ABODI NAGY BÉLA MEGFIGYELÉSI DOSSZIÉJÁBAN FEDŐNÉVEN SZEREPLŐ SECURITATE-BESÚGOK

Nr.
1.

FEDŐNÉV / NÉV / HELYSZÍN
"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

KÖTET / OLDALSZÁM / IDŐPONT

TARTÓTISZT

A JELENTÉS TARTALMA

1. kötet / 216. old. / dátum nélkül
(4 oldal)

Tripon Teofil
főhadnagy;

A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
besúgó kimerítően aprólékos "elemző"
jelentése a kolozsvári képzőművészeti
életről, művészekről, a Képző- és
Iparművészek Szövetségéről, a Művészeti
Alapról és a kolozsvári Képzőművészeti
Főiskoláról. Beazonosítja és osztályozza a
művészek állítólagos csoportosulásait,
köreit. Megállapítja, hogy Abodi, a Kovács
Zoltán , Cs. Erdős Tibor, Nagy Imre,
Andrásy Zoltán, Miklóssy Gábor, Tóth
László, Veress Pál, Pallós Sch. Jutta, Kós
András és Vetró Ártur alkototta csoport
befolyásos tagja. Feszt beszámolója
szerint, Cristea Viorica, Andrásy Edit, Nica
Ioachim, Veress Pál művészek azt
állították, hogy Popescu Daniel rektornak
nacionalista megnyilvánulásai vannak.
"Maier" beszámol Lövith Egon ("zsidó")
szobrász panaszkodásáról, Ladea Romul
("a volt vasgárdista") szobrász agresszív,
személyes támadásai kapcsán. A "Maier"
fedőnevű (Feszt Ladislau rektor) besúgó
megvádolja Abodit, hogy a kolozsvári
Egyetemi Művelődési Ház dísztermében
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2.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

2. kötet / 33. old. / 1972. 12. 05.

Velea Eugen
főhadnagy;

2. kötet / 61. old. / 1972. 06. 14.

Velea Eugen
főhadnagy;

CASA "CERNA"

3.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

2

megvalósított monumentális
kompozíciójának alakjai, kizárólag
jellegzetesen magyar típusok, holott
Erdélyben románok és más nemzetiségek
is élnek. "Abodi művei nacionalista
karakterűek" - vonja le a következtetést.
A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
ügynöknek - a Securitate feljegyzései
szerint - beosztásának köszönhetően,
közvetlen hozzáférése van Abodihoz.
Ráállítják Abodira, mint konkrét
feladatokat teljesítő, "személyes forrást".
Kihallgatja Abodi és Vetró Artur szobrász
felháborodott beszélgetését és a
következőket jelenti: nehezményezik és a
hatalom erőszakos, "sovén manővernek"
minősítik azt, hogy a Tanárképző Főiskola
oktatóival töltik fel a Képzőművészeti
Főiskolát, ezzel lerontva annak
nemzetiségi összetételét és színvonalát.
N.O. (Feladatok): "Maier" ügynök feladata,
Abodi és Vetró "koncepcióinak"
kipuhatolása, az esetleges "akcióiknak"
felderítése. Azt a látszatot keltse, mintha
"akcióikkal" egyetértene. Abodi további
elemzése, "feldolgozása" a D.U.I. -ban
(megfigyelési és információs dosszié), a
pártszervek hivatalos tájékoztatása.
A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
ügynök feljelentésében beszámol az
Abodival folytatott beszélgetéséről.
"Abodi jó hangulatban volt." "Maier",
Andrásy Edittől, Andrásy Zoltán grafikus

4.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

2. kötet / 67. old. / 1972. 04. 28.

3

Velea Eugen
főhadnagy;

feleségétől értesült arról, hogy Abodit
rektornak javasolták, továbbá Bukarestben
jutott a besúgó tudomására az is, hogy a
Nagybritanniában rendezendő kiállításra
Aboditól beválogattak három festményt.
N.O. (Feladatok): "Maier" célfeladata
Abodi bizalmába, köreibe férkőzni, feltárni
tervezett németországi utazásának
részleteit, célját, továbbá beszélgetések
kezdeményezése, pl. az egyetemről, a
Képzőművészek Szövetségéről (UAP Cluj),
stb. Abodi további elemzése,
"feldolgozása" a D.U.I. -ban (megfigyelési
és információs dosszié).
A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
ügynök feljelentésében beszámol a
Professzori Tanács üléséről: Abodi
felszólalásában, a bukaresti Intézettel
összefüggésben, a Kolozsvári
Képzőművészeti Egyetem erdélyi
specifikumát és jelentőségét taglalja,
hangsúlyozva az együtt élő nemzetiségek
meghatározó szerepét a romániai
kulturális örökség egészének
vonatkozásában. (Visszafogottabban, de
Nica Ioachim grafikus és Fulicea Virgil
szobrász = ("Jugănaru" / "Stănescu Virgil" /
"Crișan Virgil") is osztja e nézetet.)
N.O. (Feladatok): "Maier" célfeladata,
hogy feltárja Abodi felszólalásának
hátterét, a hasonlóan veszélyes
véleményeket, terjedésüknek
körülményeit. Abodi további elemzése

5.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

2. kötet / 75. old. / 1972. 02. 26.

Velea Eugen
főhadnagy;

6.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

2. kötet / 76. old. / 1971. 12. 26.
(2 oldal)

Velea Eugen
főhadnagy;
Oprea Florean
őrnagy;

CASA "A"

4

"feldolgozása" a D.U.I. -ban (megfigyelési
és információs dosszié).
A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau
rektor) ügynök feljelentésében, a "Robert
elvtárstól" szerzett információk alapján,
beszámol a kolozsvári Szépművészeti
Múzeumban (a Bánffy-palotában), az
Erdélyi Történelmi Múzeum anyagából, az
erdélyi magyar nemesség hagyatékából
átadott műtárgyak rendezésére és
feldolgozására létrehozott bizottság
tagjainak beszélgetéseiről. Szabó Ilona azt
javasolta, hogy ezeket adja el a múzeum
(akár a budapesti múzeumnak). Abodi
kijelentette: "Mindaddig, amíg mi itt
vagyunk, ezeknek a helye is itt van!"
N.O. (Feladatok): "Maria B." forrás, a
Szépművészeti Múzeum muzeográfusának
célfeladata, hogy figyelje meg Szabó Ilonát
és teremtsen lehetőséget Abodi
megkörnyékezésére.
A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
ügynök feljelentésében beszámol a
Szövetség zsűriztető bizottságának
tevékenységéről. Vetró Artúr
szobrászművész, aki dühös volt a
Szövetség kolozsvári vezetőségére,
számtalan megjegyzéssel traktálta, a
művészek egy részét - köztük Abodit is (!)
"befeketítette". "Maier" ügynök itt
ismételten felsorolja azokat a pletykákat
és rágalmakat, amelyeket az utóbbi
időben összegyűjtött a művészek

7.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

2. kötet / 79. old. / 1971. 11. 26.

Velea Eugen
főhadnagy;

CASA "A"

8.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

2. kötet / 83. old. / 1971. 06. 29.

Velea Eugen
főhadnagy;

9.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

2. kötet / 85. old. / 1971. 05. 21.
(2 oldal)

Velea Eugen
főhadnagy;
Oprea Florean
őrnagy;

5

környezetében.
N.O. (Feladatok): "Maier" célfeladata,
hogy feltárja Abodi és Vetró Artúr
tevékenységét. Abodi és Vetró további
elemzése "feldolgozása" a D.U.I. -ban
(megfigyelési és információs dosszié).
A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
ügynök feljelenti egyetemi tanárkollégáit:
Balaskó Nándort, aki Abodinak diáktársa
volt Budapesten. Beszámol a Balaskó
feleségével folytatott telefonbeszélgetéseiről és a Balaskónak, a Mátyás
Háza címére érkezett leveleinek
tartalmáról (!).
N.O. "Maier" ügynököt további
információk gyűjtésére utasítják. "Tudor"
ügynököt az információk leellenőrzésére
utasítják.
A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
ügynök feljelentésében beszámol az Abodi
műtermében, Bárdos Ferenc és Varga (?)
szobrász társaságában tett látogatásáról.
Abodi nem mutatta meg új műveit, csupán
a falon lévő festményeket láthatják. Abodi
tartózkodó volt, de nyájas. Később Bárdos
Ferencz, következőképpen kommentálja
atörténteket: "Abodi nagyon intelligens,
de zárkózott természetű".
A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
ügynök a Securitate-nak írott
feljelentésében beszámol a Szövetség
bukaresti országos bizottságának üléséről,
a különböző központokból érkezett

10.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

2. kötet / 87. old. / 1971. 05. 21.

CASA "A"

6

Velea Eugen
főhadnagy;

művészek beszélgetéseiről,
megjegyzéseiről, elégedetlen
kommentárjaikról, például a pénzügyi
alapok bukaresti központosításával
kapcsolatban. "Maier" kiemeli Podoleanu
Aurel festőt (Iași), Olaru Gheorghe festőt
és Izsák Márton szobrászt
(Marosvásárhely). Abodi véleménye a
Szövetségről: "A centralizált vezetésnek az
a célja, hogy kézivezérelt módon
irányíthassa a művészetpolitikát".
N.O. (Feladatok): Összegyűjteni és
kivonatolni az Abodi állásfoglalásait. Az
anyag egyesítése és jelentés küldése a
Dir.I. Ser. II. București címére (a Securitate
bukaresti igazgatóságának illetékes
osztálya).
Az írók és képzőművészek találkozóján,
Márkos András szobrász kijelenti, hogy
összeállított egy listát, amely számára
megvilágosítja a kiállítási
műtárgyvásárlások feltételrendszerét.
"Maier" ügynök teljesíti a titkosszolgálat
utasítását: ráteszi kezét a Márkos listájára.
Feljelentésében beszámol Abodi és
Márkos kihallgatott beszélgetéséről.
Abodi a következőket mondta:
"Amennyiben a dolgok továbbra is így
haladnak, ha az ajtót ránk is csapják, mi
akkor is az ajtórésbe tesszük a lábunkat!
Elmúltak azok az ártatlan idők, amikor
naivul tűrtük a manipulációkat!".
N.O. (Feladatok): A Securitate elrendeli

11.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

2. kötet / 88. old. / 1961. 05. 04.

CASA "A"

7

Velea Eugen
főhadnagy;

Abodi szigorúbb és figyelmesebb
felügyelétét. Felderíteni a két művész
kapcsolatát, a lehetséges közös akcióik
módját és idejét. Jelentés készítése a Dir.I.
(a Securitate igazgatóságának illetékes
osztályának) és az U.A.P. kolozsvári
fiókjának.
A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
ügynök a Securitate-nak írott
feljelentésében beszámol Kovács Zoltán
festőművész és Abodi kihallgatott
beszélgetéséről. Az 50. évfordulós ünnepi
kiállítás zsűrizése közben, Kancsura Ștefan
festő, Abodi exnövendéke, egyben "Fir"
ügynök, arról informálja Feszt Ladislau
("Maier") ügynünket, hogy Kovács Zoltán
festő komoly küzdelmeket folytatott a
bizottságban, annak érdekében, hogy
Maxa Florian festő és Feszt Ladislau
grafikus művei bejussanak a kiállításra.
Ugyanakkor, "Maier" ügynök megvádolja
Abodit, hogy a bizottság tagjaként
előnyben részesíti a magyar művészeket.
N.O. (Feladatok): Feltárni Abodi és Kovács
Zoltán kapcsolatának részleteit. A feltárást
és ("Crișan Virgil" / "Jugănaru" / "Stănescu
Virgil") = Fulicea Virgil, szobrászművész,
ügynök általi ellenőrzést követően,
jelentés felterjesztése a P.M.R-nek
(Román Munkáspárt részére).

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 6. old. / 1977. 02. 21.
("Intézkedési terv")
(18 oldal)

Mocuța Ștefan
megyei első titkár
R.K.P. Kolozsvár;
Mușuroaia Gheorghe
alezredes;
Dumitrascu Nicolae
ezredes;
Velea Eugen
főhadnagy;
Tripon Teofil
hadnagy;

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 7. old. / 1978. 01. 15.
(Kiegészítés az " Intézkedési
tervhez")
( 2 oldal)

Mocuța Ștefan
megyei első titkár
R.K.P. Kolozsvár;
Mușuroaia Gheorghe
alezredes;
Dumitrascu Nicolae
ezredes;
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"Plan de măsuri" (Intézkedési terv): A
Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
ügynök, a következő célfeladatokat látja
el: Minden eszközzel, hivatali (rektori)
pozícióját is bevetve, lehetelenítse el és
hiúsítsa meg Abodi összes akcióját!
Zsarolja meg Abodit azzal, hogy fia, Nagy
Géza, aki az egyetem első éves hallgatója,
megszenvedheti apja "ellenséges
tevékenységét". Tegye egyértelművé,
hogy "akciói" súlyos, negatív
következményekkel járhatnak fia karrierje
szempontjából. Egyben, arra presszionálja
Abodit, hogy "Mitică" és "Laci" oktatókat
utasítsa a központi tantervi tematika
betartására, hogy a diákokat ne a
"sajátosan magyar művészet" elvei szerint
oktassák. Fenyegesse meg Abodit a
jövendőbeli felügyeleti ellenőrzések és
elemzések várható következményeivel.
Abodi Nagy Géza (Abodi fiának) elemzése
"feldolgozása" a D.U.I. -ban (megfigyelési
és információs dosszié): bir.2. (4. KÖTET./
96. old. / 27. 01. 1976. Ügynök:
("Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula).
A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
ügynök "permanens ügynöki feladata": a
Securitate 1978.01.13-i, a "Szolgálat
főnöke szintjén" kidolgozott akcióterv
gyakorlatba ültetése (analizat D.U.I.
"Nagel"). Abodi, a magyar értelmiség
soraiban betöltött pozíciója révén, maga

Velea Eugen
főhadnagy;
Tripon Teofil
hadnagy;

9

köré vonzza és 'polarizálja' az ismert
ellenséges felfogású elemeket, ezért
'megsemmisítési' (anihilare), vagy
semlegesítési intézkedések sorozatát
rendelik el ellene: kompromittálni,
bizalmatlanságot kelteni és hitelteleníteni
a magyar közösségben. Egyebek mellett,
az akció eszköze, fia, Nagy Géza (II. éves
egyetemi hallgató) házassága a román
Stoica Georgeta-val és annak családja. E
célból be kell vetni a közös gyermekükkel
való zsarolást és megfélemlítést is. Az
akcióterv végrehajtására mozgósítják a
következő "ellenőrzött forrásokat"
(sursele verificate): "Maier" = Feszt
Ladislau és ("Ivan" / "Victor") = Salvanu
Virgil ügynököket. Ugyancsak ebben a
hiteltelenítési akcióban, Abodi
"temperálására", mozgósítani kell a
Securitate kapcsolati állományát.
Elszigetelése céljából, ezek a kapcsolati
személyek, azt kell terjesszék a magyar
közösségben, hogy Abodi immár
engedelmes és a rezsimnek behódolt
személyiség. (Ser. I.B. Nr.002455.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976. Ügynök:
("Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula).

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 7v. old. / 1979. 08. 10.
("Intézkedési terv ")
(18 oldal)

Mocuța Ștefan
megyei első titkár
R.K.P. Kolozsvár;
Mușuroaia Gheorghe
alezredes;
Dumitrascu Nicolae
ezredes;
Velea Eugen
főhadnagy;
Tripon Teofil
hadnagy;

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 8v. old. / 1980. 07. 20.
("Intézkedési terv ")
(18 oldal)

Tripon Teofil
hadnagy;
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A "Nagel" megfigyelési és nyomozati
dossziénak (D.U.I.), a Securitate
Inspektorátusának Vezetősége szintjén
végrehajtott elemzése eredményeként,
elrendelik a következő, "permanens"
feladatok végrehajtását: a "Maier" = Feszt
Ladislau és "Ivan" = Salvanu Virgil által
fémjelzett ügynöki-, információs hálózat
útján, fokozni kell Abodi festőm. és
egyetemi prof. diszkreditálását és
kompromittálását a magyar közösségben,
terjeszteni azt, hogy fia - egy román
lánnyal való - házasságának okán, immár
megváltoztatta eddigi magatartását és
lojálisabb a rezsimmel. A rektorügynöknek az a célfeladata, hogy rábírja
Abodit, fia, Nagy Géza (III. éves
művésznövendék) karrierjének konstruktív
"elősegítésére".
Összefoglaló, tájékoztató jelentést kell
felterjeszteni az illetékes pártszerveknek.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976. Ügynök:
("Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula).
A megfigyelési és nyomozati dosszié
(D.U.I.) vezetőségi szintű elemzése
alapján, a következő döntést hozzák:
Abodit be kell hívni a Tenkei Péter
egyetemi hallgató fegyelmi tárgyalására.
Tenkeit "ellenséges tevékenysége"
(hallgatta a Szabad Európa Rádió adásait)
miatt vonták felelőségre. A Securitate így

figyelmezteti a fiára (Nagy Géza, IV. éves
egyetemi hallgató) váró lehetséges
retorziókra.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976., ügynök
"Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula)
"Maier" ügynök célfeladata: Abodi
"pozitív" irányba való befolyásolása.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 9v. old. / 1983. 09. 27.
("Intézkedési terv ")
(18 oldal)

Tripon Teofil
hadnagy;

4. kötet / 9v. old. / 1984. 04. 17.
("Intézkedési terv ")
(18 oldal)

Tripon Teofil
hadnagy;

"Maier" ügynök célfeladata:
megakadályozni Abodit abban, hogy
segítse a Securitate által megfigyelt,
"Plasticienii" fedőnévvel jelölt, nyolctagú,
magyar nemzetiségű hallgatói csoportot.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 9v. old. / 1984. 12. 12.
("Intézkedési terv ")
(18 oldal)

Tripon Teofil
hadnagy;

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ

4. kötet / 10v. old. / 1986. 10. 30.
("Intézkedési terv ")

Tușa Petru
hadnagy;

A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
ügynök újabb, konkrét ügynöki feladata,
Abodi fiával kapcsolatban: elhárítani
annak veszélyét, hogy a mesterképzésben
részesült, kettős "repartícióval" és a
professzori tanács határozatával
rendelkező Nagy Géza abszolvens, az
oklevelében foglalt jogát érvényesíthesse
és a Koloszvári Képzőművészeti Főiskola
oktatója lehessen.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976. Ügynök:
("Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula).
A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
ügynök azt a feladatot kapja, hogy a fia
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REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

(18 oldal)

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 11. old. / 20. 01. 1987.
("Intézkedési terv ")
(18 pag.)

Tușa Petru
hadnagy;

4. kötet / pag. 11v. / 24. 12. 1987.
("Intézkedési terv ")
(18 oldal)

Tușa Petru
hadnagy;

4. kötet / 13. old. / 25. 01. 1989.
("Intézkedési terv ")
(18 oldal)

Velea Eugen
főhadnagy;

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

12

művészi karrierje és munkahelye által
zsarolja és presszionálja Abodit.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976. Ügynök:
("Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula).
Az ügynök állandó feladata: megfigyelni és
jelenteni Abodi kapcsolatait,
tevékenységét a Képzőművészek
Szövetségében és a Főiskolán.
A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
ügynök további feladatai: megakadályozni
és gátolni Abodi Nagy Béla egyetemi
professzort szakmai tevékenységében,
elszigetelni a hallgatóktól és a tanárok
közösségében.
A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
ügynök további feladata: felderíteni Abodi
"pozícióját" a Képzőművészek
Szövetségében és a Főiskolán.

12.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 40. old. /1973. 12. 20.
(3 oldal)

Velea Eugen
főhadnagy;
D.U.I. Spiridon

13.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT

4. kötet / 60. old. / 1974. 07. 11.

Velea Eugen

13

A "Maier" fedőnevű (Feszt Ladislau rektor)
ügynök, a Securitate-nak írott
feljelentésében részletesen beszámol a
Lupaș Ana textiles és a Spătaru Mircea
szobrász vezetése alatt működő
Képzőművészeti Szövetség kolozsvári
fiókjában folyó művészeti életről, kettejük
anyagi- és művészi érdekérvényesítéséről.
Informál sajátos vezetési stílusukról, arról,
hogy érdekeiknek megfelelően, miként
manipulálják és használják ki a fiatal
művészeket, az intenzív tevékenységük
részleteiről, a végnélküli értekezleteikről.
Megállapítja, hogy a kiállítások száma nem
növekedett, de azok minősége
drasztikusan romlott. Lupaș, a hivatalos
vásárlási listákról rendszeresen kitörli
Cuciurcă Ioan és Fântânaru Suzana
grafikusokat, ugyanakkor Tiotiu
Epaminonda kegyencét, soha. Tiotiu
rendszeres vendége kettejük közös
műtermének, szeretnék Kolozsvárra hozni,
szövetségi ösztöndíjhoz hozzásegíteni
(összesen öt ilyen ösztöndíj adható).
Ugyanakkor, pl. Cuciurcă Ioan-t mellőzik...
Felhívja a figyelmet a Lupas, Țoca, Lăptoiu,
Cristea és mások alkotta érdekcsoportra.
Ugyanakkor, köszönhetően Lupaș Ana és
Elaș Leonid áldásos tevékenységének,
mára a magyar művészek csoportjai, a
Szövetségben és a Főiskolán egyaránt,
háttérbe szorultak.
Feszt Ladislau = "Maier" ügynök

LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

(2 oldal)

főhadnagy;

4. kötet / 73. old. / 1976. 02. 28.

Tripon Teofil
hadnagy;

4. kötet / 74. old. / 1975. 03. 19.

Tripon Teofil
hadnagy;

CASA "A"

14.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
CASA "A"

15.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS

14

feljelentésében Abodi Nagy Béla reakcióját
ismerteti, az 1974-es "botrányos"
repartíciókkal, Cuciurcă Ioan și Mutică
Constantin végzős grafikusok igazságtalan
kihelyezésével kapcsolatban. "Maier"
informál az abszolvensek és Abodi
felháborodott tiltakozásáról. Feier Petru
festőművész, tanár és Kós András
szobrásztanár ugyancsak azonosultak
Abodi állásfoglalásával.
N.O. (Feladatok): "Maier" ügynök
folyamatosan tartsa a kapcsolatot
Abodival, jelentse nacionalista
megnyilvánulásait, informáljon
környezetéről, kapcsolatairól.
Az anyag kielemzése "feldolgozása" a
D.U.I. -ban (megfigyelési és információs
dosszié).
Feszt Ladislau = "Maier" ügynök
feljelentésében, az Abodival, a
felsőoktatásról folytatott beszélgetéséről
informál. Beszámol arról, hogy a
célszemély miként reagált a Feszt Ladislau
rektor ("Maier") magas politikai pozícióba
emelésének hírére (a Nagy Nemzetgyűlés
küldöttjének választották).
N.O. "Maier" ügynök meghatározott
feladata , hogy fentartsa kapcsolatát
Abodival és minden nacionalista
megnyilvánulását jelezze.
Feszt Ladislau = "Maier" ügynök
feljelentésében sérelmezi Abodi irónikus
megjegyzéseit azzal kapcsolatban, hogy őt

"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
CASA "A"

16.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 129. old. / 1977. 04. 11.
(3 oldal)

Tripon Teofil
hadnagy;

4. kötet / 131. old. / 1977. 04. 11.
(3 oldal)

Tripon Teofil
hadnagy;

CASA "A"

17.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
CASA "A"
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(Fesztet) a Nagy Nemzetgyűlés
képviselőjének jelölték.
N.O. (Feladatok): A besúgó maradjon
közeli kapcsolatban Abodival, jelezze
annak minden megnyilvánulását. Az anyag
további feldolgozása a D.U.I -ban
(megfigyelési és információs dosszié).
Feszt Ladislau = "Maier" ügynök
feljelentésében, Abodi Nagy Béla
(katedrafőnök), az egyetemi oktatók
előléptetésével kapcsolatos álláspontjáról
informál. Állítása szerint, Abodi azért
javasolta Vetró Artúr szobrászművész
előléptetését, hogy konszolidálja a
Főiskola tanári karának arányos
nemzetiségi összetételét. Abodi próbálja
megtartani azt, ami megmaradt az egykori
Magyar Művészeti Intézetből és megőrizni
a kétnyelvű művészeti oktatást.
N.O. (Feladatok): "Maier" ügynök próbálja
"temperálni" és befolyásolni a
tagozatvezető Abodit, rávenni arra, hogy a
román kádereket "promótálja".
Lehallgatási (T.O.) eszközök elhelyezése
Abodi lakásában és műtermében.
Feszt Ladislau = "Maier" ügynök beszámol
az Abodi műtermében tett, váratlan, előre
be nem jelentett látogatásának
eredményéről: a Securitate eligazításának
megfelelően, azzal az ürüggyel állított be,
hogy konzultálni akar az egyetem
kádereinek problémáiról, az oktatók
előléptetéséről és beosztásáról. A

18.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 146. old. / 1977. 06. 20.

Tripon Teofil
hadnagy;

4. kötet / 149. old. / 1977. 05. 04.
(2 oldal)

Tripon Teofil
hadnagy;

CASA "A"

19.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
CASA "A"
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Securitate utasítása szerint, provokálja
Abodit, aki határozottan kiállt a Főiskola
kétnyelvűségéért.
N.O. (Feladatok): "Maier" ügynök próbálja
"temperálni" és befolyásolni a
tagozatvezető Abodit, rávenni arra, hogy a
román kádereket "promótálja".
Lehallgatási (T.O.) eszközök elhelyezése
Abodi lakásában és műtermében.
Feszt Ladislau = "Maier" ügynök, a
titkosszolgálati eligazítást követve, Abodi
tanácsát kéri a konzultáns professzori
tisztség betöltésével kapcsolatban, holott
már birtokában van annak az
információnak, hogy a felsőoktatási
központ (Centrul Universitar) ezt már
elutasította. Abodi Miklósy Gábor
festőművészt, egyetemi tanárt javasolta.
N.O. Az ügynök feladata, hogy jelezze
Abodi nacionalista, ellenséges
megnyilvánulásait.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök,
feljelentésben beszámol arról, hogy Abodi
tagozatvezető tudomására hozta a
felsőoktatási integrációval kapcsolatos,
bukaresti, központi utasításokat. Abodi, a
kolozsvári Képzőművészeti Főiskola
sajátos, hagyományos kétnyelvűségére
hivatkozva elutasította ezeket.
Hasonlóképpen vélekedett Kós András
szobrászművész, egyetemi tanár is. A
megbeszélésen jelen volt Vetró Artúr,
Gocan Eugen, Korondi Jenő, Jánossi Antal

20.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 152. old. / 1977. 11.03.
(2 oldal)

Tripon Teofil
hadnagy;

4. kötet / 153. old. / 1978. 03. 15.

Tripon Teofil
hadnagy;

CASA "A"

21.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
CASA "A"
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és Löwith Egon is.
N.O. Abodi és Kós András "feldolgozása"
D.U.I -ban (megfigyelési és információs
dosszié). Jegyzék küldése az illetékes
párszerveknek.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
jelenti: műtermében felkereste és
beszélgetést folytatott Abodival a
Képzőművészeti Főiskoláról és a
Képzőművészek Szövetségéről. Abodi
szerint, a Szövetséget korrupt alakok
vezetik. A célszemély továbbra is kiállt a
Főiskola kétnyelvűségéért.
Feladatok: T.O. = Lehallgatás. D.U.I.
(megfigyelési és információs ügyirat)
feldolgozás. Felterjesztés készítése a R.K.P.
-nak. A titkosszolgálat elégedetlen "Maier"
ügynök ügyetlensége miatt: leleplezheti,
veszélyezteti az alkalmazott műszaki
felszerelést, dekonspirálhatja az akciót. A
feljegyzés szerint, a beszélgetés T.O.
rögzített változata eltér a jelentés
tartalmától. Ugyanakkor, a Securitate
konklúziója: "Maier" ügynök "őszinte és
korrekt velünk".
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
jelenti: Abodi arról érdeklődött, hogy a
Minisztérium nem kért-e be
dokumentumokat a kétnyelvűség
tárgyában? Ismételten leszögezte, hogy a
kolozsvári Képzőművészeti Főiskola (az
egykori Magyar Művészeti Intézet
jogutóda), alapításától, román és magyar

22.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 156. old. / 1978. 04. 11.

CASA "A"
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Tripon Teofil
hadnagy;

tannyelvű, speciális felsőoktatási
intézmény, ugyanúgy, mint a
Marosvásárhelyi Orvostudományi
Egyetem. Sérelmezte, hogy a magyar
nyelvű elméleti oktatást elsorvasztották,
immár csak a művészettörténetet és a
filozófiát adják elő magyarul.
N.O. Feladatok jegyzéke: Abodi
nacionalista megnyilvánulásának
kiértékelése a D.U.I-ban (megfigyelési és
információs ügyirat). "Maier" ügynök
további feladata: temperálás és eltérítés.
A Securitate megjegyzése: arról a
dokumentumról volt szó, melyet Abodi
Nagy Béla és Kós András fogalmazott meg
és állított össze, illetve, 1978. 02. 23-án
Abodi olvasott fel. (A Securitate T.O. lehallgatási berendezéssel rögzítette a
beszélgetést). Ki kell deríteni a
dokumentummal kapcsolatos terveket,
szándékot.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
jelenti: eszmecserét folytatott Abodival a
Képzőművészek Szövetségéről. Abodi
szerint, szabálytalanul választották meg a
kolozsvári vezetőséget. A továbbiakban
"Maier" beszámol különböző
értekezletekről, hogy Florean Liviu, a
Szövetség párttitkára hivatalos jellemzést
kért tőle (rektori minőségében), Lupaș Ana
textilművészről, Nica Ioachim grafikus,
tanár, Florean Liviu (festő) -val kapcsolatos
kritikájáról.

23.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 157. old. / 1978. 06. 08.

Tripon Teofil
hadnagy;

4. kötet / 163. old. / 1978. 11. 17.
(2 oldal)

Tripon Teofil
hadnagy;

CASA "A"

24.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
CASA "A"
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N.O. Feladatok jegyzéke: Abodi
nacionalista megnyilvánulásának
kiértékelése a D.U.I. -ban (megfigyelési és
információs ügyirat).
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
jelenti: Abodi elmarasztaló véleményét
hangoztatta azzal kapcsolatban, hogy a
megszüntetett három éves tanárképző
oktatóit (pl. Botiș Teodor și Vremir Mircea)
erőszakkal, a tanári kar és a katedra
beleegyezése nélkül erőszakolták rá a
Képzőművészeti Főiskolára: "Ez egy nagy
disznóság!" - summázta Abodi. Miklóssy
Gábor festőművész hasonlóképpen,
minden lehetséges fórumon tiltakozott.
N.O. Feladatok jegyzéke: Abodi
nacionalista megnyilvánulásának
kiértékelése a D.U.I. -ban (megfigyelési és
információs ügyirat). "Maier" ügynök
célfeladata: befolyásolni és manipulálni
Abodit, "temperálni" Miklóssy Gábort.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
feljelent egyetemi hallgatókat: Tüzes
Bálint, a kolozsvári Babeș-Bolyai
Tudományegyetem filozófia szakos
hallgatója, otthonában keresi fel Feszt L.
rektort. Tüzes arra kéri, hogy járjon
közben a nagyon nehéz helyzetű Zsombor
Bálint keramikus hallgató érdekében.
Nincs ösztöndíja, nincs helye az egyetemi
bentlakásban, ugyanakkor neje éppen
szülés előtt áll. A rektor-ügynök elhárítja
kérését: "semmit sem lehet tenni!" Ezek

25.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 171. old. / 1977. 12. 05.

CASA "A"
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Tripon Teofil
hadnagy;

után, Tüzes Bálint, elkérte Abodi lakcímét,
mivel szándékában áll beszélgetni, illetve
egy interjút készíteni Nagy Gézával, Abodi
fiával. Feszt Ladislau rektor = "Maier"
ügynök készségesen felajánlkozik, hogy
lévén illetékes, majd ő személyesen
értékeli Nagy Géza tevékenységét. Tüzes
Bálint visszakozott, személyesen szeretne
Abodival és fiával találkozni.
N.O. A Securitate feljegyzése: tudomása
van Zsombor Bálint egyetemi hallgató
illegális határátlépési kísérletéről. Tüzes
Bálintról, nem megfelelő politikai
magatartása kapcsán, számos feljelentés
érkezett. A Securitate "minden vonalon"
aktivizálja "Andras" ügynököt.
N.O. Feladatok jegyzéke: Abodi Nagy Géza
= Nagy Géza, A. fia, nacionalista
kiértékelése a D.U.I. -ban (megfigyelési és
információs ügyirat). bir.2. (VOL. 4. / pag.
96. / 27. 01. 1976. ("Niculescu" / "Drăgan
Valer") = Kovács Gyula) ügynök.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
jelenti: Abodi véleménye Țoca Mircea
műítész könyvéről: "tendenciózus, sovén,
elhallgatja Erdély valódi művészeti múltját,
mintha itt sohasem éltek volna más
nemzetiségű alkotók. Țoca Mircea
önkényesen románosítja, vagy a román
helyesírás szerint írja át a magyar neveket.
Felismerhető ennek az inkompetens
alaknak valódi, álnok szándéka!"- jelenti ki
Abodi.
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Tripon Teofil
hadnagy;

Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök a
továbbiakban, Abodi elmarasztaló
véleményéről referál, a Securitate által,
művészhallgatók ellen folytatott "ádáz
hajsza", "ankét" kapcsán (a magyar
nemzetiségű diákok külföldi, "ellenséges
rádiók" adásait hallgatták). Abodi
véleménye szerint,"ez eltúlzott, valóságos
boszorkányüldözés!" (Abodit, Kós András
szobrász, tanár tájékoztatta).
N.O. Securitate megjegyzése: Țoca
Mircea, a "Kolozsvári festők" című
monográfiájáról van szó, továbbá, két
magyar egyetemi hallgatót elmarasztaltak
külföldi, "ellenséges rádiók" adásainak
hallgatása miatt. Kós Andrást "berendelték
a diákok fegyelmi tárgyalására,
kihallgatására, hogy célzatos (indirekt)
módon, őt is figyelmeztessék.
Abodi și Kós András kiértékelése a D.U.I. ban (megfigyelési és információs ügyirat).
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
feljelenti Abodit és Kós Andrást:
Marosvásárhelyre utaznak, ahol
megrendezik a Szovjetunióban
raboskodott, volt hadifoglyok találkozóját.
N.O. "Maier" ügynők célfeladata: a két
célszemély hazatérését követően azonnal
lépjen kapcsolatba Kós Andrással és
szerezzen információkat a találkozó
eseményeiről. Abodi és Kós András
kiértékelése a D.U.I. -ban (megfigyelési és
információs ügyirat).
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hadnagy;
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Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
jelenti: Abodi, majd Kós András és Vetró
Artúr szobrász-tanárok felháborodottan
ellenezték a bukaresti központ utasítását,
az egyetemi integrációt. "Maier" jelenti,
hogy Abodi, Feszt Ladislau rektor és
Nemeș Maria Margareta, az intézet
alapszervezeti titkára jelenlétében,"jól
ismert teóriáját magyarázta, ismételten",
miszerint, "a kolozsvári Főiskolának egyedi
státusza van, alapításától kezdve
kétnyelvű oktatási intézmény".
Abodi kiértékelése a D.U.I. -ban
(megfigyelési és információs ügyirat).
Feljegyzés küldése a R.K.P-nak.
"Emil" ügynök célfeladata: ellenőrzés,
hitelesítés.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
feljelenti Kós Andrást és Abodit. Az
egyetemisták számára elrendelt, kötelező
gyakorlati termelőmunka kapcsán, a
szobrászaton, Kós András tagozatvezető
elutasítóan beszélt, majd Abodi Nagy Béla,
katedrafőnök is tiltakozott. Abodi és Kós
András kiértékelése a D.U.I. -ban
(megfigyelési és információs ügyirat).
"Emil" ügynök célfeladata: ellenőrzés,
hitelesítés.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
feljelenti Abodit, a Képzőművészeti
Főiskola ingatlanügyei,
helyiséggazdálkodása miatt hangoztatott
állásfoglalásáért. A célszemély ellenzi a

CASA "A"
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Tripon Teofil
hadnagy;

Szamosfalvi úti (Aurel Vlaicu) telephely
műtermeinek részleges lebontását. Abodi
felszólította a rektort, hogy írjon egy
tiltakozó memorandumot a felettes
szerveknek. Az ügynök-rektor feljelenti
Kós Andrást is, mivel az elutasította
felkérését, hogy mondjon gyászbeszédet
Fulicea Virgil, szobrász = ("Jugănaru" /
"Stănescu Virgil" / "Crișan Virgil")
ravatalánál ("Megrögzött nacionalista!" mondta Kós). "Nem beszéltem a Ladea
Romul temetésén sem, különben is, egy
román kollégának volna kötelessége
beszélni..., nem akarok úgy járni, mint
Abodi, amikor románul kényszerült
beszélni a Sima Ion kiállításának
megnyitóján, nem a saját anyanyelvén,
ahogyan az természetes lenne!".
Abodi és Kós András kiértékelése a D.U.I. ban (megfigyelési és információs ügyirat).
Az ügynök időben jelezze, gátolja meg
Abodi akcióit.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
feljelenti Abodit, aki őt, a rektort, a
következő ügyben akarta intézkedésre
bírni: Abodi Bukarestbe utazik, felkeresi és
közbenjárását kéri Fazekas Jánosnak (A
Securitate "Florescu"-nak keresztelte el a
Központi Bizottság magyar nemzetiségű
tagját), hogy megakadályozzák a kolozsvári
Főiskola Szamosfalvi (Aurel Vlaicu) úti
telephelyének részleges lebontását. Feszt
Ladislau = "Maier" visszautasította azt,
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hogy Abodi kérésére mamorandumot írjon
e tárgyban és a Főiskola oktatási
kétnyelvűségének megőrzése érdekében.
Abodi végül maga írta meg és saját
nevében terjesztette fel a
memorandumot.
Abodi újabb nacionalista
megnyilvánulásainak kiértékelése a D.U.I. ban.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
jelenti: Gédeon Zoltán, a Főiskola
pedagógia- és módszertan tanára írt egy
tankönyvet, az intézményben zajló
tantárgyi továbbképzések céljára. Abodi
rávette Gedeont, hogy kérje Feszt Ladislau
rektor révén a Minisztériumtól, hogy
indítsanak el egy külön tagozatot, a
magyar anyanyelvű rajztanárok
továbbképzése érdekében. Feszt Ladislau
rektor = "Maier" ügynök a következőkkel
hárította el Gédeon Zoltán kérését: "A
probléma nem aktuális és nem sürgető!".
Abodi nacionalista megnyilvánulásainak
kiértékelése a D.U.I. -ban (megfigyelési és
információs ügyirat). Gédeon Zoltánt
kiértékelte a Szolgálat III. ügyosztálya
ellenséges megnyilvánulásaiért és
figyelmeztetésben részesült. Az ügynök
feladata: felderíteni a célszemélyek újabb
akcióit, jelenteni és megakadályozni
azokat.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
ismételten feljelenti Abodit, aki ellenáll a
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Tripon Teofil
hadnagy;

felszámolt, három éves rajztanárképző
intézet összes oktatójának, válogatás
nélküli, erőszakos átvételének. Abodi
szerint, ezeknek nem lehetne
keresnivalójuk a Főiskolán, hiszen így a
művészeti felsőoktatás színvonala,
presztizse sérül, minősége felhígul.
Ezeknek a kádereknek hiányzik a
jogosultságuk, képzettségük, minősítésük
és képességük is ahhoz, hogy egyetemi
szintű felsőoktatásban működjenek. Az
ügynök azt is jelenti, hogy Abodi,
mindaddig kivonult a Képző- és
Iparművészek vezetőségéből, amíg a
jelenlegi vezetőség regnál.
N.O. Abodi újabb nacionalista
megnyilvánulásainak kiértékelése a D.U.I. ban. Az ügynök feladata: folyamatosan
kövesse nyomon a célszemélyt, jelentse az
új káderekkel és a diákokkal szembeni
negatív megnyilvánulásait, káros
befolyásolási kísérleteit.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
jelenti: Megérkezett a Szocialista
Közoktatási és Köznevelési Minisztérium
felszólítása, hogy a Főiskola állítson össze
egy tanulmányt, a "Művészeti oktatás és
az együtt élő nemzetiségek sajátos
nemzeti szellemisége" címmel. A
tanulmány szerkesztő bizottságában a
következők vesznek részt: Feszt Ladislau
rektor, Abodi professzor, Borghida István,
a művészettörténet tanára, Tóth László
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festő ("akit Abodi hozott a katedrára").
Abodi tálalja a tanulmány vezérfonalát, a
következő pontokba szedve:
- Alapításakor a Kolozsvári "Ion
Andreescu" Képzőművészeti Főiskola (az
1950-ben felszámolt Magyar Művészeti
Intézet utódintézménye) kétnyelvű volt.
Jelenleg, néhány apró kivétellel, kizárólag
román nyelven tanítanak.
- Mind a magyar nemzetiségű hallgatók-,
mind pedig az oktató személyzet létszáma
rohamosan fogy, hamarosan elenyészik,
utánpótlás nincs.
- 1956-os (az "ellenforradalom" - írja Feszt
- "Maier") események napjaiban, az akkori
rektor, Popescu Daniel látszólag hagyta a
hallgatókat és oktatókat, hogy kifejezzék
rokonszenvüket, hogy aztán ürügye legyen
a Securitate beavatkozásának és a
retorzióknak. Ennek egyenes
következménye a tanári kar és az ő
személyes, folyamatos zaklatása.
N.O. Abodi nacionalista és ellenséges
megnyilvánulásainak kiértékelése a D.U.I. ban.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
jelenti: Felteszi a kérdést Abodinak, hogy
továbbra is vállalja-e képzőművészeti
tagozat (festészet, képgrafika, szobrászat)
vezetői feladatát (több mandátumon
keresztül töltötte be e tisztséget)? Abodi
visszautasítja és Tóth Lászlót javasolja
maga helyett ("lévén Tóth László
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Tripon Teofil
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mentora"), "legyen ideje beleszokni!"
Abodi kijelenti, hogy "nagy különbség van
aközött, ha valaki magyar tanár, vagy
olyan tanár, aki tud magyarul."
N.O. Abodi nacionalista és ellenséges
megnyilvánulásainak kiértékelése a D.U.I. ban.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
jelenti: Az egyetemi professzori tanács
legutóbbi ülését követően, ünnepi
vacsorát szerveztek az Egyetemiek
Házában. Itt jelentette be, hogy a
minisztérium elrendelte a rektori- és
dékáni-, illetve a tudományos titkári
tisztségek összeolvasztását. Abodi, Feszt
Ladislau szemére veti, hogy ez, egyenes
következménye a rektori működésének,
mivel soha, semmiben sem foglalt állást,
többek között a magyar nyelvű oktatás
megmaradása ügyében sem. Kijelenti,
hogy ebben az értelemben,
memorandumot fog felterjeszteni. Az
ügynök-rektor figyelmezteti, hogy ezt
kizárólag a saját nevében teheti. Abodi,
valóban megírta és eljutatta
memorandumát az illetékeseknek. Ennek
eredményeképpen, a minisztérium
jóváhagyta a dékáni pozíció
megmaradását (Abodit, Bukarestben élő
lánya, Nagy Klára telefonon értesítette a
fejleményről). Feszt Ladislau rektor =
"Maier" ügynök, a következő személyeket
javasolja a dékáni posztra: Salvanu Virgil,
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építész = ("Ivan" / "Victor") ügynök, Sima
Paul (festő) és Văcariu Liviu (a
társadalomtudományok katedrafőnöke.
Abodi Sima Paul-t javasolja, "aki legalább
beszél magyarul". Ismét szemrehányást
tesz az ügynök-rektornak, hogy a bukaresti
"Nicolae Grigorescu" Képzőművészeti
Főiskola gyakorlatától eltérően, a
legkisebb ellenállás és válogatás nélkül
"inkadrálta" az összes, a pedagógiai
intézetből rájuk oktrojált oktatót.
N.O. Abodi nacionalista és ellenséges
megnyilvánulásainak kiértékelése a D.U.I. ban. Az ügynök feladata kideríteni, hogy
mit tartalmazott az Abodi által
felterjesztett memorandum, továbbá
gátolja Abodi "nacionalista" akcióit.
A megyei pártbizottság elutasította Vetró
Artúr szobrász egyetemi professzorrá való
kinevezését. Feszt Ladislau rektor =
"Maier" ügynök arra kéri Abodit, hogy ő
vigye el a rossz hírt kollégájának. Abodi
dühösen elutasítja, felháborodottan bírálja
a pártszervek eljárását, melyek az elmúlt
huszonöt évben nem tettek semmit az
oktatás, a kultúra és a gazdaság ügyéért.
Az ügynök-rektor méltatlankodva
panaszolja a Securitate-nak, hogy reá
hárult a Vetró Artúr tájékoztatásának
kellemetlen feladata, ő kényszerült
végighallgatni az elutasított tanár
felháborodott kifakadását (amelyet ő
szóról szóra jelent).
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N.O. Abodi nacionalista és ellenséges
megnyilvánulásainak újbóli kiértékelése a
D.U.I. -ban. Abodi és Vetró Artúr D.U.I.
(megfigyelési-nyomozati dosszié)
felülvizsgálata. A (Vetró kinevezését
megtorpedózó) pártszervek illetékeseinek
tájékoztatása. Az ügynök feladata, a két
célszemély nyomon követése és
folyamatos befolyásolása.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
jelenti: Abodi felszólította a rektort, hogy
a Főiskola művészettörténet-oktatóival
állíttasson össze egy olyan részletes,
hiteles tényadatokkal dokumentált
tanulmányt, amely bemutatja a kolozsvári
Képzőművészeti Főiskola történetét,
alapításától napjainkig. A rektor-ügynök
ezt elutasította, mivel ismerte Abodi
"hátsó szándékát", aki ekképpen próbálta
megszerezni a diáksággal, az oktatói
állománnyal, az abszolvensek
kihelyezésével (repatizálásával)
kapcsolatos, minősített statisztikai
adatokat (mint, pl. a magyarok
Kárpátokon túli állásokba kényszerítése, a
románok erdélyi magyar tannyelvű
iskolákba helyezése). Az egyetem
professzori tanácsában, Abodi azt
javasolta, hogy jóelőre, az "Ifjúság
Nemzetközi Éve" lehetőségét kihasználva,
hivatalos együttműködési kapcsolatok
létesítését kellene kezdeményezni, külföldi
egyetemi központokkal. Vetró Artúr
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szobrász és Salvanu Virgil, építész = ("Ivan"
/ "Victor") támogatta a javaslatot.
N.O. Abodi nacionalista és ellenséges
megnyilvánulásainak kiértékelése a D.U.I. ban. Feljegyzés továbbítása a
pártszerveknek.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
feljelentésében beszámol arról, hogy
Abodi, Jakó Zsigmond egyetemi tanár
kérésére, Feszt Ladislau rektorhoz (!)
fordult, hogy a kolozsvári Képzőművészeti
Főiskola állítsa össze a kolozsvári
Házsongárdi temetőben nyugvó, neves,
magyar nemzetiségű tanárainak listáját. Az
intézmény csatlakozzon Jakóék azon
kezdeményezéséhez, mely a történelmi
temetőben nyugvó, jeles személyiségek
sírjainak, hivatalos, műemléki védelmét
szorgalmazza. Feszt Ladislau rektor =
"Maier" ügynök számára ez egy "gyanús
ügy" és meg akarta szerezni az összes
nevet tartalmazó listát: írásos beadványt
kért Aboditól. Miután megkaparintotta,
gondosan lemásolta és továbbította a
Securitate-nak.
N.O. Abodi és Jakó Zsigmond kiértékelése
a D.U.I. -ban, nacionalista
megnyilvánulásaikért. A Securitate utasítja
a rektor-ügynököt, hogy tiltsa meg, vagy
gátolja az akciót, szerezze meg az Abodi
által javasolt személyiségeket tartalmazó
listát, és derítse fel, hogy milyen magyar
körök csatlakoztak Jakóék akciójához.

39.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 211. old. / 1982. 02. 25.
(2 oldal)

Tripon Teofil
főhadnagy;
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Tripon Teofil
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4. kötet / 215. old. / 1983. 02. 05.

Tripon Teofil
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Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök, két
docenstől, Fulger Radu és Sima Paul
festőktől tudomást szerzett Abodi mély
felháborodásáról: a neves személyiségek
sírjainak műemléki védettségét célzó
iratot és listát, kerülő úton, aláírás nélkül
juttatta vissza a rektor. Feszt Ladislau
rektor = "Maier" ügynök, hosszasan
indokolja a Securitate-nak, hogy miért
nem volt hajlandó aláírni az emlékiratot.
Jelenti: Abodi megrökönyödött amiatt,
hogy a Képzőművészeti Főiskola "magyar"
rektora "képtelen felfogni ennek
magasztos célját és fontosságát!",
továbbá: "ennek a rektornak nem csak a
szakmai felkészültsége hiányos, de
nélkülözi az általános műveltség alapjait
is!"
N.O. megállapítja: az ügynök az
instrukcióknak megfelelően járt el.
Feladata továbbra is a célszemély
akcióinak felderítése, megakadályozása és
jelentése. Abodi nacionalista
tevékenységének kiértékelése a D.U.I. ban (megfigyelési- és nyomozati dosszié).
Ez a jelentés tartalmazza az Abodi
szerkesztette műemléki védelmet célzó
beadvány és a csatolt lista, Feszt Ladislau =
"Maier" ügynök-rektor által, a Securitate
utasítására, (kézzel) másolt példányát.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
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feljelenti Abodit: a célszemély
"folyamatosan elégedetlen a
Vezetőséggel, a Minisztériummal szemben
és állandóan kritizálja a romániai
kulturális-, politikai- és gazdasági
helyzetet". Példának okáért, amikor az
egyetem főkönyvelője, Pop T., az egy főre
jutó, 50.000 lejes hallgatói fejkvóta
lefaragásának eszközeként, a diáktermelőmunka fokozását "merészelte"
megjelölni", Abodi így csattant fel:
"Nevetséges és antiszociális, amit maguk
művelnek! Amikor egy ló tartása is,
legalább 80.000 lejbe kerül, hogyan is
lehet egy ifjú értelmiségi, egy művész
nevelésének és taníttatásának költségeit
ily módon tárgyalni? Ez a mentalitás a
legfelsőbb politikai köröktől származik és
megaláz bennünket!" "Abodi elégedetlen
az intézmény vezetőségi munkájával,
különösen a rektor tevékenységével,
fenntartással és gyanakvással viszonyul a
román káderekhez." Abodi
visszautasította, hogy Borghida István
művészettörténész temetésén, a Főiskola
nevében, ő mondja a gyászbeszédet,
ekképpen érvelve: "Ha a vezetőség
képtelen volt tisztességgel kiállni a régi
tanárokért, amíg éltek, akkor legalább a
méltó eltemetésükre legyen képes!".
"Maier" ügynök antiszemitizmussal is
megrágalmazza Abodit, mivel az nem
Löwith Marc Egont, hanem Vetró Artúrt
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Tripon Teofil
főhadnagy;

javasolta professzornak kinevezni. Abodi
folyamatosan követeli a nemzetiségi
kérdés napirenden tartását. "Úgy tűnik,
hogy miután fiát és menyét eltávolították
állásukból, Abodi még ingerültebb!" állapítja meg elégedetten, a rektorügynök.
N.O. Abodi ellenséges, nacionalista
magatartásának kiértékelése a D.U.I. -ban
(megfigyelési- és nyomozati dosszié).
Abodi Nagy Géza (Abodi fia) kiértékelése
D.U.I. -ban: bir.2. (VOL. 4. / pag. 96. / 27.
01. 1976. Ügynök ("Niculescu" / "Drăgan
Valer") = Kovács Gyula.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök, a
Securitate utasítására összeállítja Abodi
Nagy Béla jellemzését: "Abodinak,
katedrafőnöki minőségében és a
Professzori Konzílium tagjaként, módjában
állt befolyásolni és meghatározni a diákság
és az oktatói kar munkáját és életét, az
Intézetben zajló nevelési-, módszertaniés politikai tevékenységet. Abodi jó és
szakavatott tanár, de nacionalista.
Politikailag rendkívül tájékozott. Abodi
fenntartás nélkül védelmezi a hallgatókat,
bizonyos oktatókat és a "TESA"személyzetet (technikai sz.)". Abodi szoros
kapcsolatokat ápol Szabó T. Attila
irodalomtörténésszel, Jakobovics Miklós
festővel, Márkos András és Kós András
szobrászokkal, akiknek osztja és propagálja
elveit ".
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Tripon Teofil
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N.O. Feladatok: a Securitate utasítja a
rektor-ügynököt, "Abodi jelenlétének
drasztikus korlátozására, a diákság és a
tanári kar szakmai tevékenységéből való
kirekesztésére, a velük való
érintkezéseinek akadályozására.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök,
referál Abodi nyugdíjazásának
körülményeiről. Abodi kívánsága az, hogy
a katedrafőnöki utóda, Tóth László festő
legyen (akinek végig mentora volt). Ennek
megfelelően, az egyetemi tanács elfogadja
a javaslatát.
Abodi folyamatosan elégedetlen a
művészeti oktatás színvonalával, a magyar
nemzetiségű tanárok hiánya miatt, akiket,
állítása szerint, "brutális módon, szelekció
nélkül lecseréltek a megszüntetett, három
éves Pedagógiai Intézet oktatóira". A
rektor-ügynök azzal vádolja meg Tóth
Lászlót, hogy teljesen átvette Abodi
vezetési stílusát, sőt, a jelek szerint,
mindenben konzultál is a volt
tanszékvezetővel.
N.O. Feladatok: Nacionalista magatartása
és ellenséges tevékenysége miatt, Abodi
kiértékelése a D.U.I. -ban". "Jól ismert
Abodi célja, hogy Tóth László legyen a
magyarság képviselője a Főiskolán".
Cselekvési terv: semlegesíteni
("anihilare") Abodi törekvéseit. Minden
eszközzel befolyásolni Tóth László festőt,
az új katedrafőnököt"
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Tripon Teofil
főhadnagy;

Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök,
jelenti, hogy Tóth László festőművész
azonnal tájékoztatta Abodit, az általa,
rektorként bemutatott anyagról. Ennek
eredményeként, Abodi felszólalásában,
hevesen támadta a Közoktatási
Minisztérium, szerinte "ostoba"
rendeletét, esti tagozat létesítését a
képzőművészeti felsőoktatásban, a
felvételi jogosultságok lakhely szerinti
szabályozását és korlátozását. Kijelentette,
hogy "a legmagasabb szinten is lehet
hibázni, ezek az utasítások
ellentmondásosak, antiszociálisak,
antihumánusak és diszkriminatívak, sőt
még az állam (R.SZ.K.) alkotmányával is
ellentétesek!" Abodi felelőségre vonta az
alapszervezet (O.B.) vezetését is, "melynek
kutya kötelessége lenne, hogy az észlelt
hibákat jelezze a felső vezetésnek!". Abodi
kritikájára "adekvát választ" adott Văcariu
Liviu professzor, az ülés levezetője, a
társadalomtudományok tanszékvezetője.
Felszólalt Vremir Mircea is. Andrásy Zoltán
grafikus, professzor kifejtette, hogy az esti
tagozati forma nem elfogadható a
művészeti oktatásban, reméli, hogy
legközelebb, nem vezetik be a "levelezés
útján történő korrektúrát" is. Feszt
Ladislau rektor = "Maier" ügynök
méltatlankodva panaszkodik a Securitatenak: "Amióta Abodi nyugdíjba vonult,
következmények nélkül bírálhatja a
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Moga Ioachim
megyei első titkár
R.K.P. Kolozsvár;
Oprea Florian
ezredes;
Tripon Teofil
főhadnagy;

vezetőséget, nem lehet felelőségre sem
vonni! Botiș Teodor, az Intézet
alapszervezeti titkára, pedig nem foglal
állást megfelelő, határozott módon
Abodival szemben, sem hivatalos-, sem
magánbeszélgetésekben. Ugyanakkor Tóth
László és Ciato Victor, éppen azzal vádolta
Bodiș Teodor-t, hogy nem állt ki Abodi
mellett és hogy "jellembeli repedései
vannak" ("are fisuri în caracter"). Az
ügynök-rektor kijelenti: "A nyugdíjazott
tanároknak nincsen keresnivalója a
Főiskolán! Nyilvánuljanak meg a
Képzőművészek Szövetségében!"
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
soron kívüli találkozót kér a Securitate-tól:
jelenti, hogy Fazekas János (akit a
Securitate "Florescu" fedőnéven említ), a
Központi Bizottság tagja, felkereste
Kolozsváron Abodit, akitől statisztikai
adatokat kért és kapott a Képzőművészeti
Főiskola tanári karának és diákságának
nemzetiségi összetételéről. Fazekas
felkereste az ügynök-rektort is, aki az
Abodi állításainak szögesen ellentmondó
képet festett az intézeti helyzetről. (A
gyanútlan) Fazekas felajánlotta Fesztnek,
hogy amennyiben a Képzőművészeti
Főiskolán is, a Műegyetemen történtekhez
hasonló problémák adódnának a magyar
nemzetiségű hallgatókkal, forduljon hozzá
segítségért, amit ő ugyanúgy megadna
számára, mint ahogy Pálfalvi Attila
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rektornak is megadott. Az ügynök jelenti a
Securitate-nak, hogy Fazekas Kolozsváron
még kikkel találkozott: Abodi Nagy Bélával,
Tompa Pistával, Jakó Zsigmond egyetemi
tanárral, Kányádi Sándor költővel, majd
felkereste a Kolozsvári Magyar Színházat.
Utasítás Feszt Ladislau rektor = "Maier"
ügynöknek: közös feladata "Leon"
ügynökkel, hogy meghiúsítsa Abodi
bármely kísérletét arra, hogy segítséget
nyújtson annak a nyolctagú, magyar
nemzetiségű diákcsoportnak, melyet a
Securitate "Képzősöknek" ("Plasticienii")
nevez. Abodi e célból, máris felvette a
kapcsolatot két tanárukkal.
Utasítás: Feszt Ladislau rektor = "Maier"
ügynök elkészíti a Securitate számára
Abodi egyetemi tanár részletes
jellemrajzát: nagyon jól felkészült oktató,
aki nagy művészi, alkotói tapasztalattal
rendelkezik. Ugyanakkor, nacionalista
érzelmei és nézetei vannak. Lánya (Nagy
Anna) feleségül ment a görög
Papadoupoulos Andonis festőművészhez,
fia (Nagy Géza), pedig elvette a román
Stoica Georgeta képzőművészt. Abodi
állhatatos törekvése volt Tóth László - aki
két éve disszidált a N.SZ.K. -ba alkalmazása a festészeten, majd később,
katedrafőnöki kinevezése. Abodi
egzisztenciális helyzete kielégítő,
"minőségi piktúrát készít", van egy saját
tulajdonú lakása és műterme. Fiának
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Tripon Teofil
főhadnagy;
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ezredes;

(Nagy Géza) helyzete megoldatlan,
perspektíva nélküli. Diákévei alatt, a
Securitate számtalanszor folytatott ellene
vizsgálatot. Két évvel ezelőtt, egy
németországi kiállítása ügyében írt
magánlevelét, megpróbálta egy külföldi
állampolgár segítségével átcsempészni a
határon. Ezért vizsgálatot is folytatott
ellene Securitate. Jelenleg nincs állása és
könyvkiadók részére illusztrál. Abodi
politikai koncepciója változatlan,
nyugdíjasként nincs is vesztenivalója.
Külföldi látogatásait kihasználva,
kapcsolatot teremt ottani barátaival,
kollégáival.
N.O. Feladatok: a jelentést csatolni kell a
D.U.I. -hoz (Abodi (megfigyelési- és
nyomozati dossziéjához). Az ügynök
permanens feladata, hogy folytassa Abodi
megfigyelését. Abodi Nagy Géza (Abodi
fia) további feldolgozása D.U.I. -ban, bir.2.
(VOL. 4. / pag. 96. / 27. 01. 1976., Ügynök:
("Niculescu" / "Drăgan Valer = Kovács
Gyula
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
újabb feladata: informálja a Securitate-t
azokról a tantestületi tagokról, akik Abodi
Nagy Bélával kapcsolatot tartanak.

4. kötet / 11v. old. / 1987. 09. 30.
("Intézkedési terv ")

Tripon Teofil
főhadnagy;

1987. szeptember 30-án, Feszt Ladislau
rektor = "Maier" ügynök, azt az utasítást

38

REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

Oprea Florian
ezredes;

CASA "A"

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
CASA "A"
"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
CASA "A"
"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
REKTOR, GRAFIKUS
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

kapja, hogy "Victor" / "Ivan" (Salvanu
Virgil, a design-szak vezetője) ügynökkel,
továbbá "Ștefan" ügynökkel (akit a
Securitate, külön Abodi megfigyelése
célfeldatának ellátása miatt alkalmaztatta
a Képzőművészeti Főiskolán), "Fir"
(Kancsura Ștefan, festőművész, Abodi
egykori tanítványa) ügynökkel
összehangolva, az Abodival szembeni
megfigyelői- és befolyásolási
tevékenységét, magasabb hatékonysággal
folytassa.
1987. december 24-én (!), Feszt Ladislau
rektor = "Maier" ügynök, azt a feladatot
kapja a Securitate-tól, hogy minden
eszközzel tartsa távol Abodit az intézeti
ügyektől.

4. kötet / 12. old. / 1987. 12. 24.
("Intézkedési terv ")

Tripon Teofil
főhadnagy;

4. kötet / 12. old. / 07. 02. 1988.
("Intézkedési terv ")

Tincă Ovidiu
alezredes;

Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök, azt
a feladatot kapja, hogy "temperálja",
semlegesítse Abodit.

4. kötet / 12v. old. / 07. 02. 1988.
("Intézkedési terv ")

Tincă Ovidiu
alezredes;

Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök, azt
a feladatot kapja a Securitate-tól, hogy
látogassa meg Abodit műtermében,
fürkéssze ki Abodi újabb nacionalista
pozícióit és akcióit.

CASA "A"
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hez")

Tusa Petru
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Ioniță Nicolae
ezredes;
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Tusa Petru
főhadnagy;

Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
feladata, hogy derítse fel a
Képzőművészek Szövetségének elemző
értekezletén elhangzó nacionalista
törekvéseket, koncepciókat,
megnyilvánulásokat.
Ebben, az Abodival kapcsolatos
jelentésében, Feszt Ladislau rektor =
"Maier" ügynök, arról panaszkodik a
Securitate-nak, hogy szinte lehetetlen
Abodi közelébe férkőznie, hogy a
célszemély, jól érzékelhető tartózkodással
és gyanakvással kezeli őt.
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynök
jelentése a festészeti katedra éves,
kiértékelő értekezletéről. Jelen voltak:
Feszt Ladislau, Sima Paul, Botiș Teodor,
Ciato Victor, Abodi festőművészek és
Pruneanu Petre, nyugalmazott pártfőiskolai igazgató. A rektor-ügynök,
ekképpen méltatlankodik jelentésében:
"Mit keres itt Abodi, hiszen ő már
nyugdíjas?!" Az értekezletről hiányzik
Bălău Mircea és Veres Pál festő. "Mihelyt
elfogyasztottak egy-két pohár konyakot,
megoldódtak a nyelvek!"- írja az ügynök. A
jelenlévők elkezdtek politizálni. "Botiș
Teodor alapszervezeti titkár, Gorbaciov és
Ceaușescu személyiségét vetette össze:
"Óriási a kulturális és családi-neveltetési
különbség!"- állítja (vélhetően, Ceaușescu
hátrányára?). A jelenlévők is aktív részesei
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Velea Eugen
főhadnagy;

2. kötet / 113. old. / 1970. 05. 12.

Velea Eugen
főhadnagy;
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voltak e véleménycserének.
Feladat: figyelmeztetés Botiș Teodor-nak.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= "Victor" és "Ivan" fedőneveken
tevékenykedő besúgó, referál a Ciupe
Aurel festőművész, egyetemi tanár
otthonában tett látogatásáról. Ciupe
lemondott minden, a Szövetségben
betöltött tisztségéről. Az ügynök
részletesen beszámol a Szövetségben, a
kulisszák mögött zajló küzdelmekről, arról,
hogy Ciupe kiket javasolt a szervezet
vezetőségbe. Ciupe listája a következő
neveket tartalmazza: Kovács Zoltán, Abodi
Nagy Béla, Popescu Daniel, Nemeș
Margareta, Tóth László, Deák Ferenc,
Hordovan Ciato Doina ("Vera"), Feier
Petru.
N.O. feladatok: Abodi kiértékelése a D.U.I.
-ban (megfigyelési- és nyomozati dosszié).
Aurel Ciupe "nacionalista jellegű akcióját"
feljegyzésben kell jelezni az illetékes
kolozsvári R.K.P. szerveknek.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= "Victor" és "Ivan" ügynök, jelentésében
beszámol Crișan Vasile festővel folytatott,
Abodival kapcsolatos beszélgetéséről:
"Abodi, csoportjával összehangoltan
cselekszik, gyanús kapcsolatai vannak
Kovács Zoltánnal. Abodi segíti a kisebbségi
(magyar és más nemzetiségű) művészek
érvényesülését.
N.O. (az iroda feljegyzése, feladatok): a
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4. kötet / 4. old. / 1974. 01. 18.

Velea Eugen
főhadnagy;

4. kötet / 16. old. / 1974. 05. 13.

Velea Eugen
főhadnagy;

4. kötet / 17. old. / 1974. 04. 13.

Velea Eugen
főhadnagy;

4. kötet / 7. old. / 1978. 01. 15.
(kiegészítés az "Intézkedési terv
hez")
(2 oldal)

Mocuța Ștefan
megyei első titkár
R.K.P. Kolozsvár;
Mușuroaia Gheorghe
alezredes;
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továbbiakban, az ügynök konkrétan
jelentse a találkozók helyét, idejét,
résztvevőit.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= "Victor" majd "Ivan" ügynök
megbízatása: folyamatosan jelezze a
művészeti közeg politikai
megnyilvánulásait, a művészek ideológiai
viszonyulását, továbbá a Szövetségben és
a Képzőművészeti Főiskolán kialakult
álláspontokat és a "kulisszák mögötti
folyamatokat".
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") ügynök, a Securitate
megbízásából elkészíti Abodi Nagy Béla
festőművész műtermének vázlatos
alaprajzát. A Securitate-nak szüksége van
erre, hogy felszerelhesse a T.O. eszközöket (titkos lehallgatási - operatív
műszaki berendezések) Abodi
műtermében.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") ügynök, a Securitate
megbízásából kivitelez 2 db. helyszíni
rajzot, alaprajzot Abodi műterméről, a
berendezésről, a telefonkészülék pontos
elhelyezkedéséről.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") ügynök "permanens
megbízatása", hogy gyakorlatba ültesse a
Securitate akciótervét. 1978. január 13-án,
a Szolgálati Főnökség szintjén, elvégezték

Dumitrascu Nicolae
ezredes;
Velea Eugen
főhadnagy;
Tripon Teofil
hadnagy;
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a "Nagel" fedőnevű D.U.I. (megfigyelési- és
nyomozati dosszié) kiértékelését,
elemzését. Abodi, a magyar értelmiségi
körökben betöltött szerepéből fakadóan,
maga köré vonzza ("polarizeaza") az
ellenséges felfogásukról ismert,
nacionalista elemeket. Ezért, egy
megsemmisítési intézkedéssorozat
("măsuri de anihilare") beindítását
rendelik el Abodi ellen: kompromittálását,
lejáratását a magyar közösségben,
bizalmatlanság keltését ellene
("compromitarea și discreditarea sa în fața
comunității maghiare, producând
neâncredere"). Az akcióterv egyik eleme,
fiának, Nagy Géza másodéves
művészhallgatónak házassága a román
nemzetiségű Stoica Georgeta
képzőművésszel és annak családja
(édesapja magas politikai tisztsége). A
Securitate, e célból eszközként kezeli
Abodi fiának kislányát is (zsarolás,
fenyegetés). A lejáratási akcióterv
végrehajtásában fontos szerepet osztanak
Feszt Ladislau rektor = "Maier" ügynökre
és Salvanu Virgil, a dizájn szak
katedrafőnöke =("Victor" / "Ivan")
ügynökre. A titkosszolgálat, a közvetlen,
bizalmas kapcsolatainak mozgósításával,
megfelelő célfeladatok kiosztásával,
eligazítások és befolyásolásikompromittálási akciók révén tervezi
elérni célját. Abodit úgy kell beállítani az
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4. kötet / 29. old. / 1972. 07. 24.
(2 oldal)

Musuroaia
őrnagy;
Velea Eugen
főhadnagy;

4. kötet / 39. old. / 1973. 07. 30.

Velea Eugen
főhadnagy;

A BESÚGÓ LAKÁSA
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erdélyi magyar közvélemény előtt, mint
aki egy, a rezsimnek immár engedelmes
és behódolt személy. Ezzel fokozni kell,
majd teljessé kell tenni Abodi izolációját.
Ser. I.B. Nr.002455. Abodi Nagy Géza
(Abodi fia) kiértékelése a D.U.I. -ban
(megfigyelési- és nyomozati dosszié), bir.2.
(VOL. 4. / pag. 96. / 27. 01. 1976., Ügynök:
("Niculescu" / "Drăgan Valer" = Kovács
Gyula)
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= "Victor" / "Ivan" ügynök jelenti: jól
ismeri, (1925-től) Kovács Zoltán festőt, aki
Budapesten Aba Novák növendéke volt.
Legutóbb arról beszélgettek, hogy
mennyire fontos lenne a magyar
népművészet és népzene oktatásának
bevezetése a magyar nemzetiségű tanulók
számára.
N.O: Abodi kiértékelése a D.U.I. -ban
(megfigyelési- és nyomozati dosszié),
Kovács Zoltánnak volt egy 1967-ben lezárt
ellenőrzési ("verificare") dossziéja. Az
ügynök feladata: kifaggatni Kovács Zoltánt,
Abodival kapcsolatban.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= "Victor" / "Ivan" ügynök összegzi az
Abodi, a Képzőművészeti Szövetség
kolozsvári választási értekezletén
elhangzott felszólalásának tartalmát.
Elmarasztalja az Abodi, Mircea Țoca-nak
címzett bírálatát ("cikkeiben meg sem
említ olyan nagyságrendű művészeket,
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Velea Eugen
főhadnagy;

4. kötet. / 56. old. / 1974. 05. 02.

Velea Eugen
főhadnagy;
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mint Kovács Zoltán, vagy Tóth László!"). Az
ügynök szerint, a magyar művészek
szívesebben látnák a vezetőségben Svințiu
Virgil festőt, mint Florean Liviu-t. Ezeket az
információkat Soó Zöld Margit grafikus
közvetíti az ügynöknek. Szerinte, Abodi
felszólalása, annak "diplomatikus
tartalma", "meghökkentette a magyar
művészeket"(?).
N.O: Abodi kiértékelése a D.U.I. -ban
(megfigyelési- és nyomozati dosszié).
Feljegyzés készült az illetékes
pártszerveknek.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") ügynök, Lupaș Ana
textiles beszámolójára hivatkozva
informálja a Securitate-t. Lupaș, azzal
vádolta Abodit, hogy a Szövetség
vezetőségi értekezletén és a zsűrizés alatt,
végig "brutálisan" támadta őt. A bukaresti
küldöttek észlelték, hogy rossz a kolozsvári
helyzet és ezt jelenteni is fogják.
N.O. (A hivatal jegyzete), feladatok: A
Lupaș Ana textilistától származó
információk és a ("Victor" / "Ivan") ügynök
jelentése alapján, az adatokat egybe kell
vetni, majd tájékoztatni kell a R.K.P.
illetékeseit.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") feljelentésében
beszámol Abodi kijelentéséről: "Ami
ebben az országban zajlik, az maga a
totális abszurd! A külföld felé azt

propagálják, hogy megvalósult a
demokrácia, miközben az országban a
legszélsőségesebb sovinizmus uralkodik!"
Abodi és Kós András képtelenek Lupaș
Ana-val, a Képzőművészek Szövetsége
elnökével együttműködni. "Lupaș kóros
hatalommániában szenved, de ugyanakkor
nagyon rafinált. Valójában csak elhúzza a
mézesmadzagot néhány magyar
nemzetiségű művész előtt, de csak azért,
hogy leplezze megrögzött soviniszta
meggyőződését" - állapítja meg az ügynök.
"A magyar művészek jelen vannak az
értekezleteken, de nem támogatják
tevékenységét". Az ügynök beszámol egy,
Abodi által előadott esetről: 1950-ben, a
kolozsvári Néprajzi Múzeum
gyűjteményének válogatási és rendezési
munkálatai során, vehemens vitája támadt
Lászlóffy Csaba apjával, akinek abban az
időben, felelős kulturális beosztása volt. A
vita tárgya, a nemzetiségi kérdés volt.
Mivel olyan kijelentéseket tett Abodi,
melyeknek a későbbiekben komoly
következményei lehettek volna, minden
eshetőségre felkészülve, pontosan
lejegyezte az elhangzottakat. Az ügynök,
miután leszögezi, hogy Abodi nagyon
nehezen megközelíthető, álmélkodik azon,
hogy vele szemben ennyire nyitott volt. A
Securitate instrukciójának megfelelően, a
besúgó elkészíti Abodi műtermének
pontos leírását, meghatározza a
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Velea Eugen
főhadnagy;

telefonkészülék pontos pozícióját,
ugyanakkor felhívja megbízóinak figyelmét
arra, hogy a célszemély rendkívül óvatos
és előrelátó.
N.O: Abodi kiértékelése a D.U.I. -ban
(megfigyelési- és nyomozati dosszié). Meg
kell állapítani, hogy milyen gyakran
látogatja Kós András, Kovács Zoltán, illetve
Balázs Péter ("Balogh Iosif").
Információkat kell gyűjteni
állásfoglalásairól, nézeteiről és terveiről.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer")= Kovács
Gyula és ("Dragomir" / "Sandor") = Șorban
Raul, ügynökök feladata a beszerzett
információk ellenőrzése.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") besúgó,
feljelentésében beszámol az Abodival,
annak műtermében folytatott
eszmecseréjéről. Az ügynök ismerteti a
célszemély nyugdíjazásának körülményeit
és az esedékes németországi
látogatásának előkészületeit. A
titkosszolgálat konkrét utasításainak
rendjét követve, a besúgó belpolitikai
tárgyú beszélgetést provokál. Invitálja
Abodit, hogy németországi útját követően,
keresse fel őt.
N.O. Abodi kiértékelése a D.U.I. -ban
(megfigyelési- és nyomozati dosszié). Az
ügynök feladata: Abodi hazatérését
követően, mindenképpen találkozzon vele,
provokálja, tárja fel annak állásfoglalását,
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4. kötet / 75. old. / 1975. 01. 11.

Tripon Teofil
hadnagy;
Tripon Teofil
főhadnagy;

4. kötet / 10. old. / 1986. 02. 17.
(kiegészítés az "Intézkedési terv
hez")

Tripon Teofil
hadnagy;
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és koncepcióját.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") besúgó,
feljelentésében beszámol az Abodival,
annak műtermében folytatott
beszélgetésről. Jelen volt a célszemély
veje, Papadoupoulos Andonis
festőművész is. Abodi kijelentette, hogy
"az emberek aggódnak amiatt, hogy
elrabolták múltjukat és jövőjüket", hogy
"Romániában, a többi országhoz
viszonyítva, jókora késéssel, csupán most
vetették fel a kulturális örökség
megőrzésének problémáját. Kancsura
István festőművészről ( "Fir" ügynök)
megállapította, hogy "az egy igazi
parazita", aki folyamatosan intrikál a
Szövetségben. Papadoupoulos Andonis is
részt vett a beszélgetésben,
aggodalmaskodott, mivel nincs állása. Az
ügynök referál a Jakobovics Miklós
festővel folytatott, a nagyváradi művészeti
élettel és "az oktatásban tapasztalható
anomáliákkal kapcsolatos" beszélgetéséről
is.
N.O. Abodi kiértékelése a D.U.I. -ban
(megfigyelési- és nyomozati dosszié).
Figyelni kell Papadoupoulos Andonis
politikai magatartását is.
"Maier" = Feszt Ladislau és Salvanu Virgil
= ("Victor" / "Ivan") ügynökök állandó
feladata Abodi külföldi látogatásainak és
ottani kapcsolatainak felderítése.
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VOL. 4. / 133. old. / 1977. 04. 14.

Tripon Teofil
hadnagy;

4. kötet / 145. old. / 1977. 06. 02.

Tripon Teofil
hadnagy;
Oprea Florian
őrnagy;
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Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") besúgó, jelenti: az
Abodi műtermében tett látogatásakor
kifaggatta, hogy veje, Papadopoulos
Andonis, milyen körülmények között
kaphatott tanári állást a Művészeti
Középiskolában? Abodi kijelentette, hogy
ő nem járhatott közben, majd feltette a
szónoki kérdést: "Hogyan is képzelheted,
hogy egy magyar elérhetné ezt?". Közben
megérkezett Kós András szobrász is, akivel
arról diskuráltak, hogy mennyire alacsony
színvonalú oktatás folyik a művészeti
középiskolákban. Szükség lenne egy új
oktatási koncepcióra, megfelelő szakmai
programokra. A művészeti felsőoktatásban
is radikálisan növelni kellene a szaktárgyiés műtermi foglakozások időtartamát.
N.O. Abodi és Kós András kiértékelése a
D.U.I. -ban (megfigyelési- és nyomozati
dosszié). A Securitate előkészíti az új
lehallgatási berendezések (T.O.)
felszerelését Abodi műtermében és
otthonában.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") ügyök, jelentést tesz a
Cs. Erdős Tibor festőművész műtermében
tett látogatásáról, aki éppen az "Erdély
története" című könyv magyarországi
kiadására várt. Megmutatta az ügynöknek
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Tripon Teofil
hadnagy;

új festményét, "Janus Pannonius"
portréját. Az ügynök, az erdélyi magyar
tannyelvű oktatási intézmények
helyzetéről szóló beszélgetést provokál, a
kolozsvári Képzőművészeti Főiskola és a
marosvásárhelyi Színművészeti Főiskola
lehetséges egyesítéséről faggatja Erdőst.
Úgy értesült Nemes István ügyvédtől, hogy
Cs. Erdös Tibor, Abodi és Kós András, a Kós
Károly sztánai "birtokán" (a Varjúvárban),
rendszeresen a budapesti televízió adásait
nézi.
N.O. Abodi és Kós András kiértékelése a
D.U.I. -ban (megfigyelési- és nyomozati
dosszié). Cs. Erdös Tibor 1976-ban a
Securitate figyelmeztetésében részesült.
Fel kell deríteni, hogy Abodi alkotásaival
mi történik (esetleges értékesítések)?
1977. június. 2-án, tíz napra bekérik
elemzésre, összevetésre, a három
célszemély dossziéját A Securitate-nak
adatai vannak a Budapesten, kiadás előtt
álló történelmi műről.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") ügyök, jelentést tesz
az Abodi műtermében tett látogatásáról.
Abodi felháborodottan nyilatkozott a
folyamtban levő népszámlálásról, melynek
- szerinte -, nem is titkolt célja, hogy a
külön etnikai csoportként számba vett
székelységet, leválassza az egységes
erdélyi magyarságról, így csökkentve a
magyarok létszámát. "A román

61.

"IVAN" / "VICTOR" / SALVANU VIRGIL
ÉPÍTÉSZ
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4. kötet / 10. old. / 1986. 02. 17.
(kiegészítés az "Intézkedési terv
hez")
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Tripon Teofil
hadnagy;

történészek áltudományos elmélete
szerint, a székelyek, tulajdonképpen
elmagyarosított dákok!"
N.O. Abodi kiértékelése a D.U.I. -ban
(megfigyelési- és nyomozati dosszié),
nacionalista, ellenséges magnyilvánulásai
miatt. Jelentés készítése a Securitate
bukaresti I. sz. Igazgatóságának.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") ügyök, jelentést tesz a
célszemély N.Sz.K-ba tervezett, rokoni
látogatásáról.
N.O. Fel kell deríteni Abodi szándékait:
"külföldi reakciós elemekkel óhajt-e
kapcsolatot teremteni?"
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4. kötet / 10 v. old. / 1986. 02. 17.
(kiegészítés az "Intézkedési terv
hez")

Tripon Teofil
hadnagy;
Velea Eugen
alezredes;

4. kötet / 11. old. / 1987. 02. 20.
(kiegészítés az "Intézkedési terv
hez")

Tripon Teofil
hadnagy;
Oprea Florian
ezredes;

CASA "SINAIA"
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Abodi hazatér a nyugat-németországi
rokoni látogatásáról. A terveknek
megfelelően, Lt. Col. Velea Eugen
(Securitate-alezredes), azzal a szándékkal
keresi vele a kapcsolatot, hogy a kolozsvári
magyar közösség előtt kompromittálja
(1986. október 30.). Elrendelik: Salvanu
Virgil = ("Victor" / "Ivan") és "Maier" =
Feszt Ladislau ügynökök állandó
célfeladata, Abodi jelenlegi
tevékenységének, érdeklődésének,
látogatóinak, kapcsolatainak felderítése.
Az ellene folyó operatív munkában, ki kell
aknázni a különleges eszközök minden
lehetőségét: a "Bokor" fedőnevű
célszemély (Bajor Andor író, Abodi barátja)
lakásában elhelyezett T.O. (lehallgatási
eszközök) és a "Nagel" fedőnevű
célszemély (Abodi) lakásában és
műtermében felszerelt T.O. által
szolgáltatott adatokat.
A "Nagel" akció kielemzését követően
(T.O. - eszközökkel nyert információk) Az I.
B. Szolgálat Főnöksége szintjén, Oprea
Florian ezredes elrendeli: ("Victor" /
"Ivan") ügyök (Salvanu Virgil építész,
professzor, katedrafőnök) kiemelt,
"permanens" feladata, hogy Abodit
rendszeresen látogassa, műtermét
állandóan szemmel tartsa, derítse fel
festményeinek tematikáját és a művek
további sorsát (az esetleges
képeladásokat). (1987. április 6.)

"IVAN" / "VICTOR" / SALVANU VIRGIL
ÉPÍTÉSZ
A DIZÁJN TANSZÉK VEZETŐJE,
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 13. old. / 1987. 04. 30.
(kiegészítés az "Intézkedési terv
hez")

Tripon Teofil
hadnagy;
Oprea Florian
ezredes;

4. kötet / 13. old. / 1987. 12. 24.
(kiegészítés az "Intézkedési terv
hez")

Tripon Teofil
hadnagy;
Oprea Florian
ezredes;

4. kötet / 13. old./ 1989. 01. 25.
(kiegészítés az "Intézkedési terv
hez")

Tripon Teofil
hadnagy;
Oprea Florian
ezredes;

Utasítás Salvanu Virgil, a dizájn szak
katedrafőnöke = ("Victor" / "Ivan") ügyök
részére: "manipulálni és temperálni"
Abodit!.

4. kötet / 177. old./ 1979. 04. 05.
(kiegészítés az "Intézkedési terv
hez")

Tripon Teofil
hadnagy;
Oprea Florian
ezredes;

Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") ügyök, referál az
Abodi műtermében tett újabb
látogatásáról. Abodi vonakodott politikai
tárgyú eszmecserékbe bocsátkozni,
kizárólag az oktatással kapcsolatban volt
hajlandó megnyilatkozni. "Szerencsére, e
területen már nem veszik figyelembe
Abodi véleményét ", észrevételezi
elégedetten a besúgó, ezért nem is
tulajdonít nagyobb jelentőséget a

CASA "SINAIA"
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Állandó feladat: Abodi jelenlegi
tevékenységének, érdeklődésének,
látogatóinak, kapcsolatainak feltárása
Ennek érdekében a "Nagel"- akcióban ki
kell aknázni a célszemély műtermében
beépített T.O. - eszközök és "Karoly" által
szolgáltatott információkat. (1987.
szeptember 30.)
Állandó feladat: Abodi jelenlegi
tevékenységének, érdeklődésének,
látogatóinak, kapcsolatainak feltárása.
Abodira állítják "Maier" (Feszt Ladislau),
"Ștefan" és "Fir" (Kancsura Ștefan)
ügynököket.

64.

"IVAN" / "VICTOR" / SALVANU VIRGIL
ÉPÍTÉSZ
A DIZÁJN TANSZÉK VEZETŐJE,
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 191. old. / 1980. 07. 11.

Tripon Teofil
hadnagy;
Oprea Florian
ezredes;

4. kötet / 207. old. / 1982. 02. 13.

Tripon Teofil
hadnagy;
(1982. 03. 25.)

CASA "SINAIA"
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célszemély gondolatainak.
N.O. (a hivatal feljegyzése): "Az ügynök
rögzítse és jelentse az Abodi által felvetett
negatív politikai véleményeket".
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan"), ügyök, jelentést tesz
az Abodi műtermében tett legutóbbi
látogatásáról. A célszemély tartózkodott
bármilyen probléma felvetésétől.
Megérkezett Kós András szobrászművész
is, aki a saját nyugdíjazásának bürokratikus
bonyodalmai kapcsán, felháborodottan
minősítgette az ország adminisztartív
rendszerének működését.
N.O. Abodi (D.U.I.) dossziéjában
megvizsgálni a Kós Andrásra vonatkozó
adatokat, ellenőrizni a műtermében
felszerelt T.O. berendezés által
szolgáltatott adatok alapján.
19. old., ( "Ivan" / "Victor") = Salvanu Virgil
ügynök feladata: jelenteni Abodi
ellenséges akcióit.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") ügyök, jelenti, hogy az
utcán összetalálkozott Abodival, aki
megörvendett neki, mivel éppen
szándékában állt felkeresni őt és
segítségét kérni. Egy, a Házsongárdi
temetőben nyugvó magyar művészeket
számba vevő lista összeállításában kérte
tanácsát, abból a célból, hogy kérelmezzék
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"IVAN" / "VICTOR" / SALVANU VIRGIL
ÉPÍTÉSZ
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4. kötet / 212. old./ 1982. 07. 16.
(2 oldal)

Tripon Teofil
hadnagy;

4. kötet / 232. old./ 1986. 01. 28.

Tripon Teofil
hadnagy;

CASA "SINAIA"
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a nyilvántartásba vett sírok műemléki
védelem alá helyezését.
N.O. Abodi kiértékelése megfigyelésinyomozati dossziéjában (D.U.I.). Az
ügynök feladata, hogy minél több részletet
megtudjon Abodi szándékairól. Kérését
semmiképpen se teljesítse.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") ügyök jelentése az
Abodi műtermében lezajlott
beszélgetésről. Abodi szkeptikusan
értékelte a magyar miniszterelnök
bukaresti látogatását, kizárta bármely
megállapodás lehetőségét. Később, a
kolozsvári Képzőművészeti Főiskola
jövőjéről cseréltek eszmét.
N.O. Abodi ellenséges
megnyilvánulásainak kiértékelése a D.U.I.
-ban , (megfigyelési- és nyomozati
dosszié). Az ügynök rögzítse a célszemély
konkrét reakcióit.
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") ügyök jelentést tesz,
Mircea Bălău grafikus, Lupaș Ana elnök
elleni, a Képzőművészeti Szövetség
plenáris ülésén lezajlott támadásáról.
Azzal vádolta Lupaș-t, hogy eltorzítja a
művészeti oktatást, ellentétet szít a
művészek között, hogy a sleppjéhez hű,
tehetségtelen és alkalmatlan fiatal
művészeket futtat. Az ügyben, a R.K.P.
illetékes szerve, vizsgálatot fog lefolytatni.
Szólásra emelkedett Benczédi Sándor
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4. kötet / 244. old. / 1988. 01. 15.
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Tușa Petru
hadnagy;

szobrász is (akinek egyébként, a
magánbeszélgetéseikben kifejtett politikai
álláspontját korrektnek értékeli ("Victor" /
"Ivan") ügynök). Felszólalásában Benczédi
kifejtette gondolatait a művészet és a
művész küldetéséről, "a szépség
propagálásában betöltött fontos
szerepéről", továbbá arról, hogy a jelenlegi
központi vezetés megteremtette ennek
ideális feltételeit. Benczédi Sándor
felszólalását, Abodi Nagy béla festőművész
és Vetró Artúr szobrászművész,
"dermedten fogadták, hiszen, éppen az
ellenkezőjét várták volna Benczéditől".
N.O. Abodi ellenséges
megnyilvánulásainak kiértékelése a D.U.I.
-ban , (megfigyelési- és nyomozati
dosszié).
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke
= ("Victor" / "Ivan") ügyök, ismét jelentést
készít egy, Abodival lezajlott, alkalmi
beszélgetéséről: Abodit fiáról (Nagy Géza)
és lányáról (Nagy Anna) faggatta és arról,
hogy van-e igazságalapja a kolozsvári
képzőművészek között terjengő
szóbeszédnek, miszerint mindketten
emigrálni fognak? Abodi, elkeseredése
dacára, kijelentette, hogy bizonyára jobb
lesz számukra, a mindennapok
nyomorúságától megszabadulhatnának és
nyugodtabb lesz jövőjük. A jelentés
szerint, Abodi megállapította: "Mély
szakadék húzódik a két ország,

"IVAN" / "VICTOR" / SALVANU VIRGIL
ÉPÍTÉSZ
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4. kötet / 12v. old./ 1988. 11. 22.

Tusa Petru
főhadnagy;
Tincă Ovidiu
alezredes;

4. kötet / 253. old. / 1989. 03. 18.

Tușa Petru
hadnagy;

CASA "U.A.P."
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Magyarország és Románia között ".
N.O. Abodi ellenséges
megnyilvánulásainak kiértékelése a D.U.I.
-ban, (megfigyelési- és nyomozati dosszié).
Az ügynöki anyag beillesztése.
Az Abodi anyaga, az ellene irányuló
akcióterv és a végrehajtás kielemzését
követően, Tincă Ovidiu Securitatealezredes utasítja ("Victor" / "Ivan") =
Salvanu Virgil, a dizájn szak katedrafőnöke,
ügyököt, Abodi "eltérítésére" és
"temperálására".
(Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil, a dizájn
szak katedrafőnöke, ügyök újból referál az
Abodi Nagy Bélával, a Képzőművészek
Szövetsége székházában lefolytatott
beszélgetésről: az Újvári ügyvéd levelével
kapcsolatos véleményéről faggatta Abodit,
aki kijelentette, hogy "ez egy bátor tett,
amihez minél több magyarnak
csatlakoznia kellene!", majd hozzátette:
"Ha ez, ilyen ritmusban folytatódik, akkor
száz év múlva, Erdélyben már senki sem
fog magyarul beszélni!", "Románia
nemzetiségi politikája nagyon durva és
kíméletlen!". Az ügynök szerint, a
továbbiakban is politizáltak: Abodi
távoztában, sietősen még megemlítette a
"hat személyiség tiltakozását", hogy
szerinte "ez csupán a kezdet és a jövőben
számítani lehet hasonló akciókra!".
N.O. Abodi ellenséges
megnyilvánulásainak kiértékelése a D.U.I.

70.

"RAZOR" / ... /

1. kötet / 60. old. / 1967. 05. 03.

71.

"ZS" / ... / ...
"BALOG JOSIF" / BALÁZS PÉTER

1. kötet / 95. old. / 1961. 02. 17.

72.

"NEAGOE"/ ... /

1. kötet / 295. old. / 1964. 01. 29.
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Hurluț Ioan
főhadnagy;
Coroian Ștefan
hadnagy;

Domnița Nicolae
kapitány;

-ban, (megfigyelési- és nyomozati dosszié).
Az ügynök célirányos, az objektumra való
felkészítése. Az anyag beiktatása a
bukaresti, I. sz. Igazgatóságnak küldött
felterjesztésbe.
A Securitate, Barcsay Jenő magyarországi
festőnek, édesanyjánál tett látogatásáról
kér információkat Néma község
(Szamosújvár rajon) illetékeseitől. Barcsay
rendszeresen látogatja Abodit és sűrűn
leveleznek.
Az ügynök jelentést készít az Abodival
kapcsolatos, Bede Ștefan-tól szerzett
információkról és rágalmakról. Elmondja,
hogy az ötvenhatos magyarországi
eseményekkel kapcsolatban, Abodi
magatartását, a teljes azonosulás
jellemezte és hogy, a Képzőművészeti
Főiskola elítélt diákjaival, feltétel nélkül
szolidarizált. Berla Rozalia, a Főiskola
káderosztályának főnöke, sokat sejtetően
azt mondta Nagy Imrének, hogy "sok
mindent tud Abodiról!". Abodi
nacionalista és irredenta. Az ügynök
észleli, hogy mind Bede Ștefan, mind pedig
Nagy Imre, valamiért orrolnak Abodira.
Ellenőrzési feladat: A "Ioachim Udriște"
ügynök által beterjesztett raport
ellenőrzése. Ebben a besúgó beszámolt, a
Curea Simion szobrásszal, az "Opera"
cukrászdában és annak műtermében
lefolytatott, Abodival és Ciupe Aurel-lel
("ungur prost" = ostoba magyar)

73.
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1. kötet / 318. old. / 1961. 02. 20.
(4 oldal)

Hoinărescu Țepes
őrnagy;
Hanches I.
őrnagy;

1. kötet / 99. old. / 1961. 02. 22.
("Referatum")
(6 oldal)

Locțiitor Șef Servici
Mărgineanu Emil
Kapitány,
A Szolgálat helyettes
vezetője;
Domnița N.
főhadnagy;
Oprea Florean
hadnagy;
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kapcsolatos beszélgetéséről.
("Jugănaru" / "Stănescu Virgil" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász 1949-től
ismeri Abodit. Az ügynök hosszú
jelentésben jellemzi Abodit, akit rendkívül
intelligens és művelt személyiségnek
ismer, "de magyar!"- rögzíti sajnálattal a
tényt. Ismerteti családját, származását,
beszél tehetségéről, éles eszéről, kulturális
és iskolai formálódásáról, a főiskolai,
katedrai aktivitásáról: "a legkomolyabb
tanító (dascăl), aki rendkívül attraktív
órákat tart". ("Stănescu Virgil" /
"Jugănaru" / "Crișan Virgil") = Fulicea Virgil
szobrász taglalja Abodi alkotói-, művészeti
karrierjének részleteit is.
1965-ben lettek tanárkollégák a kolozsvári
Képzőművészeti Főiskolán.
N.O. Abodi kiértékelése a D.U.I. -ban,
(megfigyelési- és nyomozati dosszié).
Feladat: a Securitatea próbálja
beszervezni (recrutare) Abodit.
"Aktivizálás, informálás és ellenőrzés". A
"Jugănaru" konspiratív név fölé jegyezve,
kézírással: "Stănescu", Abodit 1949-től
ismeri". ("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" /
"Crișan Virgil") = Fulicea Virgil szobrász

"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SZOBRÁSZ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

1. kötet / 101. old. / 1961. 02. 22.
("Referatum")
(6 oldal)

Locțiitor Șef Servici
Mărgineanu Emil
Kapitány,
A Szolgálat helyettes
vezetője;
Domnița N.
főhadnagy;
Oprea Florean
hadnagy;

1. kötet / 122. old./ 25. 06. 1969.
06. 25.

Velea Eugen
hadnagy;

1. kötet / 148. old. / 1968. 07. 29.
(2 oldal)

Velea Eugen
hadnagy;

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SZOBRÁSZ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
74.

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SZOBRÁSZ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
A BESÚGÓ MŰTERME
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

60

A kiosztott rendelkezéseknek
megfelelően, ("Stănescu Virgil" /
"Jugănaru" / "Crișan Virgil") = Fulicea Virgil
szobrász, hosszú elemző jelentést készít
Abodiról. A Securitate megkíséreli
"rekrutálni "= beszervezni a művészt,
kihasználni intellektuális képességeit,
tehetségét és a magyar közösségben
betöltött kulcsszerepét. A Securitate
elemzése, Abodi két fontos, kiaknázható
gyengéjét emeli ki: feltétlen szeretetét
családja és gyermekei iránt, illetve a
számára nagyon fontos művészi karrierjét
és betöltött szakmai tisztségét.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász
jelentésében megerősíti Șchiopu Valer, a
Művészeti Alap igazgatójának, Abodira és
a Képzőművészek Szövetségének
kolozsvári fiókjáral vonatkozó
feljelentésének állításai.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász, jelentést
tesz az 1968-as tanügyi reform hatásairól.
(E "reform", az eredetileg hatéves
művészeti oktatást, négy évre redukálta,
egyidejűleg drasztikusan csökkentette a
kötelező gyakorlati és elméleti szaktárgyak
óraszámát). Popescu Daniel rektor, a
román nemzeti művészet történetének,
emelt óraszámban oktatott, privilegizált
tantárgyi státust kívánt biztosítani. Abodi
erőteljesen tiltakozott, sőt a román

75.

"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SZOBRÁSZ
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1. kötet / 152. old. / 1968. 06. 30.
(4 oldal)

Velea Eugen
hadnagy;

1. kötet / 157. old. / 1968. 04. 30.
(2 oldal)

Velea Eugen
hadnagy;
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művészettörténetet, az egyetemes
művészettörténeti tantárgy anyagába
akarta integrálni. Ezért, nyilván
nacionalizmussal vádolták.
N.O. Az ügynök feladata Abodi szoros
megfigyelése, nyomon követése,
lehetséges ellenséges akcióinak
megakadályozása.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász, jelentést
tesz a kolozsvári Képzőművészek
Szövetsége szervezetének, a Brăduț
Covaliu, Ion Irimescu és Corneliu Baba
kiküldött bukaresti művészek által vezetett
plenáris üléséről. Az új Vezetőségi
Tanácsnak Abodi is tagja, aki a "magyar ág
érdekeit képviseli". Ciupe Aurel-t
választják meg elnöknek. Az ügynök
beszámol a román és magyar művészek
közötti ellentétekről.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász, beszámol
az Abodi és Fulicea Virgil közötti
beszélgetésről. Abodit, az indulás előtti
pillanatban tartoztatták fel, amikor egy
művészdelegáció tagjaként, éppen a
repülőgép fedélzetére lépett. Abodi
felháborodottan nyilatkozta, hogy
"minden irányból, szisztematikusan
rágalmaznak". Amit "tervszerűen velem
tesznek, az morális gyilkosság!". Kós
András szobrászművész is, részletesen
kifejtette Fulicea Virgil szobrásznak, hogy

77.

"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
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1. kötet / 161. old. / 1968. 01. 11.

Domnița Nicolae
kapitány;

1. kötet / 188. old. / 1966. 11. 11.

Domnița Nicolae
kapitány;
Velea Eugen
hadnagy;
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éveken keresztül, miként rágalmazták,
szabotálták és hurcolták meg Abodit.
N.O. (A tiszt jegyzete): Abodit nacionalista,
ellenséges "magyar aktivitásáért" tartják
nyilván. Kós Andrást, Abodi közeli,
személyes kapcsolataként figyelik. Az
ügynök állandó feladata, hogy a Főiskolán
megfigyelje a célszemélyt. Securitate
megállapítja, hogy szükségessé vált, a
R.K.P. illetékeseinek részletes
tájékoztatása.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász, ismét
Abodi és Kós András szobrász, a
Szövetségben tanúsított magatartásáról
referál: "Az értekezleteken folyamatosan
elégedetlenkednek és kommentálnak... A
zsűrizések alkalmával, blokkban,
összehangoltan szavaznak a magyar
nevekre" és "kitervelten azokra a román
művészekre, akik szélsőségesen
modernisták!".
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász jelentést
tesz Popescu Daniel rektor és Aurel Popa,
a Központi Inspektorátus igazgatója között
lezajlott eszmecseréről, Nagy Anna
abszolvens repartizálásáról (munkahelyi
kihelyezés) és Nagy Zsófia esetéről
(mindketten Abodi lányai). Az előbbit,
utasításra megakadályozták abban, hogy
Kolozsváron tölthessen be állást, az
utóbbi, pedig peticiót szerkesztett a
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1. kötet / 201. old. / 1966. 08. 22.
(2 oldal)
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Domnița Nicolae
kapitány;

magyar nyelvű oktatás ügyéért. "Úgy
tűnik, hogy Demeter prorektor, ezt a
problémát félelemből, a
Tanügyminisztérium tudomására hozta.
N.O. (A tiszt jegyzete): Feljegyzés készítése
a R.K.P. illetékes szervének. Ellenőrizni kell
az ügynök jelzését. A Hivatal 6-os
csoportja végezze el Abodi lányainak
előzetes ellenőrzését. (A 7-es csoportnak
nincsen tudomása az ügyről).
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász jelentése
hemzseg az Abodival kapcsolatos hamis
adatoktól, tele van a titkosszolgálat által
fabrikált "legenda" szajkózásával, illetve az
Abrudán Petru festő felesége, a Főiskola
káderosztályának vezetője által szállított,
torzított információkkal. Az ügynök közli,
hogy Abodi, a művészeti oktatás, illetve a
sajátos kolozsvári oktatásügy kérdésében,
az Oktatási Minisztérium teljes
küldöttségét és magát a minisztert is,
totálisan inkompetensnek nyilvánította. Az
ügynök, mellékesen megállapítja, hogy
"Abodi nem is tehetséges!" (Ebben
szögesen ellentmond saját, korábbi
jellemzéseinek). Ugyanakkor,
észrevételezi, hogy a célszemély által
festett "Újságolvasók" című kompozíció, az
56-os magyar "ellenforradalommal"
szimpatizáló személyeket ábrázol.
N.O. (A tiszt jegyzete): Feljegyzés készítése
a R.K.P. illetékes szerveinek.
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1. kötet / 204. old. / 1966. 08. 19.

Domnița Nicolae
kapitány;

1. kötet / 241. old. / 1965. 10. 02.

Domnița Nicolae
kapitány;
Tudor Ionel
főhadnagy;
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("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász jelentése,
a vezetői (rektori, prorektori, dékáni)
kinevezésekhez készített, alapszervezeti
jellemzéseket tárgyalja: Bălău Mircea
párt-alapszervezeti titkárt, rektornak,
Salvanu Virgil-t (építész, dizájn tanszékvezető)= "Ivan/Victor" ügynök), dékánnak
javasolták. A prorektori tisztségre jelölt
Abodi, kizárólag pozitív jellemzéseket
kapott, ezért, Popescu Daniel, a leköszönő
rektor, negatív véleményeket is követelt. A
rektor a következőket súgta az ügynök
fülébe: "Mégsem jelenthettem ki a teljes
plénum előtt, hogy Abodi sovén!".
"Dékáni, vagy a prorektori poszt
Abodinak? Semmiképpen!" Az ügynök
megállapítása: "Abodi nagyon veszélyes
elem!"
N.O. (A tiszt jegyzete): Abodi ellenséges,
nacionalista aktivitásának kiértékelése a
"személyes dossziéjában". Az ügynök írjon
újabb, részletezőbb jelentést, minden,
Abodival kapcsolatos ismeretéről. A
Securitate feljegyzést készít a R.K.P.
illetékes szerveinek.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász,
jelentésében a Képzőművészek Szövetsége
kolozsvári fiókjának belügyeit pertraktálja:
váratlanul "tematikus" műveket kértek be
a művészektől, egy "ad hoc", pártos
tárlatra, ám a művészek nem
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82.

"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SZOBRÁSZ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

1. kötet / 309. old. / 1963. 07. 03.

Puscașu Ilie
kapitány;

1. kötet / 271. old. / 1964. 12. 10.

Tudor Ionel
főhadnagy;
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engedelmeskedtek. Az ügynök rögzíti:
"Abodi és Kovács Zoltán festő, a vásárlások
elmaradása és a Művészeti Alap
manipulációi miatt méltatlankodik!".
N.B.S. (a Securitate irodájának
megjegyzése): Abodit ellenséges
magatartása miatt vizsgálják. Be kell kérni
Abodi és Kovács Zoltán által, a
Képzőművészeti Szövetségben
hangoztatott állásfoglalásokat és
támogatóik listáját.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász, a
Szövetség kolozsvári plenáris üléséről
jelent. A Bukaresti küldöttek: Eugen Popa
főtitkár, Ion Irimescu elnök és az országos
szervezet személyzeti főnöke. A kolozsvári
fiók elnökének Bene József festőt
választják, a vezetőségben jelen van Abodi
is. Az ügynök, a vezetőség nemzetiség
szerinti megoszlását elemzi: 9 román és 6
magyar.
N.O. feljegyzés küldése a P.M.R-nek
(Román Munkáspárt).
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász, ügynök,
beszámol Popescu Daniel rektor és Elaș
Leonid festő által, a tartományi
képzőművészeti tárlatról készített
elemzés, a Tóth László ("Abodi által
mentorált") festőt ért ideológiai bírálataik
miatt fellángolt vitáról. Az elemzést
vehemensen megtámadta Abodi, aki

"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SZOBRÁSZ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

1. kötet / 183. old. / 1967. 05. 10.

Velea Eugen
hadnagy;
Șerban Sanda
hadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;

1. kötet / 314. old. / 1962. 05. 09.

Puscașu Ilie
kapitány;

A BESÚGÓ MŰTERME
84.

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SZOBRÁSZ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
A BESÚGÓ MŰTERME
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

66

"rendszeresen, mindig a magyar művészek
védelmére kel". Abodi így értékelt: "Tóth
László művében, a mély és őszinte
tartalom adekvát, újszerű és letisztult
formát öltött!"
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász, ügynök
célfeladata, hogy ellenőrizze "Sonia"
ügynök jelentését. "Marian" és "Ioachim
Udriște" ügynökök számára is kiosztják a
jelentés felülvizsgálatának feladatát.

("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász, ügynök
beszámol a R.N.K. (a r. népköztársaság)
Művészeti Alapja vezérigazgatójának,
Vărdăuteanu elvtársnak kolozsvári
látogatásától, a Grigorescu negyedben
létesült művésztelepen ("colonie de
ateliere"). Felkereste Ladea Romul
szobrászt, (vasgárdista-veteránt), Mitrea
Ioan festőt = ("Luchian Ștefan" / "Marius
Bunea") és az egykori ügyvédet, Emil
Curea szobrászt. Az ügynök szóról szóra
idézi a Fulicea Virgil és Abodi közti, a
bukaresti zsűrizést értékelő beszélgetést,
melynek konklúziója: "a kolozsvári
művészek munkáinak ötvenöt százalékát
kirostálták!".
N.B. (a hivatal jegyzete): Ladea Romul,
ismert légionárius (vasgárdista),

"SONIA" / ... /

1. kötet / 165. old. / 1967. 10. 24.

Șerban Sanda
hadnagy;

"SONIA" / ... /

1. kötet / 118. old. / 1966. 07. 14.
("Intézkedési terv")
(4 oldal)

"SONIA" / ... /

1. kötet / 135. old. / 1969. 02. 13.

Șerban Sanda
hadnagy;
Tudor Ionel
főhadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;
Șerban Sanda
hadnagy;
Velea Eugen
hadnagy;

"SONIA" / ... /

1. kötet / 146. old. / 1968. 08. 02.
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Man Eugenia
hadnagy;

nyilvántartásunkban "xxxx". A jelentést
megerősítette "xxxx". Flora elvtárs jelezte,
hogy Abodi felforgató megnyilatkozásai
zavart keltenek. Jelezni a P.M.R -nek
(román munkáspárt).
A Securitate megjegyzései "Radu" ügynök,
Papadoupoulos Andonis festőről írt
jelentéséhez: Irányítsák "Grigore" és
"Sonia" ügynököket Papadoupoulos A. -ra.
Kipuhatolni, hogy Abodi milyen negatív
hatást gyakorol Papadoupoulos A. -ra?
"Sonia" ügynököt, Abodi intenzív
megfigyelésére utasítják. Kiemelt feladata,
hogy megfigyelje Abodi, a Főiskola román
nemzetiségű kádereivel szemben
tanúsított magatartását
("Crișan V." / "Jugănaru" / "Stănescu
Virgil") = Fulicea Virgil ügynök feljelentése
nyomán, "Sonia" ügynököt irányítják
Papadoupoulos Andonis festő (Abodi veje)
festő megfigyelésére. "Paraschivescu"
ügynököt is mozgósítják e feladatra.
N.O. Az operatív tiszt észrevételei ("Crișan
V." / "Jugănaru" / "Stănescu Virgil") =
Fulicea Virgil ügynök jelentésével
kapcsolatban: Popescu Daniel rektor,
Fulicea Virgil és Băcilă Emil között lezajlott
beszélgetések, illetve a "Sonia" ügynök
által szállított információk alapján
"megállapítható, hogy Papadopoulos
Andonis-t (Abodi vejét) negatív irányban
befolyásolták". A célfeladathoz rendelik
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"SONIA" / ... /

1. kötet / 147. old. / 1968. 08. 02.

Man Eugenia
hadnagy;
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"SONIA" / ... /

1. kötet / 168. old. / 1967. 09. 25.

Șerban Sanda
hadnagy;

"SONIA" / ... /

1. kötet / 174. old. / 1967. 06. 07.
(Popescu Daniel rektor)

Velea Eugen
hadnagy;

"SONIA" / ... /

1. kötet / 178. old. / 1967. 05. 30.
(2 oldal)

Șerban Sanda
hadnagy;
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"Paraschivescu" ügynököt is.
"Sonia" ügynök informál az Ifjúsági Tárlat
megrendezésének körülményeiről.
Támadja Abodi lányát, Nagy Anna festőt.
Beszámol a Képzőművészek Szövetsége
fiatal művészeinek elégedetlenkedéséről
és a Képző- és Iparművészeti Főiskolán
zajló aktuális eseményekről. Mivel a
sajtóban megjelent , többek között a
Fulicea Virgil = ("Crișan V." / "Jugănaru" /
"Stănescu Virgil") által írt kritikák nem is a
művekről szólnak, hanem ideológiai
értekezések, azért a fiatalok reagálni
készülnek.
"Sonia" ügynök informál a Képzőművészeti
Főiskolán lezajlott modell-válogatásról és
Kós András szobrász kommentárjairól.
Állítása szerint, Abodi is egyetértett
ezekkel.
N.O. Abodi és Kós András nacionalista
megnyilvánulásait figyelemmel kell
követni, megfigyelni a diákokkal szembeni
nacionalista magatartásukat.
"Sonia" ügynök megerősíti Popescu Daniel
rektor összes kijelentését (a feljelentés
173-174. old.)
"Sonia" ügynököt műtermében
meglátogatta Popescu Daniel rektor. Az
ügynök részletesen beszámol a rektor,
Abodival kapcsolatos megállapításairól.
Popescu nacionalizmussal vádolta a
célszemélyt és kijelentette, hogy "szilárd
elhatározása, hogy minden lehetséges
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Șerban Sanda
hadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;
Készült az R.K.P.
tájékoztatására

eszközzel akadályozza, gátolja Abodit,
különösen abban, hogy katedrafőnök
lehessen". Beszámolt az ügynök(nő)nek,
Abodi 1956-os magatartásáról is, "aki
nyíltan kifejezte a letartoztatott, majd
elítélt diákok iránti rokonszenvét, sőt
védelmükre kelt". "Abodi minden egyes
lépését figyelem!"- szögezte le Popescu.
"Abodi magyar nemzeti érzést gerjeszt,
beleplántálja a diákokba a magyar
művészeti hagyományok iránti
elkötelezettséget. Ennek az az egyenes
következménye, hogy tanítványai a
magyar történelem által inspirált
kompozíciókat kiviteleztek".
N.O. (A tiszt jegyzete): Abodi, a D.I.E.
(direcția de informații externe = külföldi
hírszerzés igazgatósága) által kiértékelt;
Miklóssy Gábornak felülvizsgálati dossziéja
van. Az ügynök(nő)nek feladata Abodi
megfigyelése, Papadoupoulos Andonis
(veje) szemmel tartása. Fel kell deríteni,
hogy a francia nagykövet milyen
művészekkel találkozott, megtudni
kifejtett véleményét, Erdélyről és a
magyarokról.
"Sonia" ügynök átfogó jelentést ír a
Képzőművészek Szövetségében, a
közeljövőben esedékes választásokról. A
magyar művészek hevesen ellenzik Ladea
Romul szobrász, elnök újraválasztását,
ugyanakkor, Sima Paul festőt is elutasítják.
Vetró Artúr igen aktív szerepet játszik a
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Șerban Sanda
hadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;

kampányban. Az ügynök, Nemeș Maria
festőnőtől szerezte információit, aki,
egyebek mellett, Ciupe Aurel, Bene Jozsef,
Mohi Alex ("Ardeleanu") festőkről, Vetró
Artúr szobrászról, illetve Abodiról
közvetítette friss értesüléseit. Abodi, egy
ideje Ciupe-t helyettesíti katedrafőnöki
tisztségében.
N.O. Az ügynök operatív feladata
felderíteni, hogy kik alkotják a Vetró féle
csoportot és melyek a szándékai. Abodi, a
D.I.E. (direcția de informații externe =
külföldi hírszerzés igazgatósága)
látókörében és vizsgálata alatt áll.
Feljegyzés a P.M.R. -nek (Román
Kommunista Párt). Az ellenőrzési feladatra
aktivizálni kell ("Stanescu Virgil" /
"Jugănaru" / "Crișan Virgil") = Fulicea
Virgil, "Ioachim Udriște" és "Marian"
ügynököket. Sürgősen "centralizálni" kell
minden begyűjtött információt, majd
megküldeni, a P.M.R. (Román
Kommunista Párt) illetékes kolozsvári
szerveinek.
"Sonia" ügynök jelentést tesz, a Horák
Jozsef grafikus műtermében,
Papadopoulos Andonis, Nagy Anna (Abodi
lánya), Ciato Victor és Sarka között
lezajlott eszmecseréről. Idézi
Papadopoulos egy sor kijelentését.
N.O. (A tiszt jegyzete): Abodi, a D.I.E.
(direcția de informații externe = külföldi
hírszerzés igazgatósága) látókörében,
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1. kötet / 189. old. / 1966. 11. 16.

Șerban Sanda
hadnagy;

VOL. 1. / 191. old. / 1966. 11. 01.

Șerban Sanda
hadnagy;
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megfigyelése alatt áll. Az ügynöknőnek
felderítési feladata: kideríteni,
Papadoupoulos Andonis kijelentéseinek
mögöttes indokait: nem áll-e más
befolyások alatt is? Velea Eugen Securitate
hadnagy javaslatot tesz a "kvalifikáltabb"
megfigyelésre.
"Sonia" ügynök jelentést tesz, Ciato Victor
festő és Papadoupoulos Andonis (Abodi
veje) közötti bizalmas beszélgetésről. Az
utóbbi megosztja Ciato-val azt a
megérzését, hogy amióta kapcsolatot ápol
Nagy Annával, Abodi lányával, állandóan
követik és megfigyelik.
N.O. (A tiszt jegyzete): Ciato Victor a
Főiskola K.I.SZ. - bizottságának titkára.
Feladat: Velea Eugen Securitate-hadnagy
"inkadrálja" (să încadreze?)
Papadoupoulos Andonis-t.
"Sonia" ügynök jelentést tesz arról, hogy
Papadoupoulos Andonis festő, több
egyetemi hallgató jelenlétében, azt
nyilatkozta, hogy Románia nagyon
méltánytalanul bánik a magyarokkal. Az
ügynök, ezt az értesülést, Ciato Victor
festőtől, az egyetemi K.I.SZ. bizottság
titkárától szerezte. "Jól tetten érhető
Abodi és Nagy Anna befolyása!" - vonja le
a következtetést az ügynök.
N.O. (a tiszt jegyzete): az ügynök
ráállítása Papadoupoulos-ra. Abodi
elemzése-kiértékelése a D.U.I. - ban (Dosar
de Urmărire Informativă = Informatív
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1. kötet / 215. old. / 1966. 06. 07.

Șerban Sanda
hadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;

1. kötet / 422. old. / 1966. 07. 14.
("Stádium-jelentés")
(3 oldal)

Tudor Ionel
hadnagy;
Șerban Sanda
hadnagy;
Velea Eugen
főhadnagy;
Pleșița Nicolae
ezredes;
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megfigyelési Dosszié), ellenséges
nacionalista felfogás és magatartás miatt.
"Sonia" ügynök közli megbízóival, hogy
minden, Papadoupoulos Andonis festővel
kapcsolatos, eddigi információját, Ciato
Victor festőtől kapta. Ciato Victor arra fog
törekedni, hogy összebarátkozzon vele,
mivel a görög hamarosan Abodi veje lesz
és máris, annak negatív hatása alá került.
N.O. Abodi elemzése-kiértékelése a D.U.Iban (Dosar de Urmărire Informativă =
Informatív megfigyelési Dosszié). "Sonia"
ügynöknő megfigyelési feladata: Abodi és
Kovács Zoltán.
N.B. (nota biroului = az iroda feljegyzése):
Tudor Ionel Securitate-hadnagy néhány
ügynöknőt irányít Andonis
Papadoupoulos-ra.
A Securitate, "Stádium-jelentésben"
foglalja össze a beszerzett vizsgálatimegfigyelési és információs anyagokat,
jelentéseket, nyilatkozatokat,
feljelentéseket, továbbá az operatív
technikai eszközökkel (T.O.) begyűjtött,
rögzített adatokat. E "Stádium-jelentés",
az "Abodi által kifejtett ellenséges, magyar
nacionalista, felforgató tevékenységek"
bizonyítékainak gyűjteménye .
A következő ügynököket irányítják
Abodira: "Nasăudeanu Ioan", "Sonia",
("Luchian Ștefan" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan és "Ady Ioan". Jelentésekben
be kell számolniuk Abodi családjáról,
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1. kötet. / 118. old. / 1966. 07. 14.
("Intézkedési terv")

"MARIAN" / ... /

1. kötet / 150. old. / 1968. 06. 11.
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Tudor Ionel
főhadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;
Velea Eugen
hadnagy;

ismeretségi köréről, magyar nemzetiségű
kollégáiról és diákjairól is.
A Securitate személyre szóló feljegyzést
készített Duca Aurel első titkárnak.
Az ügynök feladata, hogy Abodi bizalmába
férközzön, hogy beépüljön környezetébe
és baráti körébe.
"Marian" ügynök, jelentésében beszámol
Vetró Artúr szobrász, a Képzőművészek
Szövetsége kolozsvári plenáris ülésén
elmondott felszólalásáról. A Soó Zöld
Margit grafikussal, az ülést követően
folytatott eszmecseréjéről is referál (jelen
voltak, Pallos Sch. Jutha és Rusz Livia
festők). Soó Zöld Margit grafikus,
ellenségesen viszonyul Vetró Artúrhoz és
Abodihoz. A grafikusnő azt "inszinuálja",
hogy a háttérből Abodi mozgatja és
manipulálja Vetrót.
N.O. A jelentést összegezve, a Securitate
azt az utasítást adja ("Luchian Ștefan" /
"Marius Bunea") = Mitrea Ioan ügynöknek,
hogy pontosítsa az Abodi és Gergely által
kifejtett nacionalista tevékenység hatását.
N.O. Abodi elemzése-kiértékelése a D.U.I.
-ban (Dosar de Urmărire Informativă =
Informatív megfigyelési Dosszié).
Tájékoztató feljegyzés készítése a R.K.P.
illetékeseinek. Szükség szerint alkalmazni
kell operatív technikai eszközöket (T.O.
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1. kötet / 159. old. / 1968. 02. 02.

Oprea Florian
kapitány;

1. kötet / 182. old. / 1967. 05. 10.

Șerban Sanda
hadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;

1. kötet / 163. old. / 1967. 11. 06.

Velea Eugen
hadnagy;
Oprea Florian
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"Marian" ügynök jelenti az Abodival
folytatott beszélgetését. A Főiskola
grafikai szakán lezajlott félévi elemző
értekezleten, "megpróbáltam Abodi fejébe
tekinteni, kifürkészni annak gondolatait"vall a besúgó. A célszemély, egyebek
mellett, rezignáltan kijelentette, hogy
"nálunk a művészet felvirágzásának
hiányzik a táptalaja, de már senki sem
remél!".
N.O. Abodi elemzése-kiértékelése a D.U.I. ban (Dosar de Urmărire Informativă =
Informatív megfigyelési Dosszié). Az
ügynököt utasítják, hogy férkőzzön a
célszemély bizalmába, majd ezt követően
határozzák meg a további operatív
célfeladatait .
"Marian" ügynök utasítást kap, a "Sonia"
ügynök által írt feljelentés tartalmi
ellenőrzésére. A Szolgálat, a
Képzőművészek Szövetségében zajló
folyamatokról, a közelgő vezetőségi
választásokról, Ciupe Aurel, Bene József,
Mohi Alex ("Ardeleanu" ügynök), Vetró
Artúr és Abodi képzőművészek
megnyilatkozásairól vár információkat.
Ugyanezt a felülvizsgálati feladatot kapják
("Stănescu Virgil" / "Crișan Virgil" /
"Jugănaru") = Fulicea Virgil és "Ioachim
Udriște" ügynökök is.
"Marian" ügynök raportja, Borghida István
művészettörténész és Balaskó Nándor
szobrász között lezajlott diskurzust idézi,

kapitány;
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1. kötet / 100. old. / 1961. 11. 22.

Domnița Nicolae
hadnagy;

1. kötet / 338. old. / 1957. 03. 06.

Domnița Nicolae
hadnagy;
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majd volt tanárával, Abodival való
találkozásának beszámolóját tartalmazza.
Az ügynök meginvitálja Abodit
műtermébe, de az "kategorikusan
visszautasítja".
N.O. Az ügynöknek újabb feladatokat
osztanak, Borghida István, Fülöp Antal
Andor, Creangă Florin, Baász Imre
(grafikus) mellé rendelik, kiemelt
célfeladata, hogy Abodival baráti
kapcsolatot alakítson ki.
" V. Oprea " besúgó feljelentésében,
Abodi, az ötvenhatos magyar forradalom
céljaival való teljes azonosulásáról referál ,
amit szemléletesen tükröz az 1957-ben
festett és a regionális tárlaton
bemutatott, "Tárgyalás" című műve
(amelyet az elítélt diákok, Balázs Imre és
Tirnovan Vid büntetőpere inspirált), illetve
az 1956-ban készült, "Újságolvasók" című
vászna, mely tulajdonképpen, az 56-os
magyar "ellenforradalom" előtti "omázs".
" V. Oprea" ágens, aki a kolozsvári
Képzőművészeti Főiskola alkalmazottja,
beszámol Abodi és festőkollégájának,
Miklóssy Gábornak megengedhetetlen
magatartásáról. "1957-ben, amikor a
bíróságon kihirdették a diákok súlyos
ítéletét, mindketten zokogtak, majd
amikor számon kérték viselkedésüket,
kijelentették, hogy az ítélet bizonyítékai
nem voltak meggyőzők".
N.O. ("Sandor" / "Dragomir") = Șorban

"IONESCU VASILE" / COSMAN OCTAVIAN
FESTŐ, DÍSZLETTERVEZŐ
CASA "FELLEGVÁR"

1. kötet / 119. old. / 1966. 07. 14.
("Intézkedési terv")
(4 oldal)

Tudor Ionel
főhadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;

1. kötet / 221. old. / 1966. 05. 23.
("Ștefan Luchian" / "Marius
Bunea") = Mitrea Ioan, festő

Tudor Ionel
főhadnagy;
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Raul ügynököt utasítani: feladata a két
festő megfigyelése.
"Ionescu Vasile" = Cosman Octavian
ügynöknek, a célszemély ötödéves
hallgatójának, az a feladata, hogy
folyamatosan Abodi "húrjait zengesse"
(să-i cânte în strună) - vagyis, hogy járjon
kedvében - és minden lépését kövesse.
Számoljon be professzora tanítási
módszeréről és tanári magatartásáról.
Azonnal jelentse, ha román tanítványai
hátrányára, a magyarokkal kivételezne,
vagy ha a román nemzetiségű hallgatókat
negatív, a román művészettől idegen
irányba próbálná befolyásolni.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan, festő, ügynök látogatást tett
a festészeti szak V. évfolyamának
műtermében, ahol Abodival és Ilea
Constantin, Cosman Octavian ("Ionescu
Vasile" ügynök) hallgatókkal folytatott
eszmecserét. Abodi kinyilvánította, hogy a
jelenlegi ötödik évfolyam, az eddigi
legjobbak egyike, majd meghívta a
látogatót (ügynököt), hogy máskor is tegye
tiszteletét osztályában.
N.O. (a tiszt jegyzete): Abodi , a Serv.III.
Bir.3. (A szolgálat III. ügyoszt., 3. iroda)
megfigyelése alatt áll.
Feladat: ("Ștefan Luchian" / "Marius
Bunea") = Mitrea Ioan, festő ügynök
máskor is felveszi a kapcsolatot "Ionescu
Vasile" = Cosman Octavian ügynökkel és
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1. kötet / 193. old. / 1966. 10. 19.

Velea Eugen
hadnagy;

1. kötet / 151. old. / 1978. 02. 14.

Oprea Florian
ezredes;
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Ilea Constantin-nal. A Securitate
észrevételezi, hogy az ellenőrzött
(verificat) ügynök és az újdonsült rekrutált
"Ionescu Vasile" által szállított információk
között eltérés mutatkozik. "Úgy tűnik,
hogy ez utóbbi, "megállás nélkül fuvolázik
Abodi fülébe" (îi cântă în strună).
"Ionescu Vasile" = Cosman Octavian
ügynök, beszámol Abodi , a VI. évfolyam
hallgatóival szembeni korrekt
magatartásáról és jó kapcsolatáról.
N.O. Az ügynök feladata: figyelje meg a
célszemély viszonyát és viselkedésének
természetét a román nemzetiségű
hallgatóival.
"Ionescu Vasile" = Cosman Octavian
ügynök (festő), játszi könnyedséggel bírja
szóra Lucia Baciu tanárnőt, aki magáról,
illetve Wollheimer Liliről (Abodi
műtermének szomszédságában lakik) és
Abodiról (az ügynök volt tanára) fecseg
bőbeszédűen.
N.O. (a tiszt jegyzete): Az ügynök jelzi
tartótisztjének, hogy kész arra, hogy Lucia
Baciu-ról (a kémkedéssel gyanúsított
Bârsan Vasile amerikai állampolgár
kapcsolata) és Lili Wollheimerről fontos
információkat szállítson, továbbá rajtuk
keresztül, Abodiról is, aki nacionalista,
irredenta megnyilvánulásai miatt
megfigyelés alatt áll (kiértékelés a D.U.I. ban = megfigyelési , nyomozati dosszié).

100.

"IONESCU VASILE" / COSMAN OCTAVIAN
FESTŐ, DÍSZLETTERVEZŐ

4. kötet / old. / 1978.

Oprea Florian
ezredes;

4. kötet / 100. old. / dátum nélkül
("Jelentés-jegyzet")
(5 oldal.)

Velea Eugen
hadnagy;
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"Ionescu Vasile" = Cosman Octavian
ügynök, Abodi volt tanítványa, a
kávéházba igyekvő, Lucia Baciu tanárnő
után oson, majd a közlékeny hölgyet,
ravaszul becserkészi, fecsegésre ösztönzi.
"Kiderül", hogy közös ismerőseik vannak
(mint, pl. Abodi!). A gyanútlan tanárnő, az
ügynök minden kérdését bőbeszédűen
megválaszolja.
"Ionescu Vasile"= Cosman Octavian
ügynök (festő), jelentésében beszámol Dr.
Radu Popescu-val, a Tribuna folyóirat
főszerkesztőjével folytatott párbeszédéről.
A főszerkesztő kifejti véleményét "Lupaș
Ana textilista és élettársa, Spătaru Mircea
szobrász manipulációiról, ahogyan ők
ketten, bukaresti támogatással, a Dan
Hăulică műkritikus és csoportja
segítségével, hatalmi céljaik és ambícióik
szolgálatára, teljesen ki akarják sajátítani a
sajtót". Pop Silaghi Vasile grafikust
bábként használják, lakásában tartják
rendszeres találkozóikat, melyeken
állandó résztvevők: Ardeleanu Virgil (a
Steaua folyóirat szerkesztőségi főtitkára),
Spătaru Mircea, Kancsura Ștefan festő
("FIR" fedőnevű besúgó), Cosman
Octavian festő ("Ionescu Vasile" fedőnevű
besúgó), Florian Milan Alexandru (Ciupe
Aurel festő veje), Panta Vasile orvos és
Procopan Nicolae (a Képzőművészeti
Főiskola hallgatója).
N.O. (a tiszt jegyzete): a Securitate

"ADY IOAN" / .../
KÉPZŐMŰVÉSZ

1. kötet / 119. old. / 1966. 07. 14.
("Intézkedési terv")
(4 oldal)
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Șerban Sanda
hadnagy;
Tudor Ionel
főhadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;
Tudor Ionel
főhadnagy;

Tudor Ionel
főhadnagy;

illetékes ügyosztálya, a R.K.P. kolozsvári
szervei részére, rendszeresen tájékoztató
anyagot készít Abodiról. A Securitate
szisztematikusan követi és megfigyeli.
Kompromittáló forgatókönyvek, legendák,
figyelmeztetés, és a befolyásolás
módszerével próbálja "pozitív irányba
terelni".
"Ady Ioan" ügynök utasítást kap arra, hogy
térképezze fel az Abodi és Ádám Zsigmond
professzor (pedagógus, költő és nyelvész)
közötti kapcsolat jellemzőit. Ádám
Zsigmond, az ügynök telekszomszédja,
szívélyes kapcsolatot ápolnak.
"Ady Ioan" ügynök, beszámol az Abodi
műtermében tett, előzetes bejelentés
nélküli látogatásáról. Azzal az ürüggyel
állított be a célszemélyhez, hogy
hitelfelvételéhez, kezességi aláírását kérje.
Abodi nagyon elfoglalt volt, de röviden
beszámolt a N.D.K -ban tett útjáról.
N.O. (a tiszt jegyzete): az ügynök állandó
célfeladata, hogy a Securitate által
igényelt információk kicsikarására, a
célszemélyt rendszeresen látogassa.
"Ady Ioan" ügynök, a Securitate
buzdítására, ismét keresi Abodit. Lili
Wollheimer, a műtermi szomszéd nyitott
ajtót és közölte vele, hogy Abodi éppen
aznap tért vissza az N.D.K.-ból, odahaza,
családjával van. Tanácsolta, hogy máskor
keresse.
N.O. Abodi , "információszerzési akcióban"
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1. kötet / 212. old. / 14. 07. 1966.
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Tudor Ionel
főhadnagy;
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Tudor Ionel
főhadnagy;
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Tudor Ionel
főhadnagy;
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(prin acțiune informativă), a Securitate III.
Bir.7. megfigyelése alatt áll.
Az ügynök kötelezettségeit 1966.
augusztus 14-i tervben határozták meg. Az
anyagot az akció végrehajtásában kell
kiaknázni.
A lesben álló "Ady Ioan" ügynök, a
célszemély műtermének utcájában (Deák
Ferenc u.) tartóztatta fel Abodit, de az
nem invitálta, arra hivatkozva , hogy
éppen takarítanak nála.
N.O. (a tiszt feljegyzése): az ügynök
feladata, hogy továbbra is, rendszeresen
látogassa műtermében Abodit, jelentse,
hogy mikor van távol, külföldön, vagy
szabadságon.
"Ady Ioan" ügynök, azzal az ürüggyel, hogy
nincs saját műterme és hogy nem kap
megrendelést a Művészeti Alaptól (Cs.
Erdős Tibor grafikusra panaszkodik), ismét,
előre be nem jelentett látogatást tesz
Abodi műtermében. A Securitate által
adott eligazításnak megfelelően, gondosan
felméri a terepet, a műterem
berendezését, elrendezését és alaprajzát
memorizálja. Egy fél órát időzik ott.
N.O. A Securitate azt a parancsot adja az
ügynökének, hogy egy hét múlva, ismét
tegyen látogatást Abodi műtermében.
"Ady Ioan" ügynök jelentést tesz arról,
hogy az utcán hozzácsapódott a Cs. Erdős,
Mohi Alex ("Ardeleanu" ügynök) és Ioan
Sima festők alkotta csoporthoz. Éppen az
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1. kötet / 286. old. / 1964. 05. 09.

Sălăjan Iulian
kapitány;

108.
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VOL. 1. / 233. old. / 1966. 01. 20.

Tudor Ionel
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Utunk folyóiratról beszélgettek. Este,
ugyancsak az utcán, ismét "összefutott"
Cs. Erdős Tiborral és Abodival, akik
felbukkanásakor, azonnal elnémultak.
"Ady" ügynök találkozót kért Aboditól. Ezt
követően, két alkalommal is felkereste, de
a találkozók nem hozták a remélt
eredményt.
N.O. A Securitate elvégezteti a szükséges
felülvizsgálatot "Ardeleanu" (Mohi
Sándor) ügynökkel.
"Ady Ioan" ügynök jelentést tesz arról,
hogy a Képzőművészek Szövetségében
látta Tóth László festő kompozícióvázlatát, amelyet az, egy 3000 lejes alkotói
kölcsön elnyerése céljából mutatott be.
Abodi ("Tóth mentora"), aláírta a
szükséges ajánlást, ami nagyon
felbőszítette Elaș Leonid festőt, a
kolozsvári titkárt és Hans Löew
műkritikust. A besúgó referál a Boberco
Maria, Surda Maria, a Szövetség
adminisztratív személyzetének tagjaitól
szerzett értesülésekről, pletykákról is.
N.O. A Securitate hasonló értelmű
jelzéseket kap, "Grigorescu" és ("Ștefan
Luchian" / "Marius Bunea") = Mitrea Ioan
ügynököktől. Abodi megfigyelés alatt áll
(kiértékelése a D.U.I. -ban = megfigyelési,
nyomozati dosszié). Elemezni kell Abodi,
Tóth László és Kovács Zoltán közötti
kapcsolatokat.
"Ady Ioan" ügynök utasítást kap, hogy

KÉPZŐMŰVÉSZ

főhadnagy;

CASA "SORA"
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Sălăjan Iulian
kapitány;

figyelje Abodi és Ádám Zsigmond
professzor (pedagógus, költő és nyelvész)
közötti kapcsolatot. Adám Zsigmond
professzor az ügynöknek kertszomszédja
és jószomszédi viszonyt ápolnak. Tudván,
hogy Ádám Zsigmond, Abodi régi barátja,
az ügynök, érzelmileg befolyásolni
próbálja, sunyin "megosztja vele"
személyes, egzisztenciális és
professzionális problémáit. Reméli, hogy
az együttérző, gyanútlan szomszédja, majd
egyengetni fogja útját Abodinál.
N.O. A Securitate kiegészítő feladatot oszt
besúgójának: tudakolja meg Abodi
álláspontját a "román fejedelemségek
egyesülésének 107-ik évfordulója
tárgyában". Használja ürügyként,
Abodinak, a Szövetség vezetőségébe való
újraválasztását, keresse fel ismét,
gratuláljon neki...
"Ady Ioan" ügynök újabb raportja: A
regionális festészeti és szobrászati tárlat
elemzésére összehívott értekezleten,
Abodi, hozzászólalásában, a megkritizált
Tóth László festő védelmére kelt
(köztudott, hogy Abodi, Tóth mentora). Az
ügynök, jelentésében elmarasztalja
Abodit, aki általánosságban, lesújtó
véleményét hangoztatva beszélt a
művészetkritika színvonaláról, majd
kiemelten Banner Zoltán műítész írását
értékelte. Az értekezleten senki sem
azonosult Abodi álláspontjával. Az ügynök

"ADY IOAN" / ... /
KÉPZŐMŰVÉSZ

1. kötet / 419. old. / 1965. 12. 25.
("Intézkedési terv")
(4 oldal)
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Tudor Ionel
hadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;

beszámolt Hans Löwe-vel lezajlott
eszmecseréjéről is. Megállapították, hogy
az Abodi által, a tárlaton bemutatott
festmény ("Hídépítők"), egyáltalán nem
meggyőző, nem tükrözi az ábrázolt
munkások építő lelkesedését és
lendületét.
N.O. ("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynököt, Tóth László festőre
kell irányítani, fel kell deríteni, hogy
miként reagál a fejleményekre.
"Ady Ioan" ügynök konkrét utasításokat
kap a Securitate-tól. Határozza meg
pontosan Abodi általános politikai nézeteit
és rögzítse állásfoglalásait, azonosítsa be
azon személyeket, akikkel politikai tárgyú
véleménycserét folytat, illetve, akik
rendszeresen felkeresik műtermében és
otthonában. Hallgassa ki ("să asculte")
Abodi beszélgetéseit. Terelje
("manőverezze") a beszélgetést ("prin
discuții manevrate") olyan mederbe, hogy
Abodi felfogása a művészet küldetéséről, a
szocialista társadalmi rendben betöltött
szerepéről, kipuhatolhatóvá váljon.

"ADY IOAN" / ... /
KÉPZŐMŰVÉSZ

1. kötet / 422. old. / 1966. 07. 14.
("Stádium-jelentés")
(3 oldal)

Tudor Ionel
főhadnagy;
Șerban Sanda
hadnagy;
Velea Eugen
főhadnagy;
Pleșița Nicolae
ezredes;

"ADY IOAN" / ... /
KÉPZŐMŰVÉSZ

1. kötet / 71. old. / 1974. 12. 14.

Tripon Teofil
hadnagy;
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A Securitate, állapot-tanulmányban ("Notă
de stadiu") összegzi az Abodiról begyűjtött
információkat. A tanulmány, az informatív
feljegyzések, nyilatkozatok és bejelentések
adatait, az operatív technikai eszközök
(T.O.) forrásait összegezve, megállapítja,
hogy "a magyar nacionalizmus vonalán"
("pe linia naționalismului maghiar"), Abodi
"ellenséges tevékenységet folytat". Ezért
megfigyelésére rendelik "Nasăudeanu
Ioan", "Sonia", ("Ștefan Luchian" / "Marius
Bunea") = Mitrea Ioan și "Ady Ioan"
ügynököket. A vizsgálatot és a
megfigyelést kiterjesztik a célszemély
családjára, magyar nemzetiségű kollégáira
és tanítványaira is. A Securitate személyre
szóló felterjesztést és tájékoztatást készít
Duca Aurel-nak a párt tartományi
főtitkárának.
"Ady Ioan" ügynök célfeladata,
információkkal megerősíteni és
alátámasztani Mircea Spătaru szobrász
által, a Securitate székházában tett
nyilatkozatok valóságalapját és forrását.
Spătaru, a következőket nyilatkozta
Abodiról: "Nacionalista elvei és
megnyilatkozásai vannak, a román
nemzeti történelem által ihletett művészet
ellensége". "Rendszeresen bojkottálja a
fontos, nemzeti események, évfordulók
tiszteletére rendezett, ("hódolati" =
"omagial") kiállításokat. "A művészek
többsége, Abodi sajátos magatartását, a

"ȘTEFAN LUCHIAN" / "MARIUS BUNEA"/
MITREA IOAN
SZÜLETÉSI NÉV DEMETER, DEMETRIU ION
FESTŐ

1. kötet. / 119. old. / 1966. 07. 14.
("Intézkedési terv")
(4 oldal)

Tudor Ionel
főhadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;

1. kötet / 122. old. / 1969. 06. 25.

Velea Eugen
hadnagy;
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protestálás megnyilvánulásának tekinti és
annak megfelelően kommentálja." Spătaru
megállapításainak szükségszerű
következményei legyenek a célszemély
művészi-, egyetemi karrierje
szempontjából!
N.O. (A tiszt megjegyzése):
Hasonlóképpen, az információk
megerősítése, ellenőrzése "Szatmary" és
"Munteanu" ügynökök bevetésével.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynöknek kiosztják a jövőre
vonatkozó, következő, állandó
célfeladatait: derítse fel Abodi
magatartását, a zsűrizések,
műértékelések-árazások (a művek
értékbecslése) és a hivatalos vásárlások
alkalmával. Figyelje meg és rögzítse, hogy
a célszemély miként támogatja magyar
nemzetiségű nacionalista személyek
érdekeit? Azonnal értesítse a Securitate-t,
ha Abodi alkotásaiban tetten érhető a
magyar nacionalista tartalom.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynöknek újabb feladata:
leellenőrizni Șchiopu Valer, a kolozsvári
székhelyű Művészeti Alap igazgatója
jelentésének megalapozottságát. Az
igazgató, Velea Eugen Securitate
hadnagynak tett feltárulkozásában,
taglalta a Képzőművészek Szövetsége
belső viszonyait és referált a Carol Pleșaval folytatott, Ciupe Aurel festőt kitárgyaló
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Velea Eugen
hadnagy;

véleménycseréjéről. Șchiopu, a Securitatetisztnek kitálalta, az Abodi által
összeállított, éves kiállítási terv összes
"visszásságát" ("kizárólag magyar
művészek szerepelnek a listáján: Fülöp
Andor Antal, Ferenczi Julia, Gy. Szabó
Béla!"). Ezt a benyújtott tervezetet Ciupe
Aurel festő, a Szövetség elnöke
szentesítette!
N.O. Utasítás: a fenti információt
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil ügynökkel és
Boberco Maria, a Szövetség
hivatalnokával, bizalmas forrással
ellenőriztetni kell!
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök , aki Lucia Piso,
Vlahuță utca 63. sz. alatti műtermében
vendégeskedett, jelentést tesz a Szövetség
takarítónőjétől származó, a festőnő által
előadott értesülésekről. A szemfüles
takarítónő megállapította, hogy két
nyelven írott, román és magyar
meghívókat postáznak, továbbá, hogy
Aurel Ciupe elnök véleménye szerint, "a
kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán túl
kevés magyar nemzetiségű hallgató van".
A Piso Lucia műtermében jelen volt Ladea
Romul is. Az ügynök arról informál, hogy
Kancsura Ștefan ("Fir" ügynök) és Maxa
Florin festők részére kiutalták az Avram
Felicia és Horák Iosif műtermét (dr. Petru
Groza nr. 4.).
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1. kötet / 221. old. / 1966. 05. 23.

Tudor Ionel
főhadnagy;

1. kötet / 236. old. / 1965. 12. 28.

Tudor Ionel
főhadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;
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Jelenti, hogy bukaresti kiküldetésük ideje
alatt, Abodi végig, kizárólag Kós András
szobrász és Kovács Zoltán festő
társaságában tartózkodott, "kivéve a
Szépművészeti Múzeumban megrendezett
ünnepi vacsorán, ahol a petrozsényi
alkotók csoportjával társalogtak.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete):
Ellenőrzési feladat: "Ursu Gheorghe"
ügynök. Akció-jegyzet. Megkapja: "Nicu
Barbu".
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök meglátogatja a
Főiskola V. évfolyamának festészeti
műtermét, ahol Abodival és Ilea
Constantin, Cosman Octavian ("Ionescu
Vasile" ügynök) hallgatóikkal beszél. Abodi
úgy ítéli meg, hogy jelenleg, ez az osztály,
a tanszék legjobbika.
N.O. Abodi megfigyelés alatt áll. Az ügynök
a következőkben is informáljon arról, hogy
a célszemély miként foglalkozik a
hallgatókkal, milyen utasításokat ad?
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök, jelentést tesz az
ármegállapító (érteékbecslő) és vásárlási
bizottság döntéseiről. A bizottság elnöke
Popescu Daniel, a Képzőművészeti
Főiskola rektora. Tagjai: Abodi, Vremir
Mircea, Benczédi Sándor, Man Marian,
Lőwith Egon, Feszt Ladislau ("Maier"
ügynök) és ("Ștefan Luchian" / "Marius
Bunea") = Mitrea Ioan ügynök, maga. A
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Tudor Ionel
főhadnagy;

Securitate utasításának végrehajtójaként,
az ügynök, azzal vádolja Abodit, hogy
folyamatosan fölfelé tornázza az árakat,
elfogultan, a magyar alkotóknak kedvezve.
Ennek bizonyításra, a besúgó összeállított
egy listát.
N.L. (a Securitate dolgozójának jegyzete):
Abodi akció alatt áll. Felderíteni: az árazás
eredményét miként kommentálják a
művészek? A Securitate tájékoztatja a Párt
illetékeseit.
N.S.B. (a hivatal főnökének megjegyzése):
Egyetértek, Cpt. Domnița Nicolae.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök, azzal vádolja Ditrói
Ervint, a Kolozsvári Szépművészeti
Múzeum igazgatóját, hogy helyhiány
ürügyével, harmadszorra halasztja el Ion
Țuculescu gyűjteményes kiállításának
m,egrendezését. Ciupe Aurel-t is feljelenti,
mivel az, kinyilvánította hallgatói előtt,
hogy Țuculescu egy irdatlan dilettáns.
(Erről az ügynököt, Munteanu Alin
növendék tájékoztatta). Lupaș Ana textiles
és Spătaru Mircea szobrász azon
véleményéről is referál "Ștefan Luchian",
miszerint, "Ciupe Aurel, egy negatív
tényező!" ( "...un factor negativ!")
A besúgó jelenti, hogy az ármegállapító
bizottságban, Abodi és Vremir Mircea
festő túlárazta az alkotásokat.
N.L. (a dolgozó jegyzete): Ditroi Ervin,
Ciupe Aurel, Abodi megfigyelés,
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1. kötet / 242. old. / 1965. 07. 24.

Tudor Ionel
főhadnagy;

1. kötet / 245. old. / 1965. 07. 02.

Tudor Ionel
főhadnagy;
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feldolgozás alatt áll. Az ügynök a
továbbiakban is informál. A Securitate
tájékoztatja a Párt illetékeseit.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök jelentést tesz az Ilea
Constantin, Man Marian, Sima Ion festők
közötti beszélgetésről ("Ștefan Luchian"
ügynök jelen volt). A romániai
képzőművészek párizsi kiállításának
katalógusát kommentálták,
megállapították, hogy: "Abodi absztrakt".
Az ügynök részese volt egy hasonló tárgyú
és azonos következtetésű, Brudașcu
Cornel festő, Lupaș Ana textiles és Spătaru
Mircea szobrász között lezajlott
véleménycserének is.
N.O. (A tiszt jegyzete): Abodi, Mohi (Mohy
Sándor = "Ardeleanu", Brudașcu
megfigyelés alatt, "munka alatt" álló
személyek.
Abodi, Kovács Zoltán és Vetró Artúr szoros
kapcsolatot ápol. Felderíteni: milyen
viszonyban van Abodi, bátyjával, Dr. Nagy
Gézával (volt politikai elítélt). Új
felülvizsgálati dosszié megnyitása,
akcióterv összeállítása szükséges!
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök, újabb jelentésében,
az aktuális pártkongresszus tiszteletére
rendezett kiállítás, részletes és személyes
hangú elemzését produkálja.
Következtetéseinek kiindulási alapja, a
művészek nemzetiségi és generációs
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1. kötet / 243. old. / 1965. 07. 16.

Tudor Ionel
főhadnagy;
Sima T.
főhadnagy;

1. kötet / 253. old. / 1965. 05. 07.

Tudor Ionel
főhadnagy;
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osztályozása. A besúgó megállapítja, hogy
Abodi, ez alkalommal, két kisebb
jelentőségű festményét mutatta be.
N.O. Az ügynök utasítást kap, hogy a
továbbiakban is, minden, Abodival
kapcsolatos beszélgetésről, a művészek
véleményéről és Abodi kijelentéseiről
informáljon.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök, jelentésében
beszámol a kommunista párt kongresszusa
előtt hódoló kiállítás rendezésének
körülményeiről. A tárlat anyagát Bene
József, a Szövetség kolozsvári elnöke
prezentálta a párt küldötteinek. A
besúgónak, és állítása szerint, másoknak
sem tetszett a prezentáció módja. Az
ügynök módszeresen és ügybuzgóan
referál minden kollégájáról,
találkozásaikról, beszélgetéseikről,
elcsípett megjegyzésekről, pletykákról
jelent.
N.O. (A tiszt jegyzete): az ügynök állandó,
folytatólagos feladata, hogy minden,
Abodival kapcsolatos beszélgetésről, a
művészek véleményéről és Abodi
kijelentéseiről informáljon. Feljegyzést kell
készíteni a P.M.R. (R.M.P.) illetékeseinek.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök, a Fabricius Gero
Gunter egyetemi hallgatóval folytatott
beszélgetéséről informál, aki panaszkodik
Feszt Ladislau grafikus felszínes román

CASA "SORA"
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1. kötet / 252. old. / 1965. 06. 04.

CASA "SORA"
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

91

Tudor Ionel
főhadnagy;

nyelvű korrigálása miatt. Hasonlóképpen
értékeli Löwith Egon munkáját is a
szobrászaton, valamint Bene Józsefét, a
textil szakon. Az ügynök, a rektorátuson
végez felderítést: tudomást szerez arról,
hogy a festészeti katedrán felállítják a
monumentális festészeti szakot, melynek,
Ciupe Aurel katedrafőnök, már ki is jelölte
vezetőjét, Abodi Nagy Béla személyében.
N.O. Az ügynök folytatólagos feladata,
hogy jelentse Abodi oktatási módszereit, a
román nemzetiségű hallgatók hátrányos
megkülönböztetését. Az ügynököt
utasítják a kolozsvári Művészeti
Középiskola helyzetének feltárására is.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan besúgó, referál a Lucia Piso
által áramoltatott hírfolyamról, a
közeljövőben, a Képzőművészek
Szövetségének vezetésében esedékes
változásokkal kapcsolatban. A jólértesült
előrejelzése szerint, Ladea Romul
szobrászt fogják megválasztani a
Szövetség kolozsvári elnökének. Az ügynök
Brudașcu Cornel festővel is konzultált, aki
megerősítette értesüléseit. A spicli azt is
közli megbízóival, hogy "egy kávéházban
tetten érte Bene Józsefet, Abodit, Kós
Andrást és Vetró Artúrt, amint kávézás
közben suttogva diskuráltak".
N.O. (A tiszt megjegyzése): Az ügynök,
megbízatása szerint, állandó jelleggel
figyelje Abodit, gyűjtsön be minden, rá

vonatkozó információt és véleményt.
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1. kötet / 255. old. / 1965. 04. 26.

Tudor Ionel
főhadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;

1. kötet / 259. old. / 1965. 03. 15.

Tudor Ionel
főhadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;
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("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök jelenti, hogy a
Történeti Múzeum megbízásából, a
Művészeti Alap kolozsvári vezetése,
értekezletet hívott össze. A tanácskozás
célja, a Múzeum számára kivitelezendő,
"nagy megrendelések"
kedvezményezettjeinek kiválasztása volt.
"Abodi is rajta van a listán!"- riadóztat az
informátor. A besúgó, a Művészeti Alapnál
alkalmazott, cseles manőverezéssel
vádolja Cs.Erdős Tibor festőt.
N.O. Abodinak "gyanúsitotti mappája van"
a S. II b.7. (II. Igazgatóság, Gazdasági
Kémelhárítás!) Jelezni kell, ha a
megvásárolt művek szerzői magyar
nemzetiségűek. N.S.B. (A hivatal
főnökének utasítása): Az ügynök azonnal
jelentse, ha a megvásárolt műveknek
rejtett, vagy kétes politikai tartalma van.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök jelenti: a
Képzőművészeti Főiskolán tartózkodott és
"éppen a rektorátus irányába haladt,
amikor az egyik teremből kiszüremlett
Man Pop Maria tanárnő, a
művészettörténeti tanszék főnökének
hangja, "aki magyar nyelven tartott
előadást". "Abodi is magyarul oktat,
korrigál magyar nemzetiségű hallgatóinak"
- jegyzi meg a szemfüles besúgó.
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1. kötet / 260. old. / 1965. 03. 05.

Tudor Ionel
főhadnagy;

1. kötet / 293. old. / 1964. 02. 13.

Sălăjan Iulian
kapitány;

1. kötet / 288. old. / 1964. 04. 03.

Sălăjan Iulian
kapitány;
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N.O. Operatív feladat Abodi állandó
felügyelete. A Securitate tájékoztató
feljegyzést készít a P.M.R. (Román
Munkáspárt) kolozsvári illetékeseinek.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök jelenti: a
Képzőművészeti Főiskola Tudományos
Tanácsában, aránytalanul magas a magyar
nemzetiségű oktatók száma. Úgy ítéli meg,
hogy Popescu Daniel rektor nem eléggé
elszánt e "probléma" megoldása terén. A
spicli jelenti a fülébe jutott szóbeszédet is,
miszerint, Tóth László festőt, "akinek
mentora Abodi", valószínűleg "inkadrálják"
(állományba veszik) a festészeten.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan besúgó feladata: ellenőriznie
kell "Grigorescu" fedőnevű
ügynöktársának, az Abodi, a Szövetség
plenáris értekezletén elhangzott
beszédéről szóló raportját.
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A Securitate összefoglaló jegyzete,
"Ardeleanu" = Mohy Sándor festő, ügynök,
"az Abodi durva reakciója, Banner Zoltán
műkritikájára" - tárgyú jelentéséhez.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök kiegészítő információi
alapján ellenőrizve.

"ȘTEFAN LUCHIAN" / "MARIUS BUNEA"/
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1. kötet / 301. old. / 1964. 01. 23.

Sălăjan Iulian
kapitány;
Domnița Nicolae
kapitány;

("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök feladata,
megtudakolni Tóth László festő reakcióját
("akit Abodi minden alkalommal
megvéd").

1. kötet / 310. old. / 1963. 07. 03.
(3 oldal)

Sălăjan Iuliu
főhadnagy;

("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök, hosszú raportjában,
részletesen beszámol a Képzőművészek
Szövetsége újonnan megválasztott
kolozsvári vezetőségének intézkedéseiről.
Inaktivitás címén, Kusztos Endre grafikust
kilakoltatták műterméből, melyet aztán
Lupaș Ana textiles és egy ifjú szobrász vett
birtokba. A Művészeti Alap igazgatójának,
Titșan-t, egy volt milicistát választották.
Abodi tagja maradt a Szövetség vezetőségi
bizottságának. A választás fejleményeiről
és végeredményéről (21:00-24:00 között),
Sima Paul festő tudósította azonnal és
folyamatosan az ügynököt. A
továbbiakban, a besúgó, a bukaresti
delegációnak, a kolozsvári művészek
műtermeiben tett látogatásáról tudósít.
Jelen voltak: Ladea Romul, Piso Lucia,
Popa Eugen, Irimescu Ion, Dobrion V. és
Sima Paul. A beépített ("Ștefan Luchian" /
"Marius Bunea") = Mitrea Ioan, úgyszintén
referál a Ion Gheorghe Maurer, a
Szövetség vezetőségénél tett
miniszterelnöki látogatásáról. Az absztrakt
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1. kötet / 316. old. / 1961. 12. 13.
(2 oldal)

Oprea Florian
hadnagy;

1. kötet / 272. old. / 1964. 12. 01.

Tudor Ionel
főhadnagy;
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művészetről cseréltek eszmét. Az ügynök
megállapítja, hogy Abodi jó kapcsolatot
ápol a Szövetség vezetőségével...
N.O. (a tiszt jegyzete): Rendelkezés az
ügynök feladatáról: Kovács Zoltán, Vetró
Artúr, Kós András művészek folytatólagos
megfigyelése. Abodi "munkában van". Az
ügynök férkőzzön bizalmába.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök továbbítja a
Securitate-nak, a Florean Liviu festőtől
(Népi Művészeti Iskola), a vásárlási és
ármegállapító bizottság tagjától begyűjtött
információkat. A bizottság tagjai
megemelték az árakat. Ditrói Ervin
igazgató, meg kívánta vásárolni a
Művészeti Múzeum részére, Kovács Zoltán
festő egyik vásznát. Később megérkezett
Abodi is, aki nem fogadta el a "Női
képmás" című festményének beárazását.
Az összeget felemelték. Florean Liviu
festő, bizalmasan közölte az ügynökkel,
hogy a kép nem éri meg a megnövelt árát.
N.O. Securitate jegyzete: Tájékoztatni kell
a Román Munkáspárt vezetését és a
tartományi pártbizottságot.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök, jelentésében
beszámol Kancsura Ștefan-nal (VI. éves
festőhallgató, Abodi tanítványa, a későbbi
"Fir" ügynök) lezajlott találkozásáról.
Kancsura arról panaszkodott, hogy Abodi
nagyon távolságtartó, nem hívja meg
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1. kötet / 281. old. / 1964. 08. 18.

Tudor Ionel
főhadnagy;

1. kötet / 419. old./ 1965. 12. 25.
("Intézkedési terv")
(4 oldal)

Tudor Ionel
hadnagy;

1. kötet / 422. old. / 1966. 07. 14.

Tudor Ionel
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tanítványait saját alkotói műtermébe.
Kancsura István = "Fir" gyónásának
helyszíne, a kolozsvári Művészeti
Középiskola épülete volt.
N.O. (A tiszt megjegyzése): A forrás ismét
találkozni fog Kancsura Ștefan
egyetemistával.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök, a Kultúra Palotája
részére megvásárolt műalkotások
árazását-értékelését végző bizottság
munkájáról referál. A magyar "elemek"
ismét megemelték az árakat. Eszmét
cserélt Popescu Daniel rektorral, a
bizottság elnökével, aki ekképpen fakadt
ki: "Uram, az ördögbe is, ahogyan ezek
egymást, kölcsönösen támogatják! A
végén még mind jól járnak!" Abodi, aki
tagja a bizottságnak, így nyilatkozott:
"tudom, hogy reklamálni fognak, nem
tudok felelőséget vállalni..." Hasonlóan
vélekedik Kós András szobrász is.
N.O. A Securitate "Andreescu" ügynök
megerősítő jelentésre vár, majd jelentést
tesz a Párt illetékeseinek.
Akcióterv Abodi magatartásának, az UAP
Cluj (a Képzőművészek Szövetségének
kolozsvári tagszervezete) keretein belüli
megnyilvánulásainak megfigyelésére.
Felderíteni: "Milyen elemeket támogat és
segít anyagi alapok ("obținerea fondurilor
materiale) megszerzésében?"
A Securitate elkészít egy stádium-jelentést

MITREA IOAN
SZÜLETÉSI NÉV DEMETER, DEMETRIU ION
FESTŐ

("Stádium-jelentés")
(3 oldal)

hadnagy;
Șerban Sanda
hadnagy;
Velea Eugen
főhadnagy;
Pleșița Nicolae
ezredes;

1. kötet / 126. old. / 1969. 06. 26.
(2 oldal)

Velea Eugen
hadnagy;

2. kötet / 2. old. / 1971. 12. 01.
("Intézkedési terv")
(3 oldal)

Velea Eugen
főhadnagy;
Oprea Florian
főhadnagy;
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("Notă de stadiu"). A vizsgálati anyagok,
információk, nyilatkozatok, ügynöki
jelentések és a T.O. (operatív technikai
berendezések) segítségével összegyűjtött
adatok alapján megállapítják, hogy Abodi,
"magyar nacionalista vonalon" ellenséges
aktivitást folytat. Átirányították hozzá
"Nasăudeanu Ioan", "Sonia", ("Ștefan
Luchian" / "Marius Bunea") = Mitrea Ioan
és "Ady Ioan" ügynököket. A
megfigyeléseknek, a jelentéseknek ki kell
terjedniük Abodi családjára, magyar
kollégáira és diákjaira is.
A Securitate személyes feljegyzést
készített Duca Aurel, a kommunista párt
tartományi első titkára számára.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan feladata: ellenőrizni és
megerősíteni, Boberco Mária, a Szövetség
tisztviselője által, a Fülöp Antal Andor
festő, Abodi által megnyitott ("expoziția
vernisată de Abodi") kiállításáról szállított
információkat. "A megnyitóbeszéd egy
magyar nacionalista manifesztum
benyomását keltette" (Boberco-ban). Az
Abodi által írott és felolvasott szöveg, meg
is jelent a sajtóban.
Ellenőrizni, "Marius" și "Ioachim Udriște"
ügynökök által!
A Securitate elrendeli "XX" (vagyis
lehallgató berendezések) felszerelését
Abodi lakásában, az otthoni telefonjának
lehallgatását, kül- és belhoni

126.
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Velea Eugen
hadnagy;

levelezésének elfogását. Utasít a
célszemély folyamatos követésére,
megfigyelésére, a műterme bejárati
kulcsainak megszerzésére és lemásolására,
behatolásra, T.O. eszközök installálása
céljából. Parancsot ad az akciók
összehangolására, Călian Securitatehadnaggyal (aki Abodi testvérének, dr.
Nagy Géza, volt politikai elítélt
megfigyeléséért felelős), az akciósorozat
hatékonnyá tétele érdekében, az operatív
munka célirányos felgyorsítására.
Mozgósítják "Niculescu/Drăgan Valer" =
Kovács Gyula ügynököt is, "politikai
elkötelezettsége miatt"(?), "Vera" = Doina
Ciato Hordovan, "Grigorescu", "Tiberiu",
"Sianu Ambrozie" ügynököket, akik Abodi
tanítványai körében teljesítik konkrét
megbízatásukat. "Szatmary" ügynök
részére biztosítani kell, az Abodihoz való
akadálytalan, közvetlen hozzáférést (?).
Elrendelik, a megfelelő, plauzibilis és
testreszabott legendák megalkotását, "a
célszemélyre vonatkozó információk
folyamatos áramlásának biztosítását, a
Képzőművészeti Főiskola és a
Képzőművészek Szövetsége
forrásaiból"(?). Fel kell tárni Abodinak, a
Kós András szobrászhoz és Kovács Zoltán
festőhöz fűződő kapcsolatának
természetét.
"Szatmary M." ügynök jelentése beszámol
a Képzőművészek Szövetsége kolozsvári
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Velea Eugen
hadnagy;

szervezetének helyzetéről, informál Ciupe
Aurel festőről. Megvádolja Abodit, a
besztercei kiállítással kapcsolatos
kategorikus állásfoglalása miatt. Abodi azt
kifogásolta, hogy arra egyetlen magyar
nemzetiségű művészt sem hívtak meg. Az
ügynök ezért nacionalistának minősíti
Abodit.
N.O. (A tiszt megjegyzése): A Securitate
utasítja az ügynököt, hogy "hajszolja bele
különféle beszélgetésekbe" Abodit
"Szatmary M." besúgó, részletes
jelentésben beszámol az Abodi
műtermében, előzetes bejelentés nélkül,
ajánló aláírás kérésének ürügyével tett
látogatásáról. Az ügynök társaságában volt
Gy. Szabó Béla grafikus is. Az ügynök
felsorolja a célszemélynél látottakat, leírja
az éppen készülő műalkotásokat.
Érkezésükkor, Abodi, éppen a "Román
Művészet Története" című kötetet olvasta,
melyről kifejtette: "Ez egy jól tipografált,
minőségi kiadvány. Kár, hogy elhallgatja
azt a tényt, hogy az ország területén más
nemzetiségű művészek is éltek, alkottak és
alkotnak, mind a mai napig..."
N.O. (a tiszt megjegyzése). Velea Eugen
Securitate-hadnagy kéri, hogy az Abodi
D.U.I. dossziéjában rögzítsék: érvénybe
kell léptetni az "akciótervben
meghatározott kombinációt". Az ügynök
derítse ki, hogy a célszemély milyen
alkotásokat állít ki külföldön. Fedje fel az

128.

"SZATMARY M." / ... /

1. kötet / 126. old. / 1969. 06. 19.

Velea Eugen
hadnagy;

129.

"SZATMARY M." / ... /

2. kötet / 81. old. / 1971. 08. 20.

Velea Eugen
hadnagy;
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Amerikai Egyesült Államok
nagykövetségével fenntartott
kapcsolatait(?). Tárja fel Abodi
álláspontját, a Román Szocialista
Köztársaságban együtt élő nemzetiségek
művészetéről.
"Szatmary M." besúgó megerősíti a
Boberco Maria, a Képzőművészek
Szövetsége hivatalnokának, a kolozsvári
tagszervezetben lezajlott választásról szóló
feljelentésében foglaltakat: a magyarok
különféle mesterkedéseiről, hogy
többségbe kerüljenek, Fülöp Andor Antal
kiállításnak megnyitójáról, Abodi méltató
beszédéről. A buzgó hivatalnok vádja
szerint, a megnyitó "egy valóságos magyar
demonstráció volt", "Abodi a legaktívabb
magyar nemzeti művész, aki magyar
nemzeti jelleget akar ráerőszakolni a
Szövetségre is!". Szerinte, "Aurel Ciupe
festő, tulajdonképpen Abodi embere",
"nem veszik figyelembe a Párt
iránymutatásait", Abodi megköveteli azt,
hogy a Szövetség kiadványaiban
(meghívók, plakátok, katalógusok), a
magyar ortográfia, hely- és személynevek
írásmódját alkalmazzák.
N.O. Mindezt ("Marius Bunea" / "Ștefan
Luchian") = Mitrea Ioan és
"Udriște"ügynök is megerősíti.
"Szatmary M." besúgó jelenti: Abodi, a
Román Kommunista Párt főtitkára által, az
ideológiai és politikai nevelés tárgyában

"SZATMARY M." / ... /

2. kötet / 92v. old. / 1970. 11. 14.

Velea Eugen
hadnagy;

130.

"SZATMARY M." / ... /

2. kötet / 111. old. / 1970. 06. 26.

Velea Eugen
hadnagy;

131.

"SZATMARY M." / ... /

2. kötet / 114. old. / 1970. 05. 26.

Velea Eugen
hadnagy;
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tett ajánlásokat kommentálta.
Kijelentette: "Nem kell komolyan venni! Az
emberek úgyis a lelkiismeretük szerint
cselekednek!"
N.O. Kiértékelni Abodit a D.U.I. -ban
(megfigyelési és információs dosszié).
"Szatmary M." ügynök feladata ellenőrizni,
megerősíteni "Marius Bucur" ügynök
feljelentését.
"Szatmary M." ügynök jelenti: Meghiúsult
a kolozsvári UAP (KSZ) vezetőségi
bizottságának megválasztása, mivel az
értekezleten a küldöttek nem jelentek
meg kellő számban. A besúgó beszámol a
különböző javaslatokról és a csoportok
közötti küzdelmekről is.
N.O. Abodi kiértékelése a D.U.I-ban.
"Szatmary M." ügynök jelenti: Abodi
rákérdezett a "Cons. Jud. de C.A." (megyei
kulturális és művészeti tanács) ügyeire és
arra kérte az ügynököt, hogy képviselje a
magyar nemzetiségi - (irodalmi és színházi)
érdekeket is: a kolozsvári Magyar
Színházban éppen betiltották Németh
László és Illyés Gyula, magyarországi
szerzők műveinek előadását. Az ügynök
szerint, a Képzőművészeti Szövetség
kolozsvári szervezetében, Abodi viszi az
ügyeket, ugyanakkor a Főiskolán
visszahúzódóbb, kevésbé nacionalista.
N.O. (A tiszt megjegyzése): Az anyagot a
D.U.I. -hoz (megfigyelési dosszié) kell
csatolni. Feltárni Abodi nacionalista

132.

"SZATMARY M." / ... /

2. kötet / 116. old. / 1970. 02. 13.

Velea Eugen
hadnagy;

133.

"SZATMARY M." / ... /

2. kötet / 119. old. / 1970. 02. 13.

Velea Eugen
hadnagy;
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koncepcióit.
"Szatmary M." ügynök jelentésében, a
Ciupe Aurel festővel, az UAP (K.SZ.)
kolozsvári elnökével folytatott
beszélgetéséről referál, aki arról
panaszkodott, hogy egyedül reá hárul a
magyar nemzetiségi érdekek védelmének
felelősége. Példaként megemlítette, hogy
a kolozsvári Magyar Színházban letiltották
Németh László és Illyés Gyula,
magyarországi szerzők műveinek
előadását.
"Szatmary M." ügynök részletes raportja,
amely azonnal, szinte "élő adásban"
tudósít a Deák Ferenc grafikus és Abodi
között elhangzott beszélgetésről (!). Abodi
magánbeszélgetésre, a műtermébe
invitálta Deák Ferencet és kifejtette, hogy
az idős magyar professzorok (Bene József,
Mohi Sándor = "Ardeleanu" és Nagy Imre)
hamarosan nyugdíjba mennek, ezért, a
nemzetiségi egyensúly helyrebillentése
érdekében, sürgetővé vált a Főiskola és a
Képzőművészek Szövetsége állományának,
fiatal magyar művészekkel való
megfiatalítása. Abodi ismertette
álláspontját a kinyomtatandó
katalógusokról és plakátokról is. Deák
Ferenc kijelentette az ügynöknek, hogy
Abodi, meg Kovács Zoltán, önkényes
döntéseket hoznak a Szövetségben, hogy
bizonyos művészek érdekében
"protekcionisták".

134.

"SZATMARY M." / ... /

2. kötet / 126. old. / 1969. 07. 20.

Velea Eugen
hadnagy;

135.

"SZATMARY M." / ... /

4. kötet / 61. old. / 1974. 07. 17.

Velea Eugen
hadnagy;
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"Szatmary M." ügynök beszámol az őt
felkereső Abodival folytatott
beszélgetésről. Jelenti, hogy a Párt
iránymutatásai és feladatai kapcsán,
politikai tárgyú beszélgetést folytattak.
Abodi rámutatott arra, hogy a nemzetiségi
művészek problémáival senki sem törődik,
holott az ország kultúrájának, ők is
egyenrangú gyarapítói.
N.O. (a tiszt jegyzete): az ügynök továbbra
is tartsa a kapcsolatot a célszeméllyel és
azonnal jelezze, ha az, beosztását és
tisztségét felhasználva, nacionalista
akciókat kezdeményez.
"Szatmary M." ügynök arról referál a
Securitate-nak, hogy a kerámia tagozat,
Andrásy Zoltán, Feszt Ladiszlau ("Maier"),
Gocan Eugen, Motioc Angela dékán, Feier
Petru, Kós András, illetve Abodi alkotta
vizsgabizottság előtt, a célszemély (Abodi)
indulatosan kifakadt, "a fiatal
tehetségekkel való felelőtlen pazarlás", a
nem megfelelő repartizálások
(kihelyezések) miatt. Abodi, a Cuciurcă
Ioan és Mutică Constantin abszolvensek
botrányos kihelyezésére utalt. Abodi, aki
tagja volt a repartizáló bizottságnak, majd
a későbbi fellebbezéseket elbíráló
testületnek is, tapasztalatait összegezve,
kijelentette: "a káosz visszaéléseket
eredményezett!"
N.O. (a tiszt feljegyzése) "Emil" ügynök
ellenőrizze az információt, majd jelentést

"SZATMARY M." / ... /

"SZATMARY M." / ... /

"SZATMARY M." / ... /

4. kötet / 64. old. / 1974. 09. 27.

Tripon Teofil
hadnagy;

4. kötet / 67. old. / 1974. 07. 17.

Tripon Teofil
hadnagy;

4. kötet / 71v. old. / 1974. 12. 14.

Tripon Teofil
hadnagy;
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kell tenni a Párt illetékeseinek.
Utasítás "Szatmary M." ügynök részére:
ellenőrizze "Emil" ügynök jelentését,
amely az Abodi, "a fiatal tehetségekkel
való felelőtlen pazarlás"- tárgyú
kinyilatkoztatásáról tájékoztat. "Emil"
ügynök szerint, valószínűleg az váltotta ki
a célszemély haragját, hogy a
Képzőművészeti Főiskola felvételi
vizsgájának hibás lebonyolítását követően,
az elutasított pályázók nagyon nagy
számban fellebbeztek. Abodi
kijelentéseivel szemben, a jelenlévők
(Feier Petru, Nica Ioachim, Kós András,
Gocan Eugen, Andrásy Zoltán és mások)
közül senki sem foglalt állást.
N.O. Abodi feldolgozása a D.U.I. -ban,
továbbá a "Nagel" fedőnevű (Abodi ,T.O. operatív műszaki eszközökkel való
lehallgatási, megfigyelési) dossziéban,
nacionalista álláspontjai és
megnyilvánulásai miatt. "Szatmary"
ügynök, akinek hozzáférése van a
célszemélyhez, konkrét feladatokat kap
ebben az irányban.
Nota extras / din VOL. 4. / pag. 61. / 17.
07. 1974., fără Feier Petru. (Kivonatolt
jegyzetek /4. KÖTET/ 61. old. / 1974.07.17.
Feier Petru nélkül).
"Szatmary M." ügynök azt az utasítást
kapja, hogy ellenőrizze Spătaru Mircea
szobrász, a Securitate székházában
előadott vádjainak igazságtartalmát.

136.

"LUCIAN CHINTOAN"/ ... /

1. kötet / 297. old. / 1964. 01. 29.
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Domnița Nicolae
kapitány;

Spătaru a Securitate "szakemberei" előtt
kifejtette, hogy "Abodit nacionalista
koncepciók vezérlik, sovén
megnyilatkozásai vannak, ellenségesen
viszonyul a román nép múltja által
inspirált alkotásokhoz". Spătaru Mircea, a
Securitate tisztjeinek jelenlétében
rámutatott arra, hogy Abodi nem
hajlandó a Román Kommunista Párt, a
fontos politikai események, évfordulók
előtt hódoló, ünnepi tárlatokon szerepelni,
fenntartásai vannak a Párt
dokumentumaival szemben!". Véleménye
szerint, a művészek többsége
protestálásként értelmezi és kommentálja
Abodi magatartását. Abodi művészeti és
egyetemi karrierje veszélyt hordoz.
N.O. (a tiszt feljegyzése): "Ady" és
"Munteanu" ügynököket utasítani:
ellenőrizzék, erősítsék meg Spătaru Mircea
kijelentéseit.
"Lucian Chintoan" ügynök feladata,
ellenőrizni a "Ioachim Udriște" ügynök
jelentéseinek igazságtartalmát. "Ioachim
Udriște" ügynök referált Manițiu Dumitru
és Cubleșan Constantin, a Tribuna
szerkesztőivel folytatott, Abodiról
folytatott eszmecseréiről. Manițiu
Dumitru, "Abodi bátor művészi
magatartásáról és kiállásáról"
szándékozott cikket megjelentetni
folyóiratában, de a szerkesztőségben
letiltották. Cubleșan Constantin fel akart

137.

"MARIUS" / ... /

1. kötet / 126. old. / 1969. 06. 26.

Velea Eugen
hadnagy;

138.

"MARIUS" / ... /

2. kötet / 92. old. / 1970. 11. 14.
(2 oldal)

Velea Eugen
hadnagy;
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szólalni a Képzőművészek Szövetségének
kolozsvári plénuma előtt, de végül, Ciupe
Aurel szavait követően, ezt okafogyottnak
ítélte és visszakozott.
Ellenőrzés "Lucian Chitoan" ügynök által!
"Marius" ügynök megerősíti Boberco
Maria, a Képzőművészek Szövetsége
hivatalnokának feljelentése tartalmát. A
feljelentő szerint, a kolozsvári tagszervezet
választásain, a "magyarok különböző
machinációi arra irányultak, hogy
többséget szerezzenek", "a Fülöp Andor
Antal festő, Abodi által megnyitott
kiállítása, valóságos magyar
demonstrációvá alakult". "Abodi a
legaktívabb magyar művész, aki a
Szövetségre rá akarja erőszakolni a magyar
nemzeti irányvonalat", "nem respektálják
a Párt utasításait, iránymutatását".
Boberco vádja szerint, Ciupe Aurel festő,
elnök, tulajdonképpen Abodi embere.
Abodi megköveteli, hogy a szervezet
kiadványaiban, a katalógusokban,
plakátokon és meghívókon tartsák
tiszteletben a magyar ortográfia szabályait
és a személy- és helynevek eredeti
írásmódját.
N.O. (a tiszt feljegyzése): A feljelentést
"Szatmary M."și "Udriște Ioachim"
ügynökök is megerősítették.
"Marius" besúgó, a kolozsvári megyei
tárlat rendezésének körülményeiről, a
művek kiválasztásáról, elhelyezéséről és

139.

"MARIUS" / ... /

2. kötet / 84. old. /. 1971. 06. 16.

Velea Eugen
hadnagy;

140.

"MARIUS" / ... /

4. kötet / 77. old. / 1975. 03. 22.
(5 oldal)

Velea Eugen
hadnagy;

CASA "AZUGA"
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árazásáról tesz jelentést. Ismerteti a
művek árlistáját, különös tekintettel a
magyar művészekre és Abodi vejére,
Papadoupoulos Andonis-ra, illetve lányára,
Nagy Annára.
N.O. (a tiszt feljegyzése): a PCR (RKP)
illetékes szervének tájékoztatása,
"Szatmary M." ügynök révén, további
feldolgozás...
"Marius" besúgó jelenti, hogy az UAP Cluj
(a kolozsvári tagszervezet) elnöke,
egyelőre még Bălău Mircea grafikus.
Ugyanakkor, főként Márkos András titkár
révén, komoly nyomást gyakorolnak azért,
hogy Abodit válasszák meg. "Az volna
célszerűbb, ha Márkost választanák meg,
aki a Szövetség szervezésében éppen
látogatást tervez Franciaországba és az
NDK-ba. Az Iskola (?), azonban hezitál az
engedély megadásán.
N.O. Abodi kiértékelése a D.U.I. -ban
(megfigyelési dosszié). Információk
beszerzése Márkos András franciaországi
útjának körülményeiről.
"Marius" ügynök, jelentést tesz a Pop
Szilaghi Vasile grafikusnál tett
látogatásáról. Jelen voltak: Folk francia
lektor és felesége, Kancsura Ștefan ("Fir"
besúgó). "Pletykák, szóbeszédek..." Pop
Szilaghi dícsérte Lupaș Ana textilest és
kritizálta a Cristea házaspárt (Alexandru și
Viorica), illetve Florian Liviu festőt. A
vendéglátó azt tanácsolta "Marius"

141.

"MARIUS" / ... /
"CASA AZUGA"

4. kötet / 82. old. / 1975. 04. 22.
(2 oldal)
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Velea Eugen
főhadnagy;
Tripon Teofil
hadnagy;

ügynöknek, hogy csatlakozzon a Lupaș
Ana-féle csoporthoz, "mutassák meg
Abodinak, hogy majd ők vezetik a
Szövetséget!". Kipletykálták Sima Paul
festőt, aki (szerintük) megcinkelte a
felvételi vizsgát.
N.O. Az ügynök ápolja a kapcsolatot!
"Marius" ügynök referál a Spătaru Mircea
szobrász és Florean Liviu festő (Școala
Populară de Artă Cluj = Művészeti Népi
Iskola) közötti beszélgetésről. Spătaru
Mircea azzal kérkedett, hogy miként
"rendezte el " Mihai Barbu szobrász
munkájának bejuttatását a biennáléra, ami
eltörpül amellett a fondorlatos hőstette
mellett, hogy "miként manipulálta a
kolozsvári, majd a bukaresti Szövetség
vezetőségi választásait". Spătaru Mircea, a
továbbiakban azzal hencegett, hogy
milyen ravaszul "tömjénezte" a tagságot
és intrikált, hogy végül szembe fordítsa
őket Abodival, eltávolítsa a vezetőségből
és végül elősegítse Lupaș Ana győzelmét.
A továbbiakban, Bimbea Dan festőnek, a
kolozsvári Cenaclului Tineretului (Ifjú
Alkotók Köre) vezetőségéből való cseles
eltávolítását, majd helyére, a
cimborájának, Maniu Nicolae szobrásznak
beemelését ecsetelte. Az ügynök szerint,
"a Bimbea Dan irányítása alatt zajló aktív
és sikeres tevékenység idegesíthette a
Szövetség vezetőségét, amely
tulajdonképpen, kizárólag Lupaș Ana-ból,

142.

"MARIUS BUCUR" / DAN BIMBEA /

2. kötet / 91. old. / 1971. 01. 24.

Velea Eugen
főhadnagy;

143.

"MARIUS BUCUR" / ... /

2. kötet / 92. old. / 1971. 11. 14.

Velea Eugen
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Spătaru Mircea-ból és Florean LIviu-ból
áll".
N.L. (a Securitate dolgozójának
észrevétele): utasítás az újabb információk
beszerzésére, Spătaru Mircea szobrász és
társainak, a választásokat meghamisító
kísérleteiről, szándékáról.
Lt.Tripon T.
N.O. (a tiszt megjegyzése) a Securitate
nem engedélyezi Mircea Spătaru szobrász
"kontaktálását" (bekapcsolását), más
kapcsolati személyt kell kiválasztani
környezetéből. Lt. maj. Velea Eugen.
Jelentésben, "Marius Bucur" ügynök
beleszámol Spătaru Mircea szobrász, a
célszemélyt rágalmazó kijelentéséről:
Abodi személyesen kereste fel az "Előre"
újság szerkesztőségét, hogy "letiltsa"(!) a
róla és a Lupaș Ana textilesről, az általuk
elnyert állami díjakról tudosító cikkeket.
Spătaru Mircea ugyanakkor "nem
emlékszik" a tényekre, a szerkesztő nevét
is elfelejti, holott a vele készített interjút
publikálták.
Nagy Imre festő, 1971. január 23-án, este,
fél nyolc körül, felkereste Vetró Artúr
szobrászt.
N.O. Az anyagot csatolni kell Abodi
megfigyelési dossziéjához (D.U.I.), aki
ellenséges, nacionalista akciók és
megnyilatkozások miatt áll feldolgozás
alatt.
Jelentésben, "Marius Bucur" ügynök

főhadnagy;

144.

"MARIUS BUCUR" / ... /

2. kötet / 109. old. / 1970. 07. 03.
(2 oldal)

Velea Eugen
főhadnagy;

145.

"MARIUS BUCUR" / ... /

2. kötet / 118. old. / 1970. 01. 24.

Velea Eugen
főhadnagy;
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beleszámol a megyei képzőművészeti
tárlat rendezésének körülményeiről, ahol
Abodi olyan magyar művészeket
protezsált, mint pl. Fülöp Andor Antal
festő és "Abodi Ana". Szerinte, Abodi
önkényesen átrendezte a kiállítást,
megemelte a magyar művészek és a
családtagjai alkotásainak árait. Az ügynök
leadja a Márkos András szobrásszal
folytatott párbeszédét is.
N.O. Abodit feldolgozni a D.U.I. -ban,
tájékoztató feljegyzés küldése a P.C.R.
(R.K.P.) helyi illetékeseinek.
Jelentésben, "Marius Bucur" ügynök
beleszámol Svințiu Virgil, Florean Liviu,
Gavrilaș Gavrilă (Beszterce) festők és
Spătaru Mircea, Fulicea Virgil =
("Jugănaru" / "Stănescu Virgil" / "Crișan
Virgil") szobrászok között lezajlott, a
kolozsvári Képzőművészek Szövetsége
vezetőségének összetételéről szóló
tárgyalásról. Abodi és Kovács Zoltán,
"rosszindulatúak", közvetetten Ciupe
Aurel révén irányítanak. A jelentés, a
román és magyar művészek közötti
küzdelmeket is taglalja.
N.O. Abodit feldolgozni a D.U.I. -ban,
tájékoztató feljegyzés küldése a P.C.R.
(R.K.P.) helyi illetékeseinek. Abodi, kb. két
hétre elutazott a Szovjetunióba. Lt. maj.
Velea (1970. 07. 09.)
"Marius" besúgó referál, a "Someșul"
(Szamos) vendéglőben, Vremir Mircea,

146.

"MARIUS BUCUR" / ... /

2. kötet / 122. old. / 1969. 10. 13.

Velea Eugen
főhadnagy;

147.

"SZILÁGYI J." /... /
FOTÓRIPORTER

1. kötet / 131. old. / 1969. 04. 10.
(2 oldal)

Buff Ioan
őrnagy

CASA "Z"
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Sima Paul (nejével) és Apostu Gheorghe
(és felesége) festők között lefolyt
megbeszélésről: Abodi botrányt csapott,
mivel a besztercei kiállításra nem hívtak
meg egyetlen magyar nemzetiségű alkotót
sem. Később, különböző megrendelésekről
diskurált a társaság.
N.O. (A tiszt jegyzete): ki deríteni, hogy
melyek Abodi nacionalista pozíciói?
"Marius" ügynök beszámol a kiállítási
zsűrizés lebonyolításáról és megvádolja
Abodit, aki szerint, Elaș Leonid festménye
nem éri el lánya, Nagy Anna munkájának
színvonalát. (A besúgó itt kifejti, hogy
miért oly fontos Elaș számára, a
kiállításokon való részvétel: nemrég, a
művészettörténeti katedráról átkerült a
textil szakra).
N.O. Felderíteni: Abodi nacionalista,
ellenséges, betöltött tisztségeinek
felhasználásával folytatott tevékenységét.
A besúgó utasításokat kap: feladata
provokálni, informálni és fotózni a
célszemély műtermének minden részletét.
Vázlatokat és pontos műtermi alaprajzokat
készít. Az ügynök beszámol Abodi, a
kisebbségi művészek helyzetével
kapcsolatos szavairól. Jelenleg, Ladea
Romul-t követően, Ciupe Aurel festő a
Szövetség elnöke. Az informátor
rámenősen, agresszívan próbálja
provokálni Abodit.
N.O. tájékoztató feljegyzés Lt. Velea Eugen

148.

"SZILÁGYI J." /... /
FOTÓRIPORTER

2. kötet / 58. old. / 1972. 07. 04.

Velea Eugen
hadnagy;

1. kötet / 135. old. / 1969. 02. 13.

Velea Eugen
hadnagy;

2. kötet / 63. old. / 1972. 06. 01.
(4 oldal)

Velea Eugen
hadnagy;

CASA "Z"
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"CRIȘAN VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"STĂNESCU VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SZOBRÁSZ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
A BESÚGÓ MŰTERME
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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"CRIȘAN VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"STĂNESCU VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SZOBRÁSZ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
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(Securitate-tiszt) részére.
Az ügynök, egy előre be nem jelentett
látogatást tesz Abodi műtermében. Pontos
leírását adja a helyiségek elrendezésének,
felszerelésének, beszámolóját vázlatokkal
illusztrálja. Arra kéri Abodit, hogy
fényképezőgépéhez, szerezzen számára
Németországból egy fontos alkatrészt.
Abodit - láthatóan - kellemetlen
meglepetésként éri a látogatás, fáradságra
hivatkozva rázza le a besúgót.
N.O. (a tiszt utasítása): az ügynök egyelőre
függessze fel látogatásait a célszemélynél,
nehogy dekonspirálja magát.
"Crișan V." besúgó, Daniel Popescu rektor,
Fulicea Virgil ("Crișan Virgil" / Stănescu
Virgil" / "Jugănaru") szobrász és Bacilă
Emil festő beszélgetéséről raportál.
Papadoupoulos Andonis abszolvensnek,
Abodi vejének kijelentését elemezték, aki,
állítólag a következőt nyilatkozta: "Erdély
kultúrája, történelmi múltja alapján,
magyar!"
N.O. (a tiszt megjegyzése): "Sonia" ügynök
megerősíti azt, hogy Abodi negatív hatást
gyakorol a görög emigráns
Papadoupoulos-ra. "Paraschivescu"
ügynököt kell ráállítani!
"Crișan V." forrás ("Crișan Virgil" /
Stănescu Virgil" / "Jugănaru") = Fulicea
Virgil szobrász, Abodi előléptetési
kilátásairól tájékoztat, kijelentvén, hogy a
célszemély sovén és antiszemita. Ezt

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

151.

"CRIȘAN VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"STĂNESCU VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SZOBRÁSZ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

2. kötet / 74. old. / 1972. 03. 08.

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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Velea Eugen
hadnagy;

követően, éppen maga, a besúgó értékeli
a Képzőművészeti Főiskola életét,
tendenciózus rosszhiszeműséggel,
penetráns sovinizmussal és antiszemita
indulattal. "A magyar nemzetiségű
kádereket vissza kell szorítani! Meg kell
akadályozni Abodi rektori, prorektori, vagy
dékáni kinevezését!" - követeli.
N.O. Abodi feldolgozása (D.U.I-ban =
megfigyelési és inf. dosszié), jelentés
készítése a pártvezetésnek. A Securitate
megbeszélést folytatott Pătruța Maria-val,
az Intézet titkárával, aki megerősítette
("Stănescu Virgil" / "Crișan Virgil" /
"Jugănaru") = Fulicea Virgil szobrász,
ügynök jelentését, tárgyalt Buș Gheorghe
tanársegéddel, aki szintén megerősítette a
titkosszolgálat, a magyar kisebbségi
káderekkel kapcsolatos információit és a
román nemzetiségű hallgatók sérelmeit.
("Crișan Virgil" / "Jugănaru" / "Stănescu
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász ügynök
jelentéseiből kiderül, hogy Alexandru
Cristea grafikus és párt-aktivista, arról
panaszkodott, hogy Tamara Dobrin
elvtársnó, a Néptanácstól, fejmosásban
részesítette, mivel engedélyezte Benczédi
Sándor szobrász és Cs. Erdős Tibor festő
magyarországi kiállításait. Az ügynök
felhívja a Securitate figyelmét arra, hogy a
Tóth László festő műterme, a magyar
művészek találkozóhelyévé vált (az
információt Lupaș Ana textilestől

152.

"CRIȘAN VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"STĂNESCU VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SZOBRÁSZ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

2. kötet / 95. old. / 1970. 10. 01.
(4 oldal)

Velea Eugen
főhadnagy;

2. kötet / 99. old. / 1970. 10. 17.
(8 oldal)

Velea Eugen
főhadnagy;

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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szerezte), ahol olyanok tanácskoznak, mint
Kovács Zoltán, Abodi és Kós András.
Figyelmeztet arra is, hogy a műteremnek
két, különböző utcákra nyíló kijáratai
vannak (a veszélyt jelző információ
forrása, ismét Lupaș Ana textiles).
N.O. (a tiszt megjegyzése): A Securitatenak már tudomása van a Tóthműteremről.
("Crișan Virgil" / "Jugănaru" / "Stănescu
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász ügynök
kifejezi mély felháborodását a Securitatenak, a Ladea Romul szobrász halálát és
Harșia Teodor festő nyugdíjazását
követően, a Főiskolán zajló
kádermozgások miatt. Egy ideje, gyakran
látja Abodit, Andrásy Zoltán műtermében.
A besúgó, több sovén utalást is tesz
jelentésében.
N.O. (a tiszt megjegyzése): tájékoztató
feljegyzés készítése a kolozsvári
pártszervek részére.
("Crișan Virgil" / "Jugănaru" / "Stănescu
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász, ügynök,
kifejezi aggodalmát amiatt, hogy Ciupe
Aurel festő csatlakozása révén, a
Szövetség kolozsvári tagszervezetében, a
magyar nemzetiségű művészek csoportja
megerősödött. Abodi az igazi "totum
factum"! A besúgó sérelmezi a célszemély
"magyarságot támogató aktivitását",
panaszkodik a Kovács Zoltán, Kós András
és Abodi alkotta "triumvirátusra". A

154.

"CRIȘAN VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"STĂNESCU VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SZOBRÁSZ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 63. old. / 1974. 07. 25.

Velea Eugen
főhadnagy;

4. kötet / 68. old. / 1974. 10. 28.

Tripon Teofil
hadnagy;

CASA "A"
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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Főiskolán zajló kádermozgások, a felvételi
vizsgák és a Szövetség-béli történések és
állítólagos kijelentései miatt, sovén
indulattal, gyűlölködve vádolja és
rágalmazza Abodit.
N.O. (A tiszt megjegyzése): Értesíteni kell
P.C.R. -t (R.K.P.) Abodi nacionalista
megnyilvánulásairól, mivel előreláthatóan,
1970. október 1-én, kinevezik
katedrafőnöknek.
("Crișan Virgil" / "Jugănaru" / "Stănescu
Virgil") = Fulicea Virgil besúgó referál
Fulicea Virgil szobrász és Abodi közt
elhangzott eszmecseréről. Ez utóbbi
kijelentette, hogy "a teljes oktatásügy, egy
nagy disznósággá vált, immár semmit sem
lehet tenni!"
N.O. "Maier" (Feszt Ladiszlau) és "Emil"
ügynökök utasítást kapnak az információ
ellenőrzésére. Szükséges Abodi további
feldolgozása a D.U.I.-ban (megfigyelési
dosszié). A célszemély kapcsolatban áll Kós
Andrással és Tarr Ștefan-nal (István).
("Crișan Virgil" / "Jugănaru" / "Stănescu
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász Securitateinformátor, feltárja Lupaș Ana textiles, a
Képzőművészeti Szövetség elnökévé való
megválasztásának hátterét. Főként a
bukaresti küldöttek támogatták. Abodi és
Kós András le akart mondani a
vezetőségben betöltött helyükről, de végül
maradt mindkettő...,"nyilván, hogy
továbbra is birtokolhassák hírforrásaikat

156.

"CRIȘAN VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"STĂNESCU VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SZOBRÁSZ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

4. kötet / 91. old./ 1975. 11. 11.
(2 oldal)

Tripon Teofil
hadnagy;
Velea Eugen
főhadnagy;

CASA "SNAGOV" / "ARTA"
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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"CRIȘAN VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"STĂNESCU VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SZOBRÁSZ

4. kötet / 92. old. / 1975. 10. 15.
(4 oldal)
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Tripon Teofil
hadnagy;

és a magyarok képviseletének eszközeit".
("Crișan Virgil" / "Jugănaru" / "Stănescu
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász Securitatebesúgó, a Képzőművészek Szövetségének
aktuális elnökválasztása körüli, kulisszák
mögötti intrikákról raportál. Az ügynök
információs forrásai: Lupaș Ana textiles,
Florian Liviu festő, alapszervezeti titkár (a
Kolozsvári Művészeti Népiiskola tanára),
Spătaru Mircea szobrász, a Szövetség
országos választmányának tagja, Pop
Szilaghi Vasile grafikus (a Kolozsvári
Művészeti Népiiskola tanára). Florian Liviu
kijelentette, hogy "a magyarok körében
nagy a riadalom, a választások alatt káoszt
akarnak gerjeszteni!". Kovács Zoltán festő,
Abodit és Kós Andrást szeretné látni a
vezetőségi testületben. Az ügynök, Lupaș
Ana elnökjelölttel folytatott
magánbeszélgetéseiről is referál, aki azzal
vádolta Cristea Alexandru grafikusaktivistát, hogy rágalmakat terjeszt róla.
N.O. (a Securitate-tiszt jegyzete): "a
nemzeti probléma miatt", feldolgozni
Abodi és Kós András tevékenységét a
D.U.I-ban (megfigyelési és inf. dosszié).
Újabb információkat kell beszerezni a
Képzőművészek Szövetsége elnökségének
megválasztásáról. Feljegyzést kell küldeni
a kolozsvári R.K.P. -nek (P.C.R. Cluj).
("Crișan Virgil" / "Jugănaru" / "Stănescu
Virgil") = Fulicea Virgil szobrász ügynök, a
Képzőművészek Szövetségében és a

"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR
CASA "SNAGOV" / "ARTA"
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

"IOACHIM UDRIȘTE" / ... /
BEAZONOSÍTOTT

1. kötet / 126. old. / 1969. 06. 19.
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Oprea Florian
kapitány;

Művészeti Alapnál, Florian Liviu festőtől,
alapszervezeti titkártól (a Kolozsvári
Művészeti Népiskola tanára), Pop Szilaghi
Vasile grafikustól (a Kolozsvári Művészeti
Népiskola tanára), Voinea Ilarion
szobrásztól (a Kolozsvári Művészeti
Népiskola tanára) begyűjtött
információkat sorolja. Ismét beszámol
arról, hogy Kovács Zoltán, Abodit és Kós
Andrást javasolta a vezetőségbe és Lupaș
Ana-t, csak feltételeinek elfogadása
ellenében szavazná meg. Ezt követően, az
ügynök, alantas pletykákat oszt meg a
Securitate-val, majd azt részletezi, hogy a
Kolozsváron "üldözött", "xxx" román
hallgatót, miként protezsálta be Catul
Bogdan-hoz, Bukarestben. Erről a
történetről (is) bebizonyosodott, hogy
szemen szedett hazugság, a hallgató,
pedig annyira tehetségtelen volt, hogy a
bukarestiek is elhajtották, tehát nem a
magyarok zaklatták. Vissza is somfordált
Kolozsvárra, hogy ott később, fényes
karriert fusson be!
N.O. Az ügynök anyaga alapján jelentést
kell készíteni a R.K.P. -nek (P.C.R. Cluj).
"Udriste" besúgó, jelentésében megerősíti
Boberco Maria, a Szövetség hivatalnoka
feljelentésben foglaltakat. A funkcionárius
azzal vádolta a magyar művészeket, hogy
úgy "machinálták" a választást, hogy
többségbe kerülhessenek. Beszámolt a
Fülöp Andor Antal festő, Abodi által

158.

"IOACHIM UDRIȘTE" / ... /
A BESÚGÓ MUNKAHELYE

159.

"IOACHIM UDRIȘTE" / ... /

1. kötet / 127. old. / 1969. 04. 08.
(2 oldal)

Oprea Florian
kapitány;

1. kötet / 129. old. / 1969. 04. 08.

Oprea Florian
kapitány;

A BESÚGÓ MUNKAHELYE
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megnyitott, kolozsvári gyűjteményes
kiállításáról is. Boberco szerint, a kiállítás
"valóságos magyar tüntetés volt". "Abodi,
elutasítja a Párt iránymutatásait, a
legaktívabb, magyar politikát folytató
művész a Szövetségben", aki "magyar
irányvonalat" kényszerít a kolozsvári
tagszervezetre, Aurel Ciupe festő is csupán
az ő bábja. Abodi megköveteli a magyar
helyesírás szabályainak és a magyar
tulajdonnevek írásmódját a
katalógusokban, könyvekben, meghívókon
és plakátokon.
N.O. A feljelentést megerősítették
"Szatmary" és ("Marius" / " Ștefan
Luchian") = Mitrea Ioan ügynökök.
"Ioachim Udriște" forrás, az Utunk
folyóirat szerkesztősége nevében, az
Abodi műtermében tett látogatásáról ír
jelentést. Beszámol az Abodival, a
művészet kérdéseiről, a Művészeti Alapról,
a fiatal alkotókról lefolytatott
eszmecseréjéről. "Ioachim Udriște"
ügynök, az Utunk ismert szerkesztője.
N.O. A Securitate utasítja a besúgóját,
hogy törekedjen Abodihoz közeledni,
ürügyként kérjen interjút. Az ügynök
célirányos kiképzésben és oktatásban
részesült, hogy minél behatóbban
kifürkészhesse Abodi politikai gondolatait.
"Ioachim Udriște", a Securitate
informátora, Banner Zoltán újságíró
megjegyzéseit idézi, egy Abodival, az

160.

"IOACHIM UDRIȘTE" / ... /

1. kötet / 137. old. / 1968. 11. 27.

A BESÚGÓ OTTHONA

119

Oprea Florian
kapitány;

Utunk számára megszervezendő interjú
szükségességéről". Banner Zoltán, az
Utunk szerkesztőségében, nyilvánosan
becsmérli Abodi, illetve Andrásy Zoltán
festészetét. Andrásyt demagógnak
bélyegzi. Banner rávette Murádin Jenőt,
majd Katonát (?), hogy látogassanak el
Abodi műtermébe, "de mindketten
átverték". Banner szerint, "Murádin
egyébként sem kompetens..., egy
műterem-látogatás lebonyolítására,
teljesen alkalmatlan". Május 5-én,
"Ioachim Udriște" ügynök ismét felvette a
kapcsolatot Banner Zoltánnal, aki
elmondta, hogy végül Hans Löew-öt küldte
Abodi műtermébe, ám a célszemély
hárítja, vagy halogatja az általa, az Utunk
nevében megfogalmazott kérdések
megválaszolását.
N.O. (a tiszt megjegyzése): A Securitate
sürgeti, hogy a kioktatásának megfelelően,
az Utunk szerkesztőségének
felhasználásával, derítsék fel Abodi
politikai koncepcióját.
"Ioachim Udriște" besúgó, látogatást tett
Gergely Ștefan (István) szobrász
otthonában, majd beszámolt az ott
elhangzottakról: Gergely, Sima Ion
festőről, a kolozsvári Kulturális
Bizottságról (Râureanu, Cristea
Alexandru), a műalkotások hivatalos
vásárlásának metodikájáról nyilatkozott,
ami, szerinte "felkavarja Kolozsvár teljes

"IOACHIM UDRIȘTE"

1. kötet / 182. old. / 1967. 05. 10.
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Șerban Sanda
hadnagy;

kulturális életét". Gergely azt állította,
hogy Sima Ion festő, csak Ladea Romul
szobrász feleségének, Piso Lucia-nak
támogatásával futhatott be, Kancsura
Ștefan (aki azonos a "Fir" fedőnevű
besúgóval), pedig Nemeș Margareta-nak
istápolásával építette fel karrierjét.
Gergely, arról is tájékoztatja a forrást,
hogy Ciupe Aurel elnök, a vezetőségi
értekezleten kikelt Lăptoiu Negoiță cikke
miatt, kijelentvén: "Ennek az ifjoncnak
gőze sincsen a művészettörténet és a
műkritika alapfogalmaihoz!" (A cikk tömve
volt a nagybányai festőiskolát gyalázó, a
magyar képzőművészetet leminősítő
megállapításokkal). Gergely konklúziója:
"Mivel Abodi nem avatkozik ilyesmibe, fel
kell venni a kapcsolatot Cristea Alexandruval és Râureanu-val!".
N.O. A Securitate megjegyzése: Gergely
korábban művelet alatt állt, de dossziéját
lezárták. A jelzett problémákat továbbítani
kell a helyi pártszervek illetékeseihez.
N.O. A Securitate megjegyzései: "Ioachim
Udriște" utasítást kap arra, hogy
ellenőrizze "Sonia" ügynök feljelentésének
tartalmát. A "Sonia" fedőnevű besúgó, a
kolozsvári tagszervezet, a Szövetség
Országos Konferenciáját megelőző
helyzetéről és Abodi szervezeti
aktivitásáról jelentett. Az ellenőrzést
"Marian" és ("Stănescu Virgil" / "Crișan
Virgil" / "Jugănaru") = Fulicea Virgil

161.

"IOACHIM UDRIȘTE" / ... /

1. kötet / 267. old. / 1965. 02. 01.

Domnița Nicolae
kapitány;

"IOACHIM UDRIȘTE" / ... /

1. kötet / 288. old. / 1964. 04. 03.

Sălăjan Iuliu
kapitány;

"IOACHIM UDRIȘTE" / ... /

1. kötet / 289. old. / 1964. 03. 10.

Domnița Nicolae
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ügynökök is elvégzik.
"Ioachim Udriște" ügynök, Szilagyi
Istvánnal, az Utunk szerkesztőjével
folytatott megbeszéléséről tudósít. Amikor
Banner Zoltán újságíró tájékoztatta a
Képzőművészek Szövetségének kolozsvári
tagszervezeténél történt konfliktusról,
Létay Lajos, az Utunk folyóirat
főszerkesztője, rögvest betelefonált a
Tartományi Pártközpontba (Regionala de
Partid). Úgy tűnik, hogy Banner Zoltán
bepereli Abodit, előre láthatóan zárt
tárgyalás lesz és Abodinak kell állnia az
összes felmerülő költséget. Bene József
festő többször is felkereste az Utunk
szerkesztőségét, hogy elnézést kérjen (?).
Szilágyi István szerkesztő, a következőket
nyilatkozta: "Csak nehogy aztán eltussolják
(să mușamalizeze) ezt az ügyet is."
N.O. A Securitate tiszt széljegyzete:
Korábban, Szatmárnémetiben, Banner
Zoltán szüleinek házában, házkutatás volt.
"Ioachim Udriște" besúgó, azt az utasítást
kapta, hogy ellenőrizze "Ardeleanu" =
Mohy Sándor ügynök raportjának
valóságtartalmát és pontosságát.
"Ardeleanu" = Mohy Sándor beszámolt
Abodinak, Bene József és Kovács Zoltán
festők kíséretében, az Utunk folyóirat
szerkesztőségében tett látogatásáról,
amely alkalommal, a célszemély
megkövette a sértetteket.
"Ioachim Udriște" ügynök, informál a Raul

kapitány;

163.

"IOACHIM UDRIȘTE"/ ... /

1. kötet / 291. old. / 1964. 02. 21.

CASA "BADEA"
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Domnița Nicolae
kapitány;

Șorban művészettörténész (egyben
"Sandor" és "Dragomir" fedőneveken
tevékenykedő notórius Secu-besúgó),
bukaresti otthonában, 1964. február 28án, éjszaka tett magánlátogatásáról.
Beható eszmecserét folytattak a
Képzőművészek Szövetségének kolozsvári
ügyeiről és Abodi Nagy Béláról. Raul
Șorban (egyben "Sandor" és "Dragomir"
fedőneveken tevékenykedő notórius Secubesúgó), Abrudan Petre festőt ostobának,
gonosznak és sovénnek jellemezte, de
bizalmasan megvallotta beszélgető
partnerének, hogy "ő csinált belőle újból
románt". Șorban tájékoztatást adott a
Comărnescu Petre esszéíró ("Anton"
ügynök) nagyon alapos felkészítésről
("prelucrarea serioasă a eseistului"), abból
a célból, hogy a Tribuna folyóirat részére
megírhassa cikkét, Szervátiusz Jenő
szobrászról. Raul Șorban beszámolt a
Ciupe Aurel-lel, Banner Zoltán
jelenlétében, az Utunk és a Korunk
szerkesztőségeiben folytatott
tárgyalásairól is.
"Ioachim Udriște" forrás, Bede Ștefan
festő kijelentéseiről referál: "Ha Abodi, a
Szövetség plenáris értekezletén, nyílt
színen így merészelt belekötni egy olyan
művészettörténészbe, mint Banner Zoltán,
aki rendszeresen publikál a pártsajtóban
("critic de artă, care publică cu regularitate
în presa de partid), akkor képzelhető, hogy

164.

"IOACHIM UDRIȘTE" / ... /

1. kötet / 294. old. / 1964. 02. 01.

123

Domnița Nicolae
kapitány;

miként bánt a háborúban a katonákkal!"
(Bede itt újra előadta a Securitate által
koholt és mindenfelé terjesztett
rágalmakat). Macskássy festő, akit
ugyancsak mélyen felháborították Abodi
szavai, kifejtette, hogy Ciupe Aurel festő
tökéletesen egyetértett Abodi
nyilatkozatával.
N.O. Abodi után nyomozást folytatnak,
egyéni megfigyelési dossziéval
rendelkezik, kapcsolatban áll Kovács
Zoltánnal. Tájékoztatást kell készíteni a
Román Munkáspárt illetékes szerveinek.
"Ioachim Udriște" besúgó, jelentést tesz a
Képzőművészek Szövetsége kolozsvári
plenáris gyűléséről és Abodinak, az ott
elhangzott, Banner Zoltánt ostorozó
kritikájáról. Banner Zoltán visszakozott
abban, hogy beperelje Abodit, mivel,
szerinte,"a végén, csak közröhej tárgya
lenne". A besúgó, a Hans Löew-nek, Cs.
Erdős Tibor feleségével és Szücs Ilona
festővel (Tóth László feleségével) való
találkozásáról szerzett információkról is
beszámol. A Banner-ügy kapcsán,
beszámol, a hölgyek által kifejtett
véleményről, akik szerint, "igenis,
Abodinak volt igaza, mivel megvédte a
megtámadott, a sajtóból száműzött Tóth
Lászlót". "Miként Hans Löew sem, úgy
Banner sem ejtette ki Tóth nevét,
ugyanakkor, bezzeg, Cornea-t dicsérte,
miközben Kovács Zoltánt is mellőzte!".
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"IOACHIM UDRIȘTE" / ... /
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"IOACHIM UDRIȘTE" / ... /

1. kötet / 295. old. / 1964. 01. 29.
(2 oldal)

Domnița Nicolae
kapitány;

1. kötet / 297. old. / 1964. 01. 29.

Domnița Nicolae
kapitány;
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N.O. "Neagoe" ügynök révén ellenőrizni
kell az információt. Az ügynök,
kiképzésének megfelelő módon szállította
jelentését. Továbbra is tudósítsa a
Securitate-t, a fenti konfliktusról és
Abodiról ("aki nacionalista, ellenséges
tevékenységet folytató elem").
"Ioachim Udriște" informátor, a Curea
Simion szobrásszal, annak műtermében és
az "Opera" cukrászda asztalánál folytatott
beszélgetését reprodukálja. Megosztja az
U.A.P. (R.K.SZ.) plenáris üléséről, Ciupe
Aurel felszólalásáról és Abodiról
begyűjtött értesüléseit és véleményeket.
Abodit követően, Curea Simion is
felszólalt, aki beszélgetőpartnerének így
jellemezte a célszemélyt: "Buta magyar, ez
az emberke túllépte hatáskörét!" ("Ungur
prost, omulețul și-a depășit funcția").
Állítólag, Curea felszólalása más irányt
adott az értekezletnek, amiért Man
elvtárs, a Néptanácstól, meg is dicsérte. Az
értekezleten Ciupe kifejtette, hogy "a
sajtóban megjelent műkritikákat az
elvtelenség, elfogultság és a szakértelem
teljes hiánya jellemzi, és ez, az
alkotószellem kiteljesedése ellen hat".
N.O. A Securitate-tiszt jegyzete: Ellenőrizni
"Neagoe" ügynök által! Feldolgozni Abodit
a D.U.I. -ban. (Dosar de Urmărire
Informativă).
"Ioachim Udriște" ügynök, az "Abodiproblémát", Manițiu Dumitru és Cubleșan
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"IOACHIM UDRIȘTE" / ... /

1. kötet / 298. old. / 1964. 01. 29.
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Domnița Nicolae
kapitány;

Constantin, a Tribuna folyóirat
szerkesztőinek társaságában boncolgató
eszmecseréjéről tesz jelentést. A bukaresti
illetőségű Comărnescu Petre
műkritikusnak ("Anton" fedőnevű ügynök),
a tartományi kiállításról írt újságcikkét is
kivesézték, aki "Abodi bátor
magatartásáról is említést szándékozott
tenni", de ezt, a Tribuna folyóirat
szerkesztőségében megakadályozták.
Cubleșan Constantin szerkesztőnek feltett
szándékában állt, hogy a Szövetség
kolozsvári plenáris ülésén nekirontson
Abodinak, de Ciupe Aurel felszólalása
meghiúsította tervét.
N.O. (A tiszt megjegyzése): az anyagot
mellékelni kell "Lucian Chintoan"
ügynöknek.
"Ioachim Udriște" ügynök, a Forró Antal
festővel, a "Doina" cukrászdában
folytatott beszélgetésről referál. "Forró
gyűlöli Abodit", akit Banner Zoltán
újságíróval szemben is szubjektívnek,
elvtelennek minősített. Pertraktálták
Kádár Tibor festő, Abodi kollégájának és
barátjának öngyilkosságát is, különböző
pletykákat, vádakat és rágalmakat
hangoztatván.
N.O. (A tiszt megjegyzése). Utasítás az
ügynöknek: látogasson meg minél több
művészt, térképezze fel magatartásukat,
információit Abodi anyagában kell
kiaknázni.
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"IOACHIM UDRIȘTE" / ... /

1. kötet / 304. old. / 1963. 12. 26.

Domnița Nicolae
kapitány;
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"IOACHIM UDRIȘTE" / ... /

1. kötet / 306. old. / 1963. 09. 19.

Sălăjan Iuliu
kapitány;

170.

"IOACHIM UDRIȘTE" / ... /

1. kötet / 308. old. / 1963. 07. 26.

Sălăjan Ioan
főhadnagy;

CASA "SOLIDARITATEA"
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"Ioachim Udriște" forrás beszámol a
Nemeș Margareta festővel, a Képző- és
Iparművészeti Főiskola katedraértekezletéről folytatott beszélgetéséről. A
festőnő, Ciupe Aurel és Abodi egyetemi
tanárokról tájékoztatta a besúgót. Ciupe
Aurel katedrafőnök, Doina Ciato Hordovan
(a "Vera" fedőnevű besúgó) festőt
ajánlotta a textil tagozat preparátori
állására. "Az Oktatásügyi Minisztérium
azonban ellenzi ezt a kinevezést, mivel
korábban, a jelölt szerelmi viszonyt
folytatott Kádár Tibor festővel és Vetró
Artúr szobrásszal".
N.O. Csatolni mindezt az Abodi -D.U.I. -hoz
(Dosar de Urmărire Informativă).
"Ioachim Udriște" ügynök tanúja volt
annak, amikor a Szövetség kolozsvári
székházában, Abodi és Kós András éppen
feliratkozott a szervezet országjárására,
azonban nem biztos, hogy végül el is
mennek.
N.O. Utasítás: Az ügynök számoljon be a
kirándulás kimeneteléről. A Securitate
ügynöksége ("Agentura") szintén utazik a
művészekkel.
"Ioachim Udriște" besúgó, a "Continental"
vendéglőjében kihallgatott, Abodiról, Kós
Andrásról és Kovács Zoltánról szóló
beszélgetésről tájékoztat. Jelen volt Aurel
Ciupe és felesége, Maria Ciupe, Cornea
Emil, illetve Feier Petru festő.
N.O. (A tiszt megjegyzése): Az ügynök saját

171.

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1. kötet / 113. old. / 1969. 10. 21.
("Intézkedési terv")

Man Eugenia
hadnagy;

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1. kötet / 130. old. / 1969. 04. 25.

Man Eugenia
hadnagy;
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kezdeményezésére készítette a jelentést.
A Securitate, Ciupe Aurel munkába
vonásához, a P.M.R. (Román Munkáspárt)
hozzájárulását kéri. Abodi, Kós András és
Kovács Zoltán nacionalista elemek.
A besúgó célfeladata, hogy összegyűjtse a
diákok körében, az Abodival kapcsolatban
elhangzott információkat, véleményeket,
megjegyzéseket. A Securitate arra utasítja
"Vera C."-t Hordovan Ciato Doina) hogy
Ciato Victor festő, a festészeti tanszék
tanársegédje révén gyűjtsön
információkat. Ciato, aki a III. évfolyamon
tanít, kitűnő viszonyban áll az
ügynöknővel. Milyen negatív hatást
gyakorol Abodi, Papadoupoulos Andonis
hallgatóra?
A "Vera" fedőnevű Hordovan Ciato Doina,
a textil tagozat tanársegédje, Victor Ciato
festő, a festészeti tanszék tanársegédjének
felesége lesz. "Vera" ügynök raportjaiban,
rendszeresen becsméreli Abodit. Szerinte,
a célszemély nem foglalkozik rendesen
tanítványaival, akik elégedetlenek, mivel
nem segíti elő a román nemzeti művészet
fejlődését. Abodi tartózkodó és gyanakvó.
Gyakori vitái vannak Miklóssy Gábor festőtanárral és bensőséges viszonyt ápol Kós
Andrással és Kovács Zoltánnal.
N.O. A Securitate arra utasítja ügynöknőét,
hogy a jövendőbelije, Ciato Victor révén
szerzett értesüléseket továbbítsa, pl. hogy
Abodi miként vezeti osztályát, hogyan

172.

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1. kötet / 132. old. / 1969. 03. 18.

Man Eugenia
hadnagy;

173.

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1. kötet / 134. old. / 1969. 04. 15.

Man Eugenia
hadnagy;
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próbálja tanítványait letéríteni a román
hagyományok nemes útjáról?
A "Vera" fedőnevű ügynök (Hordovan
Ciato Doina, a textil tagozat oktatója), az
amerikai kulturális attasé által, az amerikai
kortárs festészeti kiállítás megnyitója
alkalmából, a "Continental" vendéglőben
adott fogadásról adja jelentését. A
meghívottak között, Abodi, az Andrásyházaspár, a Ciupe házaspár, Gy. Szabó
Béla, Popescu Daniel rektor és lánya,
Șchiopu Valer (K.I.SZ.), Nagy Albert, és
Mitrea építész voltak. Ez utóbbi meghívta
az amerikaiakat otthonába. Az amerikai
nagykövet felesége kifejezte abbeli
szándékát, hogy egy majdani kolozsvári
látogatása alkalmával, szeretné felkeresni
ügynökünk műtermét.
N.O. Az ügynök a Securitate kiképzésének
megfelelően lépett akcióba és derítette
fel, hogy az amerikaiak, a jelenlévők közül
kikkel teremtettek kapcsolatot. Másolat
készítése a Ser. III. Bir. 1. (A szolgálat III.
Igazgatósága (Kémelhárítás), 1. Iroda)
részére.
A "Vera" fedőnevű ügynöknő (Hordovan
Ciato Doina festő, a textil tagozat
oktatója), ismét raportra jelentkezik: az
amerikai kulturális attasé által, a
Continental Hotelben lévő (a Secu által
megfigyelt, "Moraru" fedőnevű)
lakosztályában adott, zártkörű fogadásról
számol be. Felsorolja a jelenlévőket: Grieb

174.

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

2. kötet / 2. old. / 1971. 12. 01.
("Intézkedési terv")
(3 oldal)

Man Eugenia
főhadnagy;
Velea Eugen
hadnagy;

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA

2. kötet / 89. old. / 1971. 05. 22.

Man Eugenia
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Alfred = "Voicu", grafikus, Moraru Monica,
Flămându Horea, az apahidai Dr. Cheptea,
Deák Olga és férje Gațe, illetve Mitrea
Ioan = ("Luchian Ștefan" / "Marius Bunea")
festő. Az amerikaiak kérésére, szállodai
lakosztályukban, az apahidai Dr. Cheptea,
alkalmi kiállítást rendezett kinetikus
műveiből. A résztvevők megállapodtak
abban, hogy titokban fogják tartani az
összejövetelt.
N.O. Másolat készítése a Ser. III. Bir. 1. (A
szolgálat III. Igazgatósága (Kémelhárítás),
1. Iroda) részére.
A "Vera" fedőnevű ügynöknő (Hordovan
Ciato Doina festő, a textil tagozat
oktatója), azt az utasítást kapja a
titkosszolgálattól, hogy szivárogjon be ("să
se infiltreze") a diákok közé, hogy rögvest
riaszthassa megbízóit, amint Abodi, káros
magatartást tanúsít velük szemben, tárja
fel, hogy milyen módszerekkel akarja
beléjük oltani az ellenséges, nacionalista
eszméket és miközben a magyar alkotások
dicshimnuszát és magasztalását
("proslăvirea" și "superlativizarea" creației
ungare) zengi, miként törekszik letéríteni
őket a román kulturális tradíciók dicső
útjáról, továbbá befeketíteni a román
nemzeti művészetet. (A Securitate által
megfogalmazott prekoncepciós zagyvaság,
melyet széles körben terjesztettek a
művészek és diákok köreiben).
A "Vera" fedőnevű ügynöknő (Hordovan

FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

főhadnagy;
Velea Eugen
hadnagy;

"VERA C." / DOINA CIATO HORDOVAN
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

2. kötet / 2. old. / 1971. 12. 01.
("Intézkedési terv")
(3 oldal)

175.

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

2. kötet / 120. old. / 1970. 01. 20.

176.

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

2. kötet / 121. old. / 1969. 11. 17.
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Oprea Florian
Főhadnagy;
Man Eugenia
hadnagy;
Velea Eugen
hadnagy;
Man Eugenia
hadnagy;

Man Eugenia
hadnagy;

Ciato Doina festő, a textil tagozat
oktatója), jelenti, hogy a Weberu Erica és
Ailincăi Cornel alkalmazása miatt
megbillent nemzetiségi egyensúlyt, Abodi,
a magyar nemzetiségű Tóth László
festőnek (a Magyar Állami Színház
díszlettervezője, aki köztudottan, az ő
protezsáltja), a festészeti tanszékre való
kinevezésével kívánja kompenzálni.
N.O. Az ügynöknő fenti jelentését,
kiképzési időszakának keretei között adta.
A "Vera" fedőnevű ügynöknőt (aki Doina
Ciato Hordovan festő, a textil tagozat
oktatója), utasítják, hogy folytatólagos,
állandó feladataként végezze Abodi szoros
megfigyelését és rendszeres időközönként
jelentsen.
A "Vera" fedőnevű ügynöknő (Hordovan
Ciato Doina festő, a textil tagozat
oktatója), azt jelenti, hogy "Abodi
mostanában levert, nyomott hangulatban
van, bizonyára, a Szövetség kolozsvári
tagszervezetének elnökségi jelöltségéről
való lemondása miatt". Ugyanakkor,
látszólagos visszavonulása ellenére,
minden háttérinformációt megkap
Miklóssy Gábortól, a Főiskolán pedig nem
hagyja el a tanszékét és nem bonyolódik
beszélgetésekbe.
A "Vera" fedőnevű besúgó (Hordovan
Ciato Doina festő, a textil tagozat
oktatója), az UAP Cluj (a K.I.SZ. kolozsvári
tagszervezete) által rendezett kiállítás

A SECURITATE (C.S.S. INSP. DE SEC. JUD.
CLUJ)

"DRĂGAN VALER" / "NICULESCU I." /
KOVÁCS GYULA
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

"DRĂGAN VALER" / "NICULESCU I." /
KOVÁCS GYULA
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

1. kötet / 114. old. / 1969. 01. 15.
(kiegészítés az "Intézkedési
tervhez")
(3 oldal)

Matei T.
őrnagy;
Mușuroaia Gheorghe
őrnagy;
Velea Eugen
hadnagy;

1. kötet / 116. old. / 1967. 03. 29.
(kiegészítés az "Intézkedési
tervhez")
(2 oldal)

Domnița Nicolae
hadnagy;
Mușuroaia Gheorghe
őrnagy;
Velea Eugen
hadnagy;
Dumitrașcu Dumitru
őrnagy;
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zsűrizéséről jelent. Valamilyen okból, túl
sokan pályáztak műveikkel és Abodi, aki
"általában nagyon higgadt ember", most
kijött a sodrából, mondván, hogy "a
válogatás kritériuma, kizárólag a
minőség!" A Főiskolán,Tóth László festő,
kijelentette, hogy "nagy nyereség, ha
Ciupe Aurel helyett, Abodi lesz a
katedrafőnök". Köztudomású, hogy Abodi,
Tóth mentora és a magyarokat fogja
segíteni, de ugyanakkor, nem lesz
igazságtalan - véli a besúgó.
N.O. Abodival Lt. Velea Eugen (a Securitate
tisztje) foglalkozik. Az ügynöknő, továbbra
is állandó megfigyelés alatt tartja a
célszemélyt.
"Drăgan Valer" és "Niculescu"
fedőneveken működő Kovács Gyula,
ügynök, utasításba kapja, hogy derítse fel
az Abodi, az erdélyi értelmiség köreiben
ápolt kapcsolatait és e viszonyok
természetét, hátterét. Tárja fel, hogy a
célszemély miként viszonyul az aktuális
politikai eseményekhez és hogyan
kommentálja azokat.
Azt követően, hogy Abodit megválasztják a
Szövetség titkárának, T.O-eszközöket
(operatív műszaki berendezéseket)
szerelnek irodájába. 6. pont: az
informátori állományba vételét követően,
intenzív munkára fogása során, "Drăgan
Valer" / "Niculescu" ügynök részére
összeállítják az akciófeladatainak

"DRĂGAN VALER" / "NICULESCU I." /
KOVÁCS GYULA

1. kötet / 184. old. / 1967. 05. 30.
("Feladatjegyzék")

Pușcasu Ilie
őrnagy;
Velea Eugen
hadnagy;

1. kötet / 140. old. / 1968. 10. 31.

Mușuroaia Gheorghe
őrnagy;

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

177.

"DRĂGAN VALER" / "NICULESCU I." /
KOVÁCS GYULA
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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jegyzékét. A "Drăgan Valer" és "Niculescu"
fedőnevű (Kovács Gyula) besúgó,
Mușuroaia Gheorghe, Securitate őrnagy
személyes kapcsolata.
A "Drăgan Valer" és "Niculescu" fedőnevű
(Kovács Gyula) besúgó, Pușcașu Ilie őrnagy
(MAI Dir.R. Cluj., Serviciul II. Biroul 7.,
vagyis a II. Ügyosztály= gazdasági
kémelhárítás, 7. Iroda) személyes
kapcsolati állományából, utasításban kapja
kézhez célfeledatainak jegyzékét. Abodi,
magyar nacionalista tevékenység miatt áll
megfigyelés alatt ("urmărit D.U.I."). Az
ügynököt Abodira irányítják, azzal a
feladattal, hogy derítse fel reakcióit,
megjegyzéseit a Párt és az állam kül- és
belpolitikájával, a különböző
intézkedéseivel kapcsolatban és leplezze le
az "ellenséges, nacionalista elemekkel
szőtt kapcsolati hálóját".
A "Drăgan Valer" és "Niculescu" fedőnevű
(Kovács Gyula) besúgó jelenti: Abodi
megemlítette neki, hogy az erdélyi
magyarság soraiban, az a szóbeszéd
terjeng, hogy a szovjetek hamarosan
elfoglalják Romániát. A kósza hírek szerint,
a magyarság arról ábrándozik, hogy ez
megoldaná szorongatott helyzetét, mivel a
románoktól eltérően, ők nem erőltetnék a
kisebbség beolvasztását. Abodi
helyzetértékelése szerint, ez teljes
tévedés, naivitás, hiszen a Szovjetunió egy
olyan nagyhatalom, amelyet egészen más

178.

"DRĂGAN VALER" / "NICULESCU I." /
KOVÁCS GYULA

4. kötet / 26. old. / 1972. 01. 31.
(2 oldal)

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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Mușuroaia Gheorghe
kapitány;

szempontok vezérelnek, Csehszlovákia
példája is jól megmutatta, hogy
érdemtelenek a bizalomra, beavatkozásuk
nem hozna semmilyen javulást. A magyar
kisebbség helyzetének megoldása, pedig
kizárólag egy igazságos, garantált és
végleges rendezés, nagyhatalmi
megállapodás útján, az új egységes Európa
rendszerébe integráltan valósulhat meg.
Tehát a magyarok problémáját, csak
Közép-Európa országainak és
nemzeteinek, az egységes Európán belüli
föderalizációja oldhatja meg.
N.O. (142. Old.) Utasítás az ügynöknek:
Abodin keresztül lépjen kapcsolatba,
annak bátyjával, dr. Nagy Gézával ("Lavor"
fedőnevű megfigyelési dosszié,
célszemély), volt politikai elítélttel.
Ellenséges, külföldi elemekkel fenntartott
kapcsolataik felderítése céljából, a
szolgálat területi szervének operatív
megfigyelése alatt állnak. Miként
kommentálja a célszemély, a F.U.S.
(Frontul Unitatii Socialiste = nemzeti
Egységfront) megalapítását?
A "Drăgan Valer" és "Niculescu" fedőnevű
(Kovács Gyula) besúgó, beszámol az
Abodival folytatott, politikai és történelmi
tárgyú beszélgetéseiről. Kinyilvánítja, hogy
Abodi nacionalista.
N.O. (A tiszt jegyzete): Az anyagot az 5.
Iroda (Bir. 5.) dolgozza fel. Rögzítsék a
célszemély munkahelyen kívüli

179.

"DRĂGAN VALER" / "NICULESCU I." /
KOVÁCS GYULA

4. kötet / 26. old. / 1972. 01. 31.
(2 oldal)

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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Pușcasu Ilie
őrnagy;
Velea Eugen
hadnagy;

kapcsolatait és viszonyait, azoknak
természetét. Kikkel szemben nyilvánult
meg ellenségesen? Elemezni a begyűjtött
anyagot, javaslatokat tenni! "Notă la
buletin"= jegyzet a tájékoztatóhoz!(?)
A "Drăgan Valer" és "Niculescu" fedőnevű
(Kovács Gyula) Securitate-informátor,
jelentést tesz, a Mátyás-ház előtt, általa
feltartoztatott Abodival kiprovokált
beszélgetésről. A Securitate, hálózatát
mozgósítva, bizalmi embereit és
kapcsolatait, a jelentős erdélyi magyar
személyiségek mellé irányította, azzal a
küldetéssel, hogy kipuhatolják azok
álláspontját, az erdélyi magyarság
véleményét a Bécsben megtartott
Történész Világkongresszusról, ahol
Daicoviciu történész kontinuitás-elmélete
csúfos kudarcot vallott. Abodi kijelentette,
hogy "a Securitate-nak sincs jobb dolga
annál, mintsem ilyen álproblémákkal
vesződjön!". Abodi felhívta
beszélgetőpartnerének figyelmét arra is,
hogy a Kolozsvári Történelmi Múzeum, a
honi feudális korszaknak szentelt
kiállításának anyagát, azzal a
prekoncepcióval válogatták, hogy az
ezeréves magyar jelenlét történelmi
faktumának nyomát is eltüntessék. A
kiállítás azért is figyelemre méltó, mivel az
a szégyentelen történelemhamisítás
iskolapéldája. Annak szemléletes
bizonyítéka, hogy milyen gátlástalan

"URSU GHEORGHE" / ... /
CASA "ZOLI"

180.

"URSU GHEORGHE" / ... /

1. kötet / 139. old. / 1968. 11. 06.
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea"
/Mitrea Ioan ügynök)

Cebuc Alexandru
kapitány;
Mușuroaia Gheorghe
őrnagy;

1. kötet / 141. old. / 1968. 09. 27.

Cebuc Alexandru
kapitány;
Velea Eugen
hadnagy;

CASA "ZOLI"
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arcátlansággal fabrikálható bármikor, egy,
a tényekre fittyet hányó, új, "nemzeti"
história.
N.O.(Az operatív tiszt megjegyzése): az
ügynök saját kezdeményezésére adta a
jelentést.
Feladatok: melyek Abodi politikai céljai, kik
a közeli, bizalmas barátai?. A 7-es Iroda
csatolja az akció-dossziéhoz és az
összefoglalóhoz. A festőnek más irányú
elfoglaltságai és érdeklődései vannak.
"Ursu Gheorghe" besúgó jelentése,
hasonló vádakat tartalmaz Abodi ellen,
mint a "Ștefan Luchian" ügynöké.
Beszámol az Abodi, Lucia Piso festőnő által
prezentált bűnlajstromáról, pl., a magyar
nyelven is szétküldött meghívókról. Surdu
Maria és Boberco Maria hivatalnokok, Piso
Lucia bizalmasai szállítják a Szövetségről
belső értesüléseiket. Ciupe Aurel "nem
megfelelő magatartását" is rendszeresen
jelzik.
N.O. "Abodit feldolgozás alatt tartjuk" az
akció-dossziéban. A pártszerveket is
tájékoztatjuk az aktuális fejleményekről. A
jelentést, jegyzetként mellékelni a "Nicu
Barbu"-akcióhoz!
Az ügynök, saját kezdeményezésre
feljelentést ír Abodiról, aki a
Képzőművészeti Szövetség titkáraként,
megköveteli a magyar személy- és földrajzi
nevek helyesírásának, írásmódjának
betartását, sőt, a magyar művészekkel,

181.

"RADU" / ... /

1. kötet / 144. old. / 1968. 08. 26.

Velea Eugen
hadnagy;

1. kötet / 162. old. / 1967. 11. 07.

Velea Eugen
hadnagy;

A BESÚGÓ OTTHONA

182.

"RADU" / ... /
A BESÚGÓ OTTHONA
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magyar nyelven levelez. A Szövetség
székházában, egymás között, a magyar
művészek kizárólag magyarul társalognak.
A tagok izgatottan kommentálják, a
Csehszlovákia szovjet megszállását
követően létrejött politikai helyzetet.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete): A 3. Iroda,
személyes adatgyűjtési akcióban (acțiune
informativă personală) foglalkozik
Abodival. Az informátor, saját
kezdeményezésére készítette jelzését. Az
ügynöknek nincsenek "lehetőségei" a
célszemély mellett.
"Radu" ügynök, arról tájékoztatja a
Securitate-t, hogy Abodi, családja
társaságában, a tengerparti, Vama Veche
faluban nyaral. Ugyancsak az egyetemi
üdülőhelyen tartózkodik Cristea Alexandru
és családja.
N.O. Abodi nyaralása idején tanúsított
magatartásának, megnyilvánulásainak
felderítése miatt, kapcsolatba kell lépni
"Călian"-nal. Elengedhetetlen, T.O.
installálása (operatív műszaki eszközök,
megfigyelési berendezések).
"Radu" besúgó, az utcán megkérdezi
Abodit, hogy nincs szüksége
festőkartonokra? Korábban Abodi,
gyanútlanul támogatta a "Radu" fedőnevű
hálózati személyt, hogy az előzőleg, Nagy
Imre festő által visszautasított szolgálati
lakást neki utalják ki.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete): Ismételt

183.

"RADU" / ... /

1. kötet / 167. old. / 1967. 10. 05.

KONZERVATÓRIUM
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Velea Eugen
hadnagy;

kiképzésben részesítik az ügynököt.
Meghatározzák számára, az Abodi
megközelítésének módozatait, "mivel ez
eddig senkinek sem sikerült". A Securitate,
a kolozsvári "Libertatea" gyárat utasítva,
beszerzi a "Radu" ügynök által, Abodinak
megígért kartonokat.
Az informátor, azt az utasítást kapja, hogy
mindenáron barátkozzon össze Abodival,
immár megteremtették a kellő ürügyet
ahhoz, hogy műtermében felkereshesse.
(Az ürügy koncepciója és megvalósítása
("punere în acțiune), a Szolgálat érdeme.
"Radu" besúgó referál, a Papadoupoulos
Andonis, kollégája, Kancsura Ștefan (aki a
"Fir" fedőnevű besúgóval azonos)
gyanúsításai miatti felháborodásáról.
Kancsura Ștefan ("FIR") szerint,
Papadoupoulos-tól, kizárólag görögsége
miatt vásárolnak festményeket!
Ugyanakkor, Papadoupoulos elpanaszolta,
hogy az Állattani Múzeumban, még
egyszerű szakrajzolóként sem voltak
hajlandók alkalmazni őt! "Radu" ügynök,
megpróbált információkat szerezni
Papadoupoulos-tól, az Abodi családnál tett
látogatásairól.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete):
Papadoupoulos Andonis, Abodi "akciókapcsolata" ("legatură în acțiune"). "Radu"
ügynök, bizonyos műalkotások kivitelezése
céljából, több művész - köztük
Papadoupoulos - társaságában,

hamarosan Devára utazik. Az
instrukcióknak megfelelően, a informátor
feladata, hogy (pl. különböző, román és
magyar művészek - köztük Abodi dicsérgetésével), trükkösen kipuhatolja a
jelenlévők álláspontját, érzelmi
viszonyulását. Odairányítják "Grigore"
ügynököt is. A jelentést felhasználni
("exploatarea notei") az akcióban!

184.

"RADU" / ... /

1. kötet / 165. old. / 1967. 10. 24.

Velea Eugen
hadnagy;

1. kötet / 115. old. / 1967. 01. 03.
(kiegészítés az "Intézkedési
tervhez")

Velea Eugen
hadnagy;

KONZERVATÓRIUM

"RADU" / ... /
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"Radu" ügynök, jelentésében,
Papadoupoulos Andonis festőről, annak
Abodi lányával való házasságáról informál.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete):
Célfeladatok "Sonia" és "Grigore"
ügynökök részére.
A Securitate kiegészítést készít az Abodi
operatív ügyiratának "Intézkedési
Tervéhez" ("Plan de măsuri"). Abodi, aki
folytatólagosan ellenséges magatartást
tanúsít a román állammal és a Párttal
szemben, aki szembeszegül a Párt
iránymutatásaival és intézkedéseivel,
rosszindulatúan kommentálja azokat, tagja
egy magyar nacionalista elemekből

185.

"RADU" / ... /

4. kötet / 180. old. / 1979. 10. 17.

Tripon Teofil
főhadnagy;

1. kötet / 153. old. / 1968. 02. 05.

Pușcaș Ilie

CASA "AURORA"

186.

"SZABÓ BÉLA" / LÁSZLÓ DEZIDERIU =

139

összetevődő csoportnak...Szükségessé vált
Abodi kvalifikáltabb kezelése! Fel kell
deríteni, be kell azonosítani, majd
tanulmányozni kell a környezetében
található, potenciális ügynököket, akiket
"rekrutálni fogunk"! Októberben, "Radu"
ügynököt, azzal a céllal szervezték be,
hogy "szivárogjon" Abodi környezetébe
("Infiltrare" = beszüremkedés,
beszivárgás). "xxxx" ügynököt reaktiválni
kell, "xxxx" ügynök pozícióját elemezni
kell, és az 1967. március 29-i toborzás
elősegítésére, ki kell aknázni "xxxx"
jelenlegi lehetőségeit.
"Radu" besúgó, a festészeti tanszék II.
évfolyamának nemzetiségi összetételéről
referál: "11 hallgató közül, hat román,
négy magyar és egy ecuadori. Mindezek
ellenére, Abodi professzor, a legtöbbször
magyarul adja instrukcióit. Igaz, hogy az
általános korrektúrát, vagy a bevezető
instrukciót románul tartja, mégis olyan
atmoszféra teremtődik, mintha magyar
tagozat lenne! A román diákok
elégedetlenek, de mivel Abodi professzor
a tanszékvezető, tehetetlenek.
N.O. Az ügynöki jelentést a D.U.I. -hoz
(dosar de urmărire informativă =
megfigyelési-felügyeleti dosszié) csatolják.
Az újonnan beszerzett anyagok
kielemzését követően, feljegyzést kell
készíteni a Párt felső vezetésének.
"Szabó Béla" (László Dezideriu / Dezsó)

DEZSŐ

őrnagy;

CASA "3"
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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"SZÉKELY JÁNOS" / ... /

1. kötet / 160. old. / 1968. 01. 13.

140

Buf Ioan
apitány;
Domnița Nicolae
kapitány;

besúgó, a család tagjaiból kicsikart
információk alapján, jelentést tesz Abodi
családjáról. Az elmúlt időszakban,
művészetében, Abodi új, modernista és
nyugatias irányvonalat követ. Amikor
rákérdeztek, hogy miért nem a korábbi
útját járja, Abodi a következőket
nyilatkozta: "A kommunista diktatúra
erőszakosan korlátozza a művészi kifejezés
szabadságát, de az utóbbi három évben,
talán valamennyit lazítottak.
Visszataláltam a modernebb formákhoz!"
Nagy Annának, Abodi lányának, egy
magyarországi mérnök udvarol, ám ő,
inkább egy görög menekülthöz menne
feleségül. Abodi felesége német
származású, "Teutsch", mégis otthon
magyarul beszélnek. Abodi, az 1940-44-es
időszakban aktívan részt vett a politikai
életben, tanítóskodott is a Kolozs megyei
Deiuș-ban (Kolozskovácsi(?)), majd a
katonaság és a fogság következett.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete): fel kell
mérni az ügynök, Abodihoz való közeledési
lehetőségeit, az olyan beszélgetések
kezdeményezésének esélyét, amelyek
révén kiderítenék a célszemély politikai
meggyűződését. Akcióterv-feljegyzés, 7.
Iroda.
"Székely János" ügynök, a marosvásárhelyi
"Új Élet" című folyóirat szerkesztőségének
megbízása alapján, fényképfelvételek
készítése ürügyével, felkeresi műtermében

Velea Eugen
hadnagy;
188.

"SZÉKELY JÁNOS" / ... /

1. kötet / 175. old. / 1967. 06. 02.

Kapcsolattartók:
Buff Ioan
kapitány;
Domnița Nicolae
kapitány;
Chifor C.
őrnagy;

1. kötet / 185. old. / 1967. 06. 02.
("Feladatok jegyzéke")
(2 oldal)

Buff Ioan
kapitány;
Domnița Nicolae
kapitány;
Velea Eugen
hadnagy;

CASA "7"
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Abodit. A Securitate kiképzésén kapott
instrukciók szerint, különböző témakörök
felvetésével provokálja a festőt.
"Székely János" besúgó, két éve, Kovács
Zoltán festő műtermében ismerte meg
Abodit. Most, a marosvásárhelyi "Új Élet"
folyóirat szerkesztőségének megbízása
alapján, egy portré-sorozat fotózása
ürügyével kereste fel a célszemélyt,
műtermében.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete): Akcióterv
keretében, a hálózati személy, konkrét
feladatokat végrehajtásra kap utasítást
Abodi környezetében. Mutasson őszinte
érdeklődést az objektum művészete iránt,
férkőzzön bizalmába, fondorlatosan
provokáljon politikai tárgyú
beszélgetéseket, csikarjon ki belőle minél
több, bizalmas, politikai állásfoglalást.
Melyek Abodi aktuális foglalatosságai?
Abodi operatív munkában, akció alatt van,
a 7. Irodánál.
"Székely János" besúgó, Buff Ioan
kapitány, operatív tiszt állományából, a
Szolgálat III. ügyosztályának 7. Irodájától
(Serv.III Bir.7), kézhez kapta az akcióterv
keretében kiosztott célfeladatainak
jegyzékét ("Notă de sarcini"). Pontos,
konkrét útmutatást kapott ahhoz, hogy
milyen módszerekkel figyelje meg az Abodi
környezetét, a magyar nacionalista
elemekkel fenntartott kapcsolatait,
találkozóik gyakoriságát, rendszerét és

189.

"GRIGORE" / ... /

1. kötet / 165. old. / 1967. 10. 24.

Velea Eugen
hadnagy;

"GRIGORE" / ... /

1. kötet / 167. old. / 1967. 10. 05.

Velea Eugen
hadnagy;

"GRIGORE" / ... /

1. kötet / 223. old. / 1966. 03. 31.

Tudor Ionel
hadnagy;

CASA "VOINEA"
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helyszíneit. Az ügynök derítse fel Abodi
politikai koncepcióját, azt, hogy miként
értelmezi a politikai eseményeket, milyen
megjegyzéseket tesz a párt- és az állami
szervekről. Derítse fel Abodi konkrét,
nacionalista politikai akcióit. Abodi
műalkotásai milyen módon tükrözik az
ellenséges, nacionalista eszméit és melyek
ezek az üzenetek?
Az ügynöknek az a feladata, hogy
ellenőrizze "Radu" forrás információit
Abodi vejéről, a görög Papadoupoulos
Andonis festőről. Ugyanez a megbízatása a
"Sonia" fedőnevű besúgónak is.
"Radu" ügynök, egy csoport képzőművész
társaságában Dévára utazik. Célfeladata,
hogy Papadoupoulous Andonis-szal,
foglalkozzon, aki direkt kapcsolata az
"Abodi akcióban". "Grigore" ügynököt,
szintén Papadoupoulos mellé irányították.
"Grigore" besúgó, a Mátyás-házban
elhangzott beszélgetésről jelent: Wilhelm
Károly, V. éves festőszakos hallgató,
szeretne több festészeti alapanyagot és
eszközt kapni a Főiskolától. Elégedetlen,
mivel tanára, Abodi nem engedélyezte
számára a megfelelő mennyiséget és
emiatt, "cirkuszozott a tanári szobában".
Viselkedése miatt megszidták. A VI. éves
Platon Dan, Stombulinski és Toros G.
(Tőrös Gábor) jelenlétében, Wilhelm
Károly kifejtette, hogy Abodi, talán
túlságosan aprólékos és akadémikus

190.

"MĂGUREANU HOREA" / ... /

1. kötet / 166. old. / 1967. 10. 21.

Moldovan Alexandru
hadnagy;
Tănase I.
főhadnagy;

"MĂGUREANU HOREA" / ... /

1. kötet / 171. old. / 1967. 07. 25.

Moldovan Alexandru
hadnagy;

"MĂGUREANU HOREA" / ... /

1. kötet / 170. old. / 1967. 07. 21.
("Feladatok jegyzéke")

Dumitrescu Dumitru
őrnagy;
Moldovan Alexandru
hadnagy;
Velea Eugen
hadnagy;

"MĂGUREANU HOREA" / ... /

1. kötet / 368. old. / 1966. 01. 29.

Tudor Ionel
hadnagy;

A BESÚGÓ MUNKAHELYE
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magyarázatokat, korrektúrát tart az
osztálya számára.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete): az
ügynöknek nincs közvetlen hozzáférése
Abodihoz. Ugyanakkor, azt a feladatot
kapja, hogy derítse fel Wilhelm Károly
egyetemi hallgató politikai orientációját és
művészeti felfogását.
A Securitate kolozsvári Regionális
Igazgatóságának I. ügyosztálya, (a korábbi
Serv.III), részére, "Măgureanu Horea"
informátor, a következőket írta: "Már két
hónapja nem láttam Abodit és annak
szomszédját, Lili Wollheimer-t sem. Nincs
is hozzáférésem hozzájuk". Tănase Ioan
hadnagy, operatív tiszt.
"Măgureanu Horea" informátor,
jelentéseket készít Abodi életviteléről,
szokásairól, műtermi tevékenységéről és
szomszédjáról, Wollheimer Liliről.
A III. Iroda, 7-es Szolgálat (Biroul III.
serviciul 7.), nem tud beazonosítani
minden, Abodi műtermét látogató
személyt. A Securitate, kollaborátorának
azt a feladatot osztja ki, hogy minél
gyakrabban látogassa Abodit, gyűjtsön
adatokat a célszemély vendégköréről,
látogatásuknak időtartamáról és
gyakoriságáról. Állapítsa meg, hogy a
megfigyelt, milyen jellegű kapcsolatot ápol
szomszédjával, Lili Wollheimer-rel?
"Măgureanu Horea" jelentéseiben
beszámol Abodi szokásairól, műtermi

A BESÚGÓ MUNKAHELYE

193.

"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

Moldovan Alexandru
hadnagy;
Velea Eugen
hadnagy;

1. kötet / 192. old. / 1966. 10. 26.

CASA "GRIGORESCU"
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Velea Eugen
hadnagy;

napirendjéről, szomszédasszonyának
Wollheimer Lilinek (az irat "özvegy
zsidóasszony"-ként jellemzi) életéről, a
vendégeikről ("akik, jól beazonosíthatóan,
zsidók!"). Abodi (a házban), szinte senkivel
sem tart kapcsolatot, éppen csak köszönni
szokott.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete): Az ügynök
saját kezdeményezéséből adta fenti
információit. Feladata: újabb információk
beszerzése Abodi látogatóiról. Abodit
folyamatos követéssel ("filaj") figyelik. Az
anyagot átadni Velea Eugen hadnagynak, a
III. Ügyosztálytól.
"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
ügynök, a monumentális festészeti szakon,
Ciato Victor preparátor társaságában
asszisztált, a Wilhelm Károly VI. éves
hallgató, Mărculescu hallgató (VI.
évfolyam) és Abodi professzor között
lezajlott, a diplomamunkákról szóló
megbeszélésen.
N.O. A Securitate, egy Abodival
kapcsolatos, széles körű és beható
kiképzést tartott az ügynöknek. A
következő utasításokat kapta: a professzor
permanens megfigyelése, a diákjaival és a
kollégáival fenntartott kapcsolatainak
feltérképezése. Keresse barátságát,
próbálja megismerni a munkahelyén kivüli
tevékenységét is. A diákjaival szemben
tanúsított magatartásnak felderítésére,
Abodira irányították a "Ionescu Vasile"

fedőnevű ügynököt is (aki azonos Cosman
Octavian-nal, a megfigyelt VI. éves
tanítványával).
194.

"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1. kötet / 194. old. / 1966. 10. 05.
(2 oldal)

Velea Eugen
hadnagy;

1. kötet / 198. old. / 1966. 10. 05.

Velea Eugen
hadnagy;

CASA "GRIGORESCU"
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA
CASA "GRIGORESCU"
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
besúgó tanúja a festészeti tanszék, a II., III.
și IV. évfolyamok munkáját, nyári
gyakorlatának eredményét elemzőosztályozó értekezletének. Feljegyzi a
diákok névsorát és osztályzatát. Abodi, a
Tăutu Eugen hallgató osztályzatainak
felemelését kéri, mivel tehetségesnek
tartja. Abodi arra kérte a diákok nyári
gyakorlatát felügyelő kollégáit, hogy
legyenek igényesebbek és a továbbiakban
ne tűrjék el hallgatóiknak, a munkaidő
befejezése előtti ellógását.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete): az ügynök
az instrukciók szerint tevékenykedett, a
továbbiakban is folytassa a Abodi
tanítványainak elemzését és a tanáruk
által megítélt osztályzataiknak rögzítését.
A feljegyzését az objektum-dossziéhoz kell
csatolni, az "Abodi-akcióhoz", IV. Fejezet.
"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
ügynök, a Becsasi A. (Beczási?) egyetemi
hallgató, őszi pótvizsgára való bocsátását
megbeszélő tanszéki értekezletről referál.
Jelen vannak: Abodi, Veres Pál, Fulger
Radu, Mohi Sándor ("Ardeleanu Ioan")
Maier Radu. Miklóssy Gábor, annak
ellenére mellőzte megjelenését, hogy

196.

"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1. kötet / 213. old. / 1966. 06. 10.

A BESÚGÓ MUNKAHELYE
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Tudor Ionel
főhadnagy;

éppen az ő tanítványának sorsát
tárgyalták.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete): az ügynök
továbbra is törekedjen megbarátkozni
Abodival, látogassa műtermében és
otthonában. Térképezze fel az objektum
kapcsolatait, baráti körét, látogatóit,
elfoglaltságainak jellegét, milyen
megjegyzéseket tesz az aktuális politikai
eseményekkel kapcsolatban?
"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
ügynök, leadja a Securitate számára, a
festészeti tanszék tevékenységét elemző
értekezletről szóló jelentését. A gyűlésen
jelen volt a minisztériumi delegátus, a
rektor, a dékán és a tanszék oktatókara.
Általánosságban, az eredményekkel
elégedettek voltak, mégis Mohi Sándor
szerint, a II. évfolyam igen középszerű,
Mikóssy Gábor az általános
fegyelmezetlenség miatt panaszkodott, a
foglalkozásokról való késések és a diákság
alacsony munkamorálja miatt
elégedetlenkedett. Vetró Ártur dékán
nekiment Ciato Victor preparátornak
(oktatósegéd), mivel "soha sem készíti elő
megfelelően az órákat". Abodi, azonban
megállapította, hogy általánosságban, a
diákság igenis tehetséges és valószínű,
hogy az itt felsorolt problémák többsége
inkább abból fakad, hogy oktatóik nem
képesek elnyerni bizalmukat. "A feladat
mindig nagyobb súllyal terheli az

197.

"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1. kötet / 230. old. / 1966. 03. 04.
("Ady Ioan" ügynök)

Tudor Ionel
főhadnagy;

1. kötet / 228. old. / 1966. 03. 15.

Tudor Ionel
főhadnagy;

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA
CASA "NĂSĂUDEANU"
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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oktatót..."
"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
Securitate-kollaborátor feladata, hogy
vesse alapos vizsgálat alá "Ady Ioan"
besúgó (aki rendszeresen találkozik Cs.
Erdős, Mohi Alex = "Ardeleanu Ioan" és
Ioan Sima festőkkel) feljelentésének
valóságtartalmát. Beszámolója szerint,
legutóbb az Utunk folyóirat ügyeiről
diskuráltak. Este, újból találkozott az utcán
Cs. Erdőssel és Abodival, akik megjelenése
pillanatában, azonnal elnémultak. "Ady"
ügynök, személyes találkozót kért Abodi
professzortól. Két ízben is felkereste
műtermében a célszemélyt, de
eredménytelenül.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete): Az
anyagoz csatolni kell az Abodi- és a Cs.
Erdős Tibor dossziékhoz.
"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
ügynök ismét a festészeti katedra
munkáját elemzi. Abodi felemelte Tăutu
Eugen hallgató osztályzatát, akiről a
Securitate megállapította, hogy "xxxx".
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete): Abodi
után, megfigyelési akcióban, az ügynökség
S.III. B.7. (III. Ügyoszt. 7. Iroda)
munkatársai nyomoznak.
A Tăutu Eugen hallgatóról szóló
információkat ellenőrzés alá kell vonni,
majd tájékoztató felterjesztést kell
készíteni, az illetékes pártszervekhez. Az
ellenőrzést, "Stănescu Virgil" ("Jugănaru" /

199.

"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1. kötet / 232. old. / 1966. 01. 22.

Tudor Ionel
főhadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;

1. kötet / 238. old. / 1966. 11. 11.

Tudor Ionel
főhadnagy;

CASA "GRIGORESCU"
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA
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"Crișan Virgil" = Fulicea Virgil) fedőnevű
munkatárs végzi.
"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
informátor, a Képzőművészeti Főiskola
párt-alapszervezeti gyűléséről tesz
jelentést. Felvetődött Nagy Anna (Abodi
lányának), párttaggá választásának
lehetősége. Löwith Egon, Motioc Angela
dékán és Andrásy Edith, tartózkodott a
javaslattételnél, kifogásolván, hogy a jelölt
leányzó sohasem köszön nekik.
Ugyanakkor, Kovács Zoltán és Feier Petru,
kedvező véleményét hangoztatta a
jelöltről. Abodi, nem lévén párttag, nem is
lehetett jelen.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete): Abodi
(akit feldolgozás alatt tartunk), illetve
Kovács Zoltán, a Serviciul III. Bir.7. (III.
Ügyoszt. 7. Iroda) informatív akciójának
keretében, megfigyelés alatt állnak.
N.S.B. (Nota Biroului Securității = a hivatal
jegyzete): "Bekérek azonnal, minden, Nagy
Annával kapcsolatos anyagot!". Domnița
Nicolae kapitány.
"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
ügynök, Abodi Nagy Béla egyetemi tanári
tevékenységéről jelent. Szerinte, a
tanszéket nagyon korrekt módon irányítja,
igen magas színvonalon oktat és rendkívüli
ismeretei vannak az egyetemes
művészettörténet tárgyában, a művészet
elméleti vonatkozásaiban és összefüggései
terén. Az általános elméleti fejtegetéseit,

201.

"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1. kötet / 239. old. / 1965. 11. 13.

Tudor Ionel
főhadnagy;

1. kötet / 247. old. / 1965. 06. 21.
(4 oldal)

Tudor Ionel
főhadnagy;
Sima Traian
főhadnagy;

SECURITATE (M.A.I. DIR. REG. CLUJ)
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA
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szakmai elemzéseit, román nyelven adja
elő osztályának, de az egyéni szakmai
korrektúrát, minden diák anyanyelve
szerint, románul, vagy magyarul végzi.
Magánbeszélgetéseiben inkább magyarul
értekezik.
"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
ügynök, arról tájékoztat, hogy Vetró Artúr
dékán, "már nem teljesíti megfelelően, a
megbízatásából adódó kötelezettségeit.
Be is nyújtotta lemondását". Az UAP-ben
(KSZ), különböző tisztségekre spekulálnak
a művészek. A magyar művészekről (pl. a
hivatalos vásárlásokkal kapcsolatban)
terjengő, különböző rágalmakat oszt meg
az informátor. A dési Incze János festőről
nincsenek friss hírei. Mostanában baráti
leveleire sem kap tőle választ.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete): A
Securitate-t, Abodi, Miklóssy Gábor,
Kovács Zoltán, Incze János és Vetró Artúr
érdekli. Információkat kér lelki
állapotukról, hangulatukról,
elfoglaltságaikról és politikai felfogásukról.
"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
ügynök, az 1965-66-os tanév részletes
elemzését nyújtja. A festészeti tanszéken
és az Abodi által irányított monumentális
festészeti szakon, évfolyamonként,
oktatók és diákok szerint, egyenként
analizálja a történéseket, eredményeket.
Kiemelt figyelmet irányít Abodi
professzorra, annak lányára, Nagy Anna

203.

"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1. kötet / 268. old. / 1965. 01. 29.

Tudor Ionel
főhadnagy;

1. kötet / 277. old. / 1964. 11. 10.

Tudor Ionel
főhadnagy;
Sima Traian
főhadnagy;

A BESÚGÓ OTTHONA
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"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
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egyetemi hallgatóra és jövendőbeli vejére.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete):
Tájékoztatni a Román Munkáspárt
illetékeseit. "Kontaktálni" kell Miklóssy
Gábort és Erdelyi Iuliu-t (Gyula?).
"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
ügynök a festészeti katedra munkáját
értékeli. A gyűlésen jelen volt a rektor, a
dékán és a textil-szak vezetője is.
Didaktikus módszerességgel sorolja Tolnai,
Cîmpan, Toma Viorel, Tăutu Eugen, Pop
Vasile, Kákonyi Csilla, Maxa Florin, Platon,
Nanu, David, Stoicovici, stb. hallgatók
eredményeit. Különös figyelemmel és
elismeréssel követi Abodi lányának, az V.
éves Nagy Annának tevékenységét, aki
"sokat és egészséges szemlélettel dolgozik,
ezért, érdemei szerint, kitűnő
osztályzatokban részesül". A murális
festészeti szakon, Abodit és Fulger Radu
festőt, tanítványaik kiemelkedő
eredményei miatt, nagy elismerésben
részesítik.
"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
ügynök, arról tájékoztatja a Szolgálatot,
hogy Abodi az a tanár, aki valódi
érdeklődést mutat a diákok iránt, Vetró
Artúr dékán gyakran bejár, a tagozatot
ellenőrizni. Habár alkotási szabadságon
tartózkodik, Ciupe Aurel mégis, hetente
két alkalommal is megjelenik. Legutóbb
vitája volt Kancsura Ștefan végzős hallgató
(később, "Fir" fedőnéven, a Securitate

205.

"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1. kötet / 279. old. / 1964. 10. 27.

Tudor Ionel
főhadnagy;

1. kötet / 280. old. / 1964. 10. 15.

Tudor Ionel
főhadnagy;

A BESÚGÓ OTTHONA
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"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA
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besúgója) diplomamunkájával
kapcsolatban. Távollétében, Ciupe
osztályát, Harșia Teodor és Maier Radu
oktatók vezetik, akik jóval munkaidejük
lejárta előtt, rendszeresen meglépnek. A
tagozat kb. 12-15 hallgatója mutat valódi,
őszinte érdeklődést a monumentális
festészet iránt.
N.O. Utasítás: az ügynök kövesse kiemelt
figyelemmel, Abodi și Vetró Ártur
didaktikai tevékenységét!
"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
ügynök, ismét a festészeti tanszék
tevékenységét elemzi, beszámol a
Bukarestben tartott nyári gyakorlatról,
Bimbea Dan és Engel Iosif hallgatók viselt
dolgairól. Abodi helyettesíti Ciupe Aurel
tanszékvezetőt és nagyon intenzíven
foglalkozik a katedra problémáival. Új
beosztásában, Ciato Victor abszolvens,
preparátor is, megfelelően helyt áll.
Florean Liviu festő, a Művészeti Népiiskola
oktatója, visszautasította a számára, a
monumentális festészeti szakon felajánlott
beosztást. Végül Abodi, a gyakorlati és
szakelméleti órákra, Fulger Radu festőt
osztotta be.

207.

"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1. kötet / 287. old. / 1964. 04. 03.

Sălăjan Iulian
kapitány;

1. kötet / 293. old. / 1964. 02. 13.
("Grigorescu" ügynök)

Sălăjan Iulian
kapitány;

SECURITATE (MAI D.R. CLUJ)
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
ügynök, Banner Zoltán újságíróval
beszélgetett, aki elmondta neki, hogy az
Utunk szerkesztőségében tudomásul vette
Bene József, Abodi, Kovács Zoltán festők
bocsánatkérését és már nem óhajt Abodi
ellen bírósági eljárást indítani. "Ardeleanu
Ioan" = "Mohy Sándor" festő, ügynök
azzal vádolja Abodit, hogy "kontrollálatlan
és szennyes kirohanásokat intézett
bizonyos műkritikusok ellen,
indokolatlanul védelmezve Tóth László
festő, kétes értékű kompozícióját". "Abodi
egészségtelen ideológiai magatartása", a
"Hídépítők" című kompozícióján is jól
tetten érhető, "amelyen huligánok egy
csoportját ábrázolja, akiknek, mintha
semmi közük se lenne a hátuk mögött
épülő híd megvalósításához".
Az információt megerősítették ("Ștefan
Luchian" / "Marius Bunea") = Mitrea Ioan
és "Ioachim Udriște" ügynökök is.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete): Az ügynök
folytassa Abodi művészeti attitűdjének
megfigyelését.
"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
ügynök, ("Ștefan Luchian" / "Marius
Bunea") = Mitrea Ioan ügynökkel
párhuzamosan, arra kap utasítást, hogy
hitelesítse az Abodi, a Képzőművészek
Szövetsége plenáris ülésén elhangzott
felszólalásáról, "Grigorescu" informátor
által tett jelentést.

"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1. kötet / 422. old. / 1966. 07. 14.
("Stádium jelentés")
(3 oldal)

Tudor Ionel
főhadnagy;
Șerban Sanda
hadnagy;
Velea Eugen
főhadnagy;
Pleșița Nicolae
ezredes;

2. kötet / 62. old. / 1972. 06. 09.

Velea Eugen
főhadnagy;

2. kötet / 2. old. / 1971. 12. 01.
("Intézkedési terv")

Oprea Florian
főhadnagy;
Velea Eugen
főhadnagy;
Man Eugenia
főhadnagy;

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

"ARDELEANU IOAN" / MOHY SÁNDOR
FESTŐ
"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA
208.

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
"SIANU AMBROZIE" /... /
EGYETEMI HALLGATÓ
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A Securitate elrendeli egy u.n. "Nota de
stadiu" (állapot-jelentés) összeállítását. A
vizsgálati és nyomozati anyagok,
informatív feljegyzések, nyilatkozatok,
megfigyelési adatok és operatív műszaki
berendezések ("O.T.") segítségével
begyűjtött értesülések alapján
megállapítható, hogy Abodi, magyar
nacionalista vonalon, ellenséges
tevékenységet folytat. A Securitate, Abodi
szoros megfigyelésére irányítja
"Nasăudeanu Ioan", "Sonia", ("Ștefan
Luchian" / "Marius Bunea") = Mitrea Ioan
și "Ady Ioan" ügynököket. (A
jelentésekben leírtak, a célszemély
családját, magyar kollégáit is hátrányosan
érintették és diákjaira is közvetlen, negatív
hatással voltak).
Securitate személyre szóló feljegyzést
készített Duca Aurel első titkárnak.
"Ardeleanu Ioan" = "Mohy Sándor" festő,
ügynök ellenőriz.

Az ügynök, a festészeti tagozat
növendéke, azt az utasítást kapja a
titkosszolgálattól, hogy jelentse tanára,
Abodi minden mozdulatát, ellenséges,
nacionalista felfogásának minden
megnyilatkozását, pl. azt, hogy miként
sározza be a román nemzeti kultúra

209.

"NĂSĂUDEANU IOAN" / ... /

1. kötet / 222. old. / 1966. 05. 10.

Tudor Ionel
főhadnagy;

210.

"NĂSĂUDEANU IOAN" / ... /

1. kötet / 177. old. / 1967. 05. 29.

Velea Eugen
hadnagy;

CASA "SORA"
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értékeit, tradícióját, ugyanakkor hogyan
magasztalja a magyar nemzeti alkotásokat.
(Ezt a szájbarágós rágalom-sablont, a
Securitate gyártotta, azzal a céllal, hogy
kollaborátorai, a román nemzetiségű
diákok körében terjesszék,
elégedetlenséget és ellenséges hangulatot
szítsanak).
N.O. Azonos feladatot kaptak "Vera"
(Hordovan Ciato Doina), "Giurgescu" és
"Tiberiu" ügynökök is.
"Năsăudeanu Ioan" informátor,
jelentésében csak jókat állít Abodiról, a
festészeti tanszéken tartott óráiról,
előadásairól. A célszemély, a tagozat V.
évfolyamát és a fakultatív, monumentális
festészeti kurzusokat vezeti. (Itt, Fulger
Radu festő tanítja a technológiát).
Az ügynök megállapítja, hogy Abodi
rendkívül pontos, korrekt, méltányos és
figyelmes a hallgatókkal, a különböző
nemzetiségű hallgatók közt soha sem tesz
különbséget. Nagyon nagy tudású tanár,
akitől rengeteget lehet tanulni.
Az ügynök, a célszemély további,
folytatólagos megfigyelésére kap utasítást.
"Năsăudeanu Ioan" ügynök beszámol
Abodi professzor és diákjai, Mărculescu
Simion, Wilhelm Károly, Costea Simion
közötti bizalmas kapcsolatról. Wilhelmmel
sokat beszél tanára, de mivel az
informátor nem tud magyarul, nem tudja
reprodukálni az eszmecserék tartalmát.

"NĂSĂUDEANU IOAN" / ... /

1. kötet / 422. old. / 1966. 07. 14.
("Stádium-jelentés")
(10 oldal)
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Tudor Ionel
hadnagy;
Șerban Sanda
hadnagy;
Velea Eugen
főhadnagy;
Pleșița Nicolae
ezredes;
Duca Aurel
A R.K.P. első titkára,
Kolozsvár;

"Jól láthatóan, kölcsönösen szimpatizálnak
egymással".
N.O. Utasítás: Az ügynök, Mărculescu
Simion révén (aki Wilhelm Károllyal baráti
viszonyban van), minél több információt
szerezzen a tanárukkal fenntartott
kapcsolatuk természetéről. Wilhelm Károly
abszolvensre vonatkozóan, az esedékes
munkahelyi "repartizálását" (kihelyezését)
követően, a Securitate megteszi szükséges
javaslatait.
A Securitatea összeállítja újabb állapotjelentését ("Notă de stadiu").
A vizsgálati és nyomozati anyagok,
informatív feljegyzések, nyilatkozatok,
megfigyelési adatok, operatív műszaki
berendezések ("O.T.") forrásából szerzett
értesülések alapján, megállapítható, hogy
Abodi, magyar nacionalista vonalon,
ellenséges tevékenységet folytat.
Megfigyelésére "Nasăudeanu Ioan",
"Sonia", ("Ștefan Luchian" / "Marius
Bunea") = Mitrea Ioan és "Ady Ioan"
ügynököket irányítják.
(A jelentésekben leírtak, a célszemély
családját, magyar kollégáit is hátrányosan
érintették és diákjaira is közvetlen, negatív
hatással voltak).
A Securitate személyre szóló feljegyzést
küld Duca Aurel első titkárnak.

211.

212.

"GAAL"/ "GAL LÁSZLÓ" / AMBRUS IMRE
FESTŐ
A MAROSVÁSÁRHELYI BÁBSZINHÁZNÁL
DÍSZLETTERVEZŐ
AZ ÁLLAMI BÁBSZINHÁZNÁL
DÍSZLETTERVEZŐ, BUDAPEST
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
"GAAL"/ "GAL LÁSZLÓ" / AMBRUS IMRE
FESTŐ, DÍSZLETTERVEZŐ
MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY
A MAROSVÁSÁRHELYI BÁBSZINHÁZ
AZ ÁLLAMI BÁBSZINHÁZ BUDAPEST

1. kötet / 196. old. / 1966. 10. 25.

Sidea N.
ezredes;
Florea Gheorghe
őrnagy;
Velea Eugen
főhadnagy;

1. kötet / 197. old. / 1966. 10. 18.

Negoiță Tudor
hadnagy;

CASA "MARIA"
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
213.

"GRIGORESCU" / ... /

4. kötet / 62. old. / 1974. 07. 19.

Velea Eugen
hadnagy;

214.

"GRIGORESCU"/ ... /

1. kötet / 292. old. / 1964. 03. 03.

Sălăjan Iulian
kapitány;

CASA "SORA"
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("Gaal" / "Gal Laszló") = Ambrus Imre,
festő, ügynök, jelentést készít, Biró Ákos
francia állampolgár, Romániában tett
látogatásának történéseiről. Bírónak
számos képzőművésszel volt találkozója és
rendkívül gyanús magatartást tanúsított.
Elrendelik szoros megfigyelését és az
azonnali riasztást. Találkozott Abodival!
("Gaal" / "Gal Laszló") = Ambrus Imre,
festő, ügynök, jelentést készít, Bíró Ákos
francia állampolgár, Romániában tett
látogatásának eseményeiről. Egy előre
elkészített lista alapján szervezte meg
látogatásait Nagy Pál, Balázs Imre,
Ambrus, Szécsi A., Páll L., Tarisznyás,
Karácsonyi G., Dragoman Páll
marosvásárhelyi festőknél, majd
Kolozsváron, Abodinál.
"Grigorescu" besúgó, a Cristea Alexandru
pártaktivista-grafikus műtermében tett
látogatásán elhangzottakról jelent.
Papadoupoulos Andonis, Abodi veje
elpanaszolta, hogy amikor vízumért
folyamodott, Görögország bukaresti
nagykövetségén ellenségesen és
gyanakvóan kezelték.
N.O. (A tiszt megjegyzése): Az ügynök
derítse fel Papadoupoulos A. görögországi
utazásának célját.
"Grigorescu" ügynök beszámol egy
kiállítást értékelő megbeszélésről. Abodi
megítélése szerint, Tóth László festménye,
a kiállítás legizgalmasabb darabja, bírálta

215.

"GRIGORESCU"/ ... /

1. kötet / 305. old. / 1963. 12. 04.

Sălăjan Iulian
kapitány;

2. kötet / 117. old. / 1970. 02. 10.

Velea Eugen
hadnagy;

CASA "SORA"

216.

"GRIGORESCU" / ... /

157

Hans Löew-et és Banner Zoltánt,
általánosságban a hazai művészeti kritika
egésszének színvonalát, amely "képtelen
teljesíteni küldetését". Hasonlóan lesújtó
véleményt hangoztatott a bukaresti
Comărnescu Petru ("Anton" ügynök)
cikkével kapcsolatban is. Abodi ezzel
"kilépett a szocialista etikai normák
keretei közül", állapítja meg az ügynök.
"Banner Zoltán beperelte Abodit!"tudósít.
N.O. Ellenőrzési feladatot kapnak
"Ardeleanu" és "Ștefan Luchian"
ügynökök. Az ügynök készítsen
tájékoztatást Abodi, Kovács Zoltán és Tóth
László alkotásairól.
"Grigorescu"ügynök, Boberco Maria, a
Képzőművészek Szövetségének
hivatalnoka által terjesztett rágalmakról és
pletykákról referál: állítólag, Incze János
Dés és Abodi nekiment Mohi Alex Cluj-nak
(a "Cluj", Mohi Sándor = "Ardeleanu" festő
által, abban az időben felvett, később
elhagyott művésznév), azzal vádolva őt,
hogy "a románok lábához dörgölőzik,
kizárólag román parasztokat fest!".
N.O. (Az operatív tiszt megjegyzése):
Informatív feljegyzés készült a két
művészről, melynek egy példányát, Incze
János ügyében Désre továbbítják.
"Grigorescu"ügynök, a Ladea Romul
szobrász műtermében, Abodiról és Aurel
Ciupe-ról társalgó művészek szavait

217.

"GRIGORESCU" / ... /

4. kötet / 34. old. / 1973. 06. 29.
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Velea Eugen
hadnagy;

rögzíti. Megállapodtak abban, hogy ezek
ketten szítják a román és a magyar
művészek közötti ellentéteket, azáltal,
hogy olyan kétes értékű művészeket
segítenek megrendelésekhez jutni, mint
Maxa Florin, Kancsura Ștefan = "Fir" és
Nagy Anna, miközben a tehetséges, Mitrea
Ioan = ("Luchian Ștefan" / "Marius Bunea")
és Florean Liviu által fémjelzett csoportot,
nem támogatják. A jelenlévők
elhatározzák, hogy tiltakozó
memorandumot juttatnak el a Párt felső
szerveihez.
N.O. A Securitate, Abodi ügyében
tájékoztató jegyzéket küld a la R.K.P.
illetékeseinek. Abodi D.U.I. -dossziéval
rendelkezik (egyéni megfigyelési, vizsgálati
dosszié).
"Grigorescu" Securitate-kollaborátor
jelentése, a Florean Liviu (Művészeti
Népiiskola), Gavrilă Gavrilaș (Művészeti
Népiiskola), Mitrea Ioan = ("Luchian
Ștefan" / "Marius Bunea"), Spătaru Mircea
szobrászok, Ion Rusu (Kolozsvári
Művészeti Líceum), Barbu Mihai
(Kolozsvári Művészeti Líceum) vendéglői
találkozójáról tudósít. A
jelölőbizottságnak, Abodit és Kós Andrást
támogató, formai hibás javaslatával
kapcsolatban, Spătaru Mircea szobrász
elégedetten konstatálta, hogy
"szerencsére, nem úgy sikerült, ahogyan
előre eltervezték!". Később, a művészek

218.

"GRIGORESCU" / ... /

4. kötet / 19. old. / 1974. 07. 07.

219.

CASA "A"
"MATEIANU VICTOR" / NEUMANN GÉZA

Velea Eugen
hadnagy;

1. kötet / 224. old. / 1966. 13. 22.

Moraru Eugen
hadnagy;

CASA "CLUB"
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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csapatához csatlakozott Papadoupoulos
Andonis festő is, aki vitába szállt Spătaruval, mert az, nacionalizmussal vádolta és
szidalmazta Abodit. Gavrilă Gavrilaș,
közben sejtetni engedte magáról, hogy
bizonyos állami szolgálatok speciális
megbízásából van jelen ezen a
megbeszélésen.
N.O. Abodi, a pártszervek utasításának
megfelelően, D.U.I. -dossziéval
rendelkezik (egyéni megfigyelési, vizsgálati
dosszié).
"Grigorescu" ügynök jelentése Abodi
vejéről, Papadoupoulos Andonis festőről.
A "Mateianu Victor" fedőnevű Neumann
Géza besúgó, beszámol arról, hogy egy
kitalált lakáscsere ürügyével, rövid időre
betekintést nyerhetett Wollheimer Lili
(Abodi műtermi szomszédjának) lakásának
elrendezésébe, beosztásába, láthatta
Abodi műtermének elhelyezkedését, az
előszoba nagy, mennyezeti világítóablakát.
Az ügynök, a Cs. Erdős Tibornál tett
látogatásáról is jelent, akinek nejéből
számos információt csikart ki: Abodiról,
annak lakásáról, műtermi körülményeiről,
feleségéről, aki Erdős diáktársa volt a
budapesti Képzőművészeti Főiskolán, de
abbahagyta a festést, négy gyerekük van, a
legidősebb lány, huszonkét-, a legkisebb, a
fiú, tíz éves. Az ügynököt, Wolheimer Lili,
korábbi, súlyos betegségének részleteivel

220.

"ANDREESCU ION" / ... /

1. kötet / 278. old. / 1964. 11. 10.

Tudor Ionel
főhadnagy;

"ANDREESCU ION" / ... /

1. kötet / 282. old. / 1964. 08. 18.
("Ștefan Luchian" ügynök)

"BALOGH IOSIF" / BALÁZS PÉTER
FESTŐ
VILÁGOSSÁG, IGAZSÁG, UTUNK

1. kötet / 81. old. / 1949. 09. 07.

Tudor Ionel
hadnagy;
Domnița Nicolae
kapitány;
Dumitrașcu Nicolae
alezredes;

A SZABADBAN

221.

222.

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
"BALOGH IOSIF" / BALÁZS PÉTER
FESTŐ
VILÁGOSSÁG, IGAZSÁG, UTUNK

1. kötet / 302. old. / 1964. 01. 10.

Sălăjan Iulian
kapitány;
Oprea Florian
főhadnagy;

1. kötet / 283. old. / 1964. 05. 13.

Sălăjan Iulian
kapitány;

A BESÚGÓ MŰTERME
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

223.

"BALOGH IOSIF" / BALÁZS PÉTER
FESTŐ
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kapcsolatban is ellátták információkkal.
"Andreescu Ion" besúgó, a
Képzőművészek Szövetsége
vezetőségének kibővítéséről jelent. Abodi
Cs. Erdős Tibor festőt javasolta. Az ügynök
véleménye szerint, "ez egy tendenciózus
akció volt!".
"Andreescu Ion" forrás, utasítást kap
("Luchian Ștefan" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan ügynök jelentésének
ellenőrzésére. A megerősítő ellenőrzést
követően, értesíteni kell a felelős
pártszerveket.
A "Balogh Iosif" fedőnevű Balázs Péter
ügynök, a Magyar Művészeti Intézet
káderosztálya részére, megfogalmazza
Abodi, tömör, magyar nyelvű jellemzését.
A "Balogh Iosif" fedőnevű Balázs Péter
ügynök, rendszeresen megfigyeli,
kihallgatja és jelenti a magyar
nemzetiségű, képzőművész kollégáinak, a
"Continental" vendéglőjében tartott
találkozóit. Bizalmatlanok vele szemben,
ezért megjelenésekor, hirtelen
elhallgatnak. Feltűnésekor, Abodi is mindig
megszakítja mondandóját.
N.O. "Úgy tűnik, hogy a kollaborátorunk,
"dekonspirálódott"!" - írja jegyzetében a
Securitate- tiszt, ezért Cornea Emil-lel
tartsa a kapcsolatot.
A "Balogh Iosif" fedőnevű Balázs Péter
ügynök, jelentést tesz Bodor Pál újságíró,

VILÁGOSSÁG, IGAZSÁG, UTUNK
A BESÚGÓ MŰTERME
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

224.

225.

"C.V." / ... /
A TARTÓTISZT BIZALMI KAPCSOLATA
SECURITATE (M.A.I. REGIUNEA CLUJ)
"BOTH PAL" / "RUSZ PETER" / SZŐCS
ISTVÁN
ÍRÓ, KRITIKUS, MŰFORDÍTÓ
UTUNK, ELŐRE, HELIKON

1. kötet / 369. old. / 1964. 07. 24.

Nicolau Gheorghe
kapitány;

1. kötet / 284. old. / 1964. 05. 11.

Domnița Nicolae
kapitány;

CASA "PANAITESCU"
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

161

az Utunk folyóirattal elégedetlen, kritikus
véleményéről (a beszélgetés tanúja volt
Bálint Tibor író és Hornyák József grafikus
is). A Szövetség kolozsvári szervezetének
székházában, Abodi szintén hevesen
bírálta az Utunk folyóiratot.
N.O. Az ügynök nagyon sok információval
rendelkezik Abodiról.
Feladatok kiosztása számára, Bálint Tibor
és Bodor Pál mellett. Abodi ismert, mint
gyanús, ellenséges elem.
"C. V." "bizalmi személy", Abodi otthoni
megnyilatkozásairól, viselkedéséről
szállítja értesüléseit.
A ("Both Pal" / "Rusz Peter") fedőnevű
ügynök, Szőcs István író, jelentésében
bepanaszolja Abodi kritikus magatartását,
az Utunk folyóirattal és Banner Zoltán
újságíróval szemben. A Szövetség
székházában, Bannert dilettánsnak
titulálta a célszemély, sőt "az erdélyi
művészet Jack Ruby-jának" nevezte. Az
Utunk szerkesztőségében, Abodi
kijelentése óriási felháborodást váltott ki
és Létay Lajos, főszerkesztő, azonnal
felkereste a Tartományi Pártbizottságot,
ahol panaszt emelt Abodi ellen. Mohi
Sándor festő, Szervátiusz Jenő szobrász,
Macskássy József festő, Grieb F. Alfred
grafikus ("Voicu"), Nemeș Margareta
festő, Doina Ciato Hordovan ("Vera"),
Pallós Schönauer Jutta festő és mások,

226.

"BOTH PAL" / "RUSZ PETER" / SZŐCS
ISTVÁN
ÍRÓ, KRITIKUS, MŰFORDÍTÓ
UTUNK, ELŐRE, HELIKON

1. kötet / 330. old. / 1960. 09. 11.

Domnița Nicolae
kapitány;

1. kötet / 331. old./ 1960. 04. 27.
(3 oldal)

Domnița Nicolae
kapitány;

AZ ÜGYNÖK IRODÁJA
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szintén elítélték Abodi kijelentéseit, írja
("Both Pal" / "Rusz Peter") ügynök.
N.O. Az ügynök azt a feladatot kapja, hogy
vegye fel a kapcsolatot Banner Zoltánnal,
kiderítendő, hogy milyen lépéseket
szándékozik tenni?
A ("Both Pal" / Rusz Peter") fedőnevű
ügynök, Szőcs István író, Tóth László
festőművésszel, Abodi Nagy Béla, a
"Tárgyalás" című, 1957-ben festett
kompozíciója kapcsán lefolytatott
eszmecseréről referál a Securitate-nak. A
besúgó felhívja a titkosszolgálat figyelmét
arra, hogy Tóth László állítása szerint,
köztudomású, hogy ez a kép, Balázs Imre,
Tirnován Vid és Walter Frigyes, a
Képzőművészeti Főiskola VI. éves
egyetemi hallgatóinak, 1956-os elítélését,
koncepciós perét ábrázolja.
N.O. (Az operatív tiszt megjegyzése):
xxxx... Abodi nacionalista, ellenséges elem.
A jelentés, a meghatározott feladatoknak
megfelelően készült. A következő
konspiratív találkozó időpontjáig,
készüljön egy részletes összeállítás Tóth
Lászlóról. Az ügynök utasításban kapta
Földes V. és a Benczédi csoport mellett
ellátandó feladatait. Ellenőrizni kell a xxxx
által jelzett értesüléseket is.
A ("Both Pal" / Rusz Peter") fedőnevű
ügynök, Szőcs István író, mélyreható és
hosszú jelentésben készíti el, Abodi Nagy
Béla magyar festő jellemrajzát. Arról

AZ ÜGYNÖK IRODÁJA
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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"IONESCU ALEXANDRU" / ... /

1. kötet / 307. old./ 1963. 08. 29.
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Tudor Ionel
hadnagy;

tájékoztatja megbízóit, hogy már a
célszemély testvérbátyja, dr. Nagy Géza is
politikai elítélt volt. "Abodi, nagyon
művelt, elmélyült ember, kitűnő tanár és
érdemes művész". A kollaborátor
beszámol az "objektum", legutóbbi, az
Utunk folyóirat szerkesztősége elleni
kritikus megnyilvánulásáról is.
Festészetének részletes elemzését is
elvégzi, egyben feljelenti, az 1956-os
magyar forradalommal és a
Képzőművészeti Főiskola, "ellenforradalmi
tevékenységükért börtönbüntetésre ítélt"
hallgatóival szimpatizáló magatartása
okán.
N.O. Utasítás: a toborzás lehetőségeit
vizsgáló tanulmány (studiu pentru
recrutare) készítése. A jelentés ezzel a
céllal készült. Az ügynök állapítsa meg
Abodi tényleges viszonyát a szocialista
realizmussal szemben, térképezze fel
környezetét, a magyar művészekkel
fenntartott baráti és kollegiális
kapcsolatait. Abodi további
karakterizálását ("Sandor Ioan" /
"Dragomir") = Raul Șorban és "Szentpéteri
Carol" / "Szabo Tibi" = (Marosi Péter)
ügynökök is elvégzik!
"Ionescu Alexandru" ügynök, jelentésében
Abodi szakmai felkészültségét és
képzettségét elemzi. Nagyon felkészült
oktató, de a román művészet kárára,
mindig kiemeli a magyar nemzeti

229.

"MATYAS" / ... /

1. kötet / 325. old. / 1961. 02. 01.

Marcu Ioan
hadnagy;
Lt. Oprea Florian
hadnagy;
Domnita Nicolae
főhadnagy;

2. kötet / 79. old. / 1971. 11. 26.
("Maier" ügynök)

Velea Eugen
főhadnagy;

CASA "NR. 5"
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"TUDOR"/ ... /
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művészet magasabbrendűségét. "A
magyar hallgatóinak talán túlzottan magas
érdemjegyeket ítél meg, ezért a román
diákjai részéről tapasztalható egy bizonyos
tartózkodás vele szemben és a különböző
származású tanítványai között érzékelhető
a feszültség".
"Matyas" ügynök jelenti, hogy Cs. Erdős
Tibor, aki a "Pescăruș" ("Sirály")
cukrászdában, Abodi és Feier Petru festők
és Vetró Artúr szobrász társaságában
időzött, "burkoltan" az új rezsimről, a
szovjet művészetről, a Művészeti Alapról,
a román művészek iránti elfogultságról és
a magyar művészekkel szembeni
diszkriminációjáról beszélt.
N.O. Abodiról, a toborzás lehetőségeit
elemző tanulmány készül. Az ügynök
utasításban kapja, hogy a továbbiakban is
"kontaktálja" Cs. Erdőst, provokálja újabb,
a művészettel kapcsolatos állásfoglalásra.
"Tudor" ügynök feladata, hogy tartalmilag
ellenőrizze a "Maier" fedőnevű Feszt
Ladislau feljelentését, mely többek között
Balaskó Nándor szobrászt, Abodi
budapesti diáktársát érinti. A "Maier"
fedőnevű Feszt Ladislau, a Mátyás-házba
(a Főiskola székházába) érkezett (külföldi)
postai küldemények után kémkedett
rendszeresen.

231.

"DRAGOMIR" / "SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
MŰVÉSZETTŐRTÉNÉSZ, EGYETEMI
TANÁR, AKADÉMIKUS

1. kötet / 190. old. / 1966. 10. 24.

Olimpiu Andrei
ezredes;

1. kötet / 290. old./ 1964. 03. 10.
("Ioachim Udriște" ügynök)

Domnița Nicolae
kapitány;

4. kötet / 226. old. / 1984. 03. 22.

Velea Eugen
alezredes

4. kötet / 227. old./ 1984. 03. 22.

Velea Eugen
alezredes;

CASA "MAGHERU"
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

"DRAGOMIR" / "SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
MŰVÉSZETTŐRTÉNÉSZ, EGYETEMI
TANÁR, AKADÉMIKUS
232.

233.

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
"DRAGOMIR" / "SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
MŰVÉSZETTŐRTÉNÉSZ, EGYETEMI
TANÁR, AKADÉMIKUS
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
"DRAGOMIR" / "SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
MŰVÉSZETTŐRTÉNÉSZ, EGYETEMI
TANÁR, AKADÉMIKUS
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

165

A "Dragomir" és "Sandor" fedőnevű
notórius besúgót (aki a műkritikus,
egyetemi tanár, akadémikus Raul Șorbannal azonos), mélyen felháborítja az a
méltánytalanság, ahogyan a kolozsvári
képzőművészek kétségbe merik vonni és
kritizálják az ő koncepciója szerint
megrendezett kiállítás "abszolút
tudományos karakterét". Pl. Banner
Zoltán, Márkosi Péter (?), Balog Edgár,
Nikala Andrei (?), az Utunk
szerkesztőségéből és Abodi Nagy Béla
festőművész. Erdős Paul grafikus és Alex.
Mohi ("Ardeleanu") festő is
elmarasztalta...
A "Dragomir" és "Sandor" fedőnevű
notórius besúgót (aki a műkritikus,
egyetemi tanár és akadémikus Raul
Șorban-nal azonos), a "Ioachim Udriște"
informátor jelentésének ellenőrzésére
utasítják.
A "Dragomir" és "Sandor" fedőnevű
notórius besúgót (aki a műkritikus,
egyetemi tanár és akadémikus Raul
Șorban-nal azonos), a "Ioachim Udriște"
informátor jelentésének ellenőrzésére
utasítják.
A "Dragomir" és "Sandor" fedőnevű
besúgó (aki a műkritikus, egyetemi tanár
és akadémikus Raul Șorban-nal azonos), a
kolozsvári Képzőművészeti Főiskola
rektorátusán tartózkodott és
kihallgathatta Abodi professzor és Feszt

234.

"DRAGOMIR" / "SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
MŰVÉSZETTŐRTÉNÉSZ, EGYETEMI
TANÁR, AKADÉMIKUS

4. kötet / 46. old. / 1974. 03. 14.
(2 oldal)
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Velea Eugen
hadnagy;

Ladislau rektor (egyben "Maier" fedőnevű
Securitate-kollaborátor) közötti
véleménycserét. Abodi, azt követelte a
rektortól, hogy tegyen határozott
lépéseket a Főiskola magyar nyelvű
oktatásának felszámolása ellen,
kijelentvén, hogy ellenkező esetben,
"sohasem fogja tudni lemosni magáról, a
magyar kultúra és oktatás
megsemmisítésének elősegítője
bélyegét!".
Az ügynök azt feltételezi, hogy Abodi azért
tartózkodott az Intézetben, hogy a
Securitate által megvádolt, nyolc magyar
nemzetiségű diák megsegítése érdekében,
befolyást gyakoroljon a tantestületre.
A "Dragomir" és "Sandor" fedőnevű
besúgó (aki a műkritikus, egyetemi tanár
és akadémikus Raul Șorban -nal azonos),
beszámol arról, hogy Abodit az 1951-52-es
évekből ismeri. Azt hazudja, hogy anno,
Kovács Zoltán és Abodi miatt zárták ki a
Pártból és rúgták ki a Főiskoláról.
Az ügynök intelligensnek és ravasznak
jellemzi Abodit, akinek az a vesszőparipája,
hogy a magyar kérdés megoldatlan, hogy a
magyar művészek, a Képzőművészek
Szövetségében is állandó hátrányt
szenvednek a román művészekkel
szemben. Abodi többször is kinyilatkozta,
hogy a kisebbségi alkotóknak is egyenlő
bánásmód jár. A besúgó szerint, "Abodi
festészete nem őszinte és megpróbál
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"DRAGOMIR" / "SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
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4. kötet / 48. old./ 1974. 03. 23.
(2 oldal)
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167

Velea Eugen
hadnagy;

divatosnak lenni".
N.O. Az anyagot Abodi személyes
megfigyelési dossziéjához (D.U.I.)
csatolják. Az ügynök, külföldi kiküldetését
követően, új utasításokat kap: lépjen
kapcsolatba Abodival, faggassa ki politikai
és ideológiai meggyőződéséről, tárja fel
veszélyes gondolatait és a nemzeti
elszigetelődésre való törekvését.
A "Dragomir" és "Sandor" fedőneveken
aktív besúgó (aki a műkritikus, egyetemi
tanár és akadémikus Raul Șorban-nal
azonos), a Horák József grafikustól szerzett
értesüléseiről referál. Horák azt állította,
hogy Abodi megrágalmazta és
kompromittálni akarja a Szövetség új
vezetését, Lupaș Ana textilest, elnököt. Az
ügynök szerint, Abodit és egész családját
(név szerint felsorolja a családtagokat),
átitatta a nacionalizmus és egy, a
Bukaresttől független, erdélyi művészet
ideája. A besúgó, személyes gyűlölettől
elvakultan, aljas rágalmakat, lejárató
koholmányok sorát terjeszti Abodiról.
Visszhangozza a Securitate által fabrikált, a
célszemélyt kompromittálni,
ellehetetleníteni és izolálni, a művészi és
egyetemi karrierjét lerombolni hivatott
hazugságokat. A besúgó szentenciája az,
hogy "Abodi Nagy Béla fenyegető, állandó
veszélyt jelent a román kultúra egysége
számára". Kijelenti, hogy Abodi tüntető
módon, "államunk meghatározó

236.

"DRAGOMIR" / "SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
MŰVÉSZETTŐRTÉNÉSZ, EGYETEMI
TANÁR, AKADÉMIKUS

4. kötet / 51. old. / 1974. 04. 10.
(3 oldal)

Velea Eugen
hadnagy;

4. kötet / 53. old. / 1974. 03. 23.
(2 oldal)

Velea Eugen
hadnagy;
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történelmi eseményei előtt hódoló
tárlatokon" nem hajlandó szerepelni.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete): Az ügynök
által szállított információs anyagot, Abodi
személyes megfigyelési dossziéjához
(D.U.I.) kell csatolni, az ügynök további
foglalkoztatásához, engedélyért kell
folyamodni a Kommunista Párt illetékes
szerveihez.
A "Dragomir" és "Sandor" fedőneveken
aktív besúgó (aki a műkritikus, egyetemi
tanár és akadémikus Raul Șorban-nal
azonos), megint a nacionalizmus vádjával
jelenti fel Abodit. Szubjektív képet rajzol a
Szövetség aktuális helyzetéről, teljes
azonosulással, szó szerint közvetíti Lupaș
Ana textilista szempontjait, gondolatait,
vezetési irányelveit, majd az elnöknő
hosszas dicshimnuszát zengi. Ezt
követően, leadja a Nagy Anna festővel,
Abodi lányával - akit nemrég elbocsátották
a Rajztanárképző Főiskolai állásából folytatott beszélgetését. A kollaborátor,
Crișan Vasile festőtől, a pedagógiai intézet
tanárától úgy értesült, hogy "nemzeti
alapon rúgták ki" Nagy Annát.
A "Dragomir" és "Sandor" fedőneveken
aktív besúgó (aki a műkritikus, egyetemi
tanár és akadémikus Raul Șorban-nal
azonos), ismét "ellenséges, nacionalista
attitűdje" miatt, a Képzőművészek
Szövetségében tanúsított hazafiatlansága
és az erdélyi művészet függetlenségébe,

"DRAGOMIR" / "SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
MŰVÉSZETTŐRTÉNÉSZ, EGYETEMI
TANÁR, AKADÉMIKUS

4. kötet / 56. old. / 1974. 05. 02.
("Ivan/Victor" ügynök)

Velea Eugen
hadnagy;

4. kötet / 59. old./ 1974. 06. 10.

Velea Eugen
hadnagy;
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illetve az erdélyi autonómiába vetett hite
miatt ostorozza Abodit. A Horák József
grafikustól származó információk alapján,
az informátor jelenti, hogy Abodi
törekvése, egy magyar nyelvű művészeti
szaklap megalapítása, Kolozsváron. A
célszemély álláspontja szerint, a magyar
nemzetiségű képzőművészek problémája
megoldatlan Romániában. A besúgó most
sem mulasztja el, Abodi lányának , Nagy
Anna festőnek besározást.
A "Dragomir" és "Sandor" fedőneveken
aktív besúgó (aki a műkritikus, egyetemi
tanár és akadémikus Raul Șorban-nal
azonos), utasításban kapja, az "Ivan" és
"Victor" fedőneveken működő besúgó
(Salvanu Virgil építész, a Képzőművészeti
főiskola dizájn szakának vezetője) által
összeállított, Abodiról szóló raportjának
ellenőrzését.
A "Dragomir" és "Sandor" fedőneveken
aktív besúgó (aki a műkritikus, egyetemi
tanár és akadémikus Raul Șorban-nal
azonos), beszámol egy Abodi és Gergely
István szobrász között elhangzott
eszmecseréről. Abodi, többek között
kijelentette, hogy Cseh Gusztáv grafikus, a
Szövetség titkára, egy "jellemtelen alak".
Más alkalommal, ugyanezt a véleményt
hangoztatta Kovács Zoltán festő is. Deák
Ferenc grafikus javasolta, hogy Cseh
Gusztáv részt vehessen egy
alkotótáborban, ám Kovács Zoltán,

"DRAGOMIR" / "SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
MŰVÉSZETTŐRTÉNÉSZ, EGYETEMI
TANÁR, AKADÉMIKUS

1. kötet / 333. old. / 1960. 04. 27.

Domnița Nicolae
főhadnagy;

1. kötet / 338. old. / 1957. 03. 06.

Domnița Nicolae
hadnagy;

1. kötet / 333. old. / 1960. 03. 12.

Domnița Nicolae
hadnagy;
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letorkolta.
A Securitate felkérésére, Abodi, 3 oldalas,
a ("Both Pál" / "Rusz Peter") Securitatekollaborátor, Szőcs István, író által
megalkotott jellemrajzának ellenőrzési
feladatát, a másik jeles munkatársuk, a
"Dragomir" és "Sandor" fedőneveken
tevékenykedő besúgó (aki a műkritikus,
egyetemi tanár és akadémikus Raul
Șorban-nal azonos) végzi el.
A "Dragomir" és "Sandor" fedőneveken
tevékenykedő besúgó (aki a műkritikus,
egyetemi tanár és akadémikus Raul
Șorban-nal azonos) újabb bizalmi feladata
az, hogy ellenőrizze, a "V. Oprea"
besúgótársa által írott feljelentés
tartalmát. A denunciáló, az Abodi és
Miklóssy Gábor, a magyar forradalom
alatti tevékenységük miatt, megvádolt és
1957-ben súlyos börtönbüntetésre ítélt,
Balázs Imre, Tirnován Ari és Walter
Frigyes, VI. éves, magyar nemzetiségű
diákokkal, tüntetően szolidarizáló
magatartásáról jelentett. Az ügynök
feladata az, hogy nyomon kövesse és
megfigyelje Abodi și Miklóssy Gábor
festőművészeket, egyetemi oktatókat.
("Szentpeteri Carol" / "Szabó Tibi") ügynök
(Marosi Péter, kritikus, szerkesztő,
színházigazgató), azt a feladatot kapja,
hogy ("Both Pál" / "Rusz Peter")
Securitate-kollaborátor, Szőcs István, író
párhuzamosan, készítse el Abodi

240.

"SZENTPÉTERI CAROL" / "SZABÓ TIBI" /
MAROSI PÉTER
KRITIKUS, SZERKESZTŐ,
SZÍNHÁZIGAZGATÓ

1. kötet / 339. old./ 1950. 11. 18.
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"N. E." / ... /

242.

"TIBERIU" /... /
EGYETEMI HALLGATÓ

1. kötet / 368. old. / 1966. 01. 29.

2. kötet / 62. old./ 09. 06. 1972.
06.09.
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Tudor Ionel
hadnagy;

személyiségének elemzését.
"Szentpeteri Carol" ügynök (Marosi Péter,
kritikus, szerkesztő, színházigazgató), az
Abodit "analizáló jellemzésében" azt
állítja, hogy "az egész Nagy család
soviniszta és nacionalista habitusú". Ír az
"Abodi" előnév eredetéről, a célszemély
iskoláiról, tanulmányairól, katonai
szolgálatáról és a fogságban eltöltött
éveiről, majd "tehetségéről" és alkotói
karrierjének állomásairól. Konstatálja,
hogy "Abodi egy magányos személyiség".
"N. E." ügynök, "magánszemély",
környezettanulmányt készít, leírja Abodi
otthonát, életének helyszíneit, műtermét,
szomszédságát, szokásait és napirendjét.
"Tiberiu" ügynök, a Főiskola festőhallgatója, azt állítja a Securitate-nak írott
jelentésben, hogy Abodi kicsapással
fenyegett egy első éves hallgatót,
amennyiben az nem informálja,
diáktársainak beszélgetéseiről. (?)
N.O. Ellenőrzés alapján, a besúgó
jelentését, a Securitate (is) hiteltelennek
nyilvánítja. "Az ilyen magatartás teljesen
idegen Aboditól", a Securitate
megállapítja, hogy a diák-besúgó "inaktív
és szakmai problémái vannak" ("este
inactiv și ridica probleme profesionale").
Az ellenőrző jelentést "Ardeleanu" = Mohy
Sándor ügynök készítette.

"TIBERIU" /... /
EGYETEMI HALLGATÓ

2. kötet / 2. old. / 1971. 12. 01.
("Intézkedési terv")

Oprea Florian
főhadnagy;
Velea Eugen
főhadnagy;
Man Eugenia
főhadnagy;

243.

"BIZALMI FORRÁS" /... /

2. kötet / 5. old. / 1971. 10. 22.

Velea Eugen
főhadnagy;

244.

"S. MUREȘAN" / ... /
BELÜGYMINISZTÉRIUM
A FEHÉR MEGYEI SECURITATE
INSPEKTORÁTUSA,
GYULAFEHÉRVÁR

2. kötet / 19. old. / 1973. 02. 22.

Velea Eugen
főhadnagy;
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"Tiberiu" ügynök, a Főiskola festőhallgatója, azt a feladatot kapja, hogy
figyelje meg és jelentse Abodi minden
nacionalista manifesztációját, a román
nemzeti kultúra befeketítését, ugyanakkor
a magyar civilizáció egyoldalú dicsőítését.
(Ez az ügynökök részére, a diákság
köreiben való elhintésre gyártott, Abodi
ellenes Securitate-rágalomsablon). A
besúgó kövesse figyelemmel az egyetemi
légkör változásait, jelentsen a diákság
egyetemi hallgatók hangulatáról.
N.O. Azonos feladatot kapnak "Vera"
(Hordovan Ciato Doina), "Giurgescu" és
"Sianu Ambrozie" ügynökök is.
A Securitate "bizalmas forrása" ("Sursa de
încredere"), a Kolozsvári Képzőművészeti
Főiskoláról, Abodi nacionalizmusáról
fogalmazza feljelentését. Feltételezi, hogy
Abodi titkos, nacionalista akciókat hajt
végre, magyar nemzetiségű kollégáival
bizalmi viszonyt tart fenn, negatív módon
befolyásolja vejét, a görög emigráns
Papadoupoulos Andonis festőt.
A gyulafehérvári "S. Mureșan" ügynök,
jelentésében "egy nemzeti hátterű
problémára" hívja fel a Securitate
figyelmét ("o probemă cu substrat
național"), mégpedig, a "kolozsvári
Képzőművészeti Főiskola
felvételiztetéseinél jelentkező
korrupcióra". Egy elkeseredett
gyulafehérvári anyuka állításaival

245.

"LEON" / ... /

2. kötet / 37. old. / 1972. 11. 30.
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Velea Eugen
hadnagy;

illusztrálva, megvádolja a magyar
nemzetiségű tanárokat. A felvételi vizsgán
elbukott kislány mamája szerint, egy
román hiába is keresné azt az ajtót,
amelyen sikerrel kopogtathatna
bebocsátásért, mivel az csak magyar
kulccsal nyitható!". Az ügynök xxxx és xxxx
festőházaspár szavait idézve,
megrágalmazza Abodit is, akit annak a
Tóth László mentorának titulál, aki
felvételi előkészítőket tart műtermében.
Parancs. Sürgős! Az információt azonnal
továbbítani kell Kolozsvárra!
N.O. (A tiszt jegyzete): A Szolgálatnak
tudomása van arról, hogy alkotói
műtermében, Tóth László festő
(feleségével, Szűcs Ilonával együtt),
felvételi előkészítőket tart. Tudott dolog az
is, hogy Abodi professzor, kegyeiben
részesíti Tóth Lászlót. Ebben az
értelemben, a Securitate, már számos
jelzést küldött a Párt felsőbb szerveinek.
"Leon" besúgó, Emil Băcilă, a textil szak
vezetőjének információja alapján, riasztja
a Securitate-t. A veszélyes helyzet, a
Képzőművészeti Főiskolának, a felvételi
vizsgák menetét bemutató kiadványa
miatt keletkezett. A Motioc Angela dékán
által elnökölt katedrafőnöki értekezleten,
Abodi ismét a főiskolai kiadványok
kétnyelvűségét követelte. Abodi, már évek
óta, vehemensen követeli, hogy a felvételi
vizsgák programját magyarul is adják

246.

"LEON" / ... /

4. kötet / 50. old. / 1974. 04. 01.

Velea Eugen
hadnagy;

"LEON" / ... /

4. kötet / 9. old./ 1982. 03. 25.
(kiegészítés "Intézkedési tervhez")
(3 oldal)

"LEON" / ... /

4. kötet / 9v. old. / 1917. 04. 1984.
(kiegészítés "Intézkedési tervhez")
(3 oldal)

Velea Eugen
főhadnagy;
Tripon Teofil
kapitány;
Rugină
alezredes;
Tripon Teofil
kapitány;
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közre. "Crișan" ügynök értesülése szerint,
lehetséges, hogy Angela Motioc helyére,
Abodit fogják kinevezni, aki egy
köztudottan vehemens nacionalista elem.
N.O. A jelentést ellenőrzésre kiadják
"Vera" (Hordovan Ciato Doina),
"Szatmary" és ("Crișan Virgil" / "Stănescu
Virgil" / "Jugănaru") = Fulicea Virgil
ügynököknek.
"Leon" besúgó, Emil Băcilă, a textil szak
vezetőjének információja alapján írja
jelentését: Abodi, nagyon határozottan
fellépett a szabadságolásokkal kapcsolatos
szabálytalanságok és a munka
törvénykönyvének megsértése miatt.
Ciolpan Vasile docens (kerámia szak) és
Cristea Viorica (grafika szak) is
megerősítette a hírt .
"Leon" informátor, utasítást kap arra, hogy
provokálja és a nyilvánosság előtt szálljon
szembe Abodival. Ugyanezt a feladatot
kapja "Paul" ügynök is.
"Leon" ügynök, a Szolgálattól azt az
parancsot kapja, hogy akadályozza meg
Abodit abban, hogy segítséget nyújthasson
az általuk vegzált, eljárás alá vont, u.n.
"Plasticienii", magyar nemzetiségű
képzőművész-hallgatók által alkotott
csoportnak. Érdekükben, Abodi már
felvette a kapcsolatot az Intézet
oktatóival. Abodi akciójának szabotálási
feladatát, "Maier" ügynöknek (Feszt
Ladiszlau rektor) is kiosztották.

247.

"VOICU" / GRIEB ALFRED
GRAFIKUS

4. kötet / 57. old. / 28. 05. 1974.

Velea Eugen
főhadnagy;

4. kötet / 31. old./ 1972. 06. 13.
(3 oldal)

Velea Eugen
főhadnagy;
333-

CASA "A"
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

"VOICU" / "P.D." / GRIEB ALFRED
GRAFIKUS
CASA "A"

175

-

"Voicu" = Grieb Alfred grafikus, ügynök, az
utcán megszólítja Lupaș Ana textilistát. A
hölgy elpanaszolja neki, hogy Abodi
rengeteg gondot okoz számára. Kijelenti,
hogy akárcsak Kovács Zoltán és Kós
András, Abodi nacionalista. Pletykál,
többek között, azt fejtegeti, hogy Abodi
lányát és menyét protezsálja, ráadásul ezt
a nyavajáját ("boală"), a "hungarofil" Ciupe
Aurel festő is bátorítja. Abodi behozta a
festészeti tagozatra Tóth László magyar
festőt, miközben Ciupe Aurel professzor
egy hungarofil, Motioc Angela dékán,
pedig a "zsidó láncszem" a magyarok
manővereiben. Annak, hogy
tiltakozásképpen, Abodi, Kós András és
Fuhrmann Károly kilépett a Szövetség
kolozsvári szervezetének vezetőségéből,
Lupaș, Sima, Botiș, Grieb Alfred ("Voicu")
és Crișan, csak őszintén örült.
N.O. Tájékoztató feljegyzést továbbítottak
a Kommunista Párt kolozsvári szervéhez. El
kell végezni a magyar nacionalista elemek
pozíciójának felderítését. Mozgósítják
"Voicu" = Grieb Alfred grafikus, ügynököt
is, hogy létesítsen kapcsolatot velük.
Abodit egyéni megfigyelési dossziéjában
(D.U.I.) kell értékelni.
Informatív jelentés, "-333-". A fejlécen
"D.P." szerepel, majd a "Voicu" fedőnév.
Ugyanakkor az informaciók, "Sculptorul"
ügynöktől származnak, aki a kolozsvári
művészeti életről, a Szövetségről és a

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

"EMIL" / ... /

4. kötet / 61. old./ 1974. 07. 11.

CASA "A"
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Tripon Teofil
hadnagy;

Művészeti Alapról, tendenciózus
állításokat fogalmaz meg. Szerinte, a
különböző művészcsoportok, haveri
alapon, vagy anyagi érdekek mentén
szerveződtek. A felelős beosztású magyar
művészek (Kovács Zoltán, vagy Kós
András), külföldi küldöttségek
látogatásaikor, vagy ha zsíros
megrendeléseket osztanak, csak a magyar
művészetet állítják reflektorfénybe.
Az ismert kolozsvári művészcsoportok a
következők:
1. Nemeș Margareta, Gocan Eugen,
Hordovan Ciato Doina ("Vera"), Ciato
Victor, Nica Ioachim.
2. Spătaru Mircea és felesége, Lupaș Ana,
Cristea Alexandru, Brudașcu Cornel, Maniu
Nicolae, Mitrea Ioan = ("Luchian Ștefan" /
"Marius Bunea"), Florean Liviu.
3. Crișan Vasile, Crișan Alexandra, Grieb
Alfred ("Voicu"), Sima Paul, Elaș Leonid,
Vremir Mircea, Apostu Gheorghi,
Maghiaru, Țoca Mircea, Laptoiu Negoiță.
N.B. (A hivatal megjegyzése): Ellenőrizni,
feljegyzést küldeni a pártszervekhez.
"Szatmary" ügynök, a vizsgabizottság
tagjaként, éppen a kerámia-tagozaton
tartózkodik. A bizottság további tagjai:
Andrásy Zoltán és Feier Petru festők, Kós
András szobrász, Nica Ioachim és Feszt
Ladislau ("Maier") grafikusok, Motioc
Angela dékán, Gocan Eugen szobrász és
Abodi. Abodi előhozta, az 1974. július 5-i

"EMIL" / ... /

4. kötet / 174. old. / 1978. 10. 03.

Tripon Teofil
hadnagy;

4. kötet / 64. old./ 1974. 09. 27.

Tripon Teofil
hadnagy;

CASA "A"

248.

"EMIL" / ... /
CASA "A"
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repartizálás (a diplomázottak központi
munkahelyi kinevezése, kihelyezése)
esetét, amikor botrány tört ki a grafika
tagozaton. Pl. Cuciurcă Ioan mesterképzős
abszolvensnek, nem jutott megfelelő állás.
Abodi, pazarlónak és felelőtlennek
minősítette azt a bánásmódot, amiben a
tehetséges, ifjú nemzedéket részesítik és
ezért a felső párvezetést okolta.
N.O. (az operatív tiszt feljegyzése): "Emil"
ügynök vizsgálja a jelentés
valóságtartalmát.
"Emil" ügynök, ellenőrzési feladatot kap a
Securitate-tól. A szobrász-tagozaton, Kós
András, Korondi Jenő, Löwith Egon, Gocan
Eugen oktatók, a kötelezővé tett termelési
gyakorlatról vitáztak. Kós András ellenzte
és károsnak ítélte ezt. Később, a tanszéki
értekezleten, Abodi tanszékvezető,
hasonlóan vélekedett. "Maier" ügynök (aki
Feszt Ladiszlau rektorral azonos), szintén,
azonnal jelentette ezt a Securitate-nak .
"Emil" besúgó, a felvételi bizottság
értekezletén, Kós András szobrász, Feier
Petru, Andrássy Zoltán festők, Nica
Ioachim grafikus, Gocan Eugen szobrász és
mások jelenlétében elhangzott, az Abodi
által nyilatkozottakról számol be. A
célszemély szerint, ami az egyetemi
felvételi vizsgákon elbukott fiatalokkal
történik, az "tisztára bűncselekmény!". Az
ügynök szerint, Abodit mélyen megrázta
az, amit a fellebbezési bizottság tagjaként,

249.

"NOVEANU G." / ... /

250.

"OCTAVIAN IOAN" / ... /

2. kötet / 38. old./ 1972. 10. 09.

Velea Eugen
főhadnagy;

1. kötet / 327. old. / 1960. 12. 11.

Foro Alexandru
hadnagy;

1. kötet / 199. old./ 1966. 09. 01.

Tudor Ionel
hadnagy;

CASA "ERDELYI IOAN"

251.

"ION DIMA" / ... /
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az elkeseredett elutasítottak nagy
tömegével szembesülvén, megtapasztalt.
N.L. (A Securitate dolgozójának jegyzete):
Abodit, nacionalista magatartása miatt,
egyéni megfigyelési dossziéban (D.U.I.),
vizsgáljuk, feldolgozás alatt tartjuk.
"Szatmary" ügynök ellenőrizze.
"Noveanu G." ügynök értesíti megbízóit
arról, hogy a kolozsvári pártbizottság
kulturális bizottsága által összeállított és a
Művészeti Alapnak, végrehajtásra kiadott,
a harminc felkért művész nevét tartalmazó
listán szereplők közül, négyen
elutasították "tematikus" művek
megalkotását. A renitensek, a következők:
Abodi, Tóth László ("akinek Abodi a
mentora") festők, illetve Kós András és
Löwith Egon szobrászok.
N.O. Megtörtént a P.C.R. (R.K.P.)
informálása, felhasználásra, a "Nagel"
fedőnevű dossziéban. T. O. (operatív
technikai eszközök) alkalmazása
szükséges.
"Octavian Ioan" egyáltalán nem ismeri Dr.
Nagy Géza lelkész családját, fiait, Abodit.
Nem tud információkat szállítani.
Feltételezi azt, hogy Sipos Géza (egykori
református pap), Lévai Ludovic (a
Református Kollégium volt tanára), Rösler
Carol (festő, Székelyudvarhely) többet
tudnak.
"Ion Dima" besúgó, II. éves egyetemi
hallgató, jelentést ír arról, hogy Mohy

CASA "GRIGORESCU"

252.

SURSĂ DE ÎNCREDERE "P.D." / ... /
DANIEL POPESCU
REKTOR

"NICULESCU I." / "DRĂGAN VALER" /
KOVÁCS GYULA
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

2. kötet / 124. old./. 1969. 10. 06.

Velea Eugen
főhadnagy;

2. kötet / 1. old. / 1971. 12. 01.
("Intézkedési terv")
(3 oldal)

Mușuroaia Gheorghe
kapitány;
Oprea Florian
főhadnagy;
Velea Eugen
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Sándor ("Ardeleanu") tanáruk, Botnyák
Évát, Popovici Cornel-t, Cseke Tamást és
őt, megbuktatta. Miklossy Gábor, a III.
évfolyamon, szintén rossz érdemjegyeket
osztott. Abodi és Ciupe Aurel professzorok
közbenjártak az osztályzatok megemelése
érdekében. Az ügynök beszámol a nyári
gyakorlatról is. Mivel barátnője éppen
felvételizik, az ügynök Kolozsváron
maradhat.
N.O. Abodi ellen, az S.III B.7. (a Szolgálat
illetékes ügyosztálya), akciót folytat. "Ion
Dima" ügynök azonnal jelezze az általa
észlelteket.
"P.D." "bizalmi forrás" jelenti, hogy az
1969-70-es egyetemi évben, Abodi tanárt
eltávolították a "Ștefan Luchian" alkotói
kör vezetőségéből. Megállapítja, hogy
Abodinak, "a művészetben nacionalista
felfogása van, ráadásul, egyben az
absztrakt művészet szélsőséges formáit
képviseli".
N.O. Abodit, nacionalista magatartása
miatt, egyéni megfigyelési dossziéban
(D.U.I.) vizsgáljuk, feldolgozás alatt tartjuk.
"Vera" = Doina Ciato Hordovan és
"Ardeleanu Ioan" = Mohy Sándor
ügynökök megerősítik a jelentést.
Feladatok. Milyen pozíciót képvisel
"Maler" (a célszemély D.U.I. fedőneve,
1.,2,.3. kötetek címlapján), a romániai
magyar nemzetiségi kisebbség tárgyában?
Hogyan kommentálja és interpretálja

főhadnagy;

253.

"NICULESCU I." / "DRĂGAN VALER" /
KOVÁCS GYULA

2. kötet / 115. old. / 1970. 02. 19.

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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Mușuroaia Gheorghe
kapitány;
Oprea Florian
főhadnagy;
Velea Eugen
főhadnagy;

Abodi, a Párt nemzeti v. nemzetiségi
politikáját? A célszemély, milyen, a
nacionalista eszméit gyakorlatba ültető,
ellenséges akciókat tervez, vagy hajt
végre? Melyek és milyen természetűek a
célszemély, Kovács Zoltán festővel és Kós
András szobrásszal fenntartott
kapcsolatai? Milyen kapcsolatokat ápol
Abodi a külföldi magyar emigráns
csoportokkal, kikkel és milyen célból?
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
ügynök, az Abodival folytatott
beszélgetéséről informál. A célszemély, a
román nemzeti szocialista öntudat
megnyilvánulásának minősítette a
bukaresti Vasiu szobrász (Dumitru Popescu
KB-tag havere), "rossz, de drága", "Horea,
Cloșca și Crișan" című, 30 m-es
műemlékének kolozsvári felállítását.
Ugyancsak, a "sovén indulat és hiúság"
kielégítését szolgálná, a Mihály Vitéz
(Mihai Viteazul), a Fadrusz Mátyásemlékművének színvonalát és méretét
meghaladni törekvő lovasszobrának
felállítása. Az illetékes bizottság
megtárgyalta és jóváhagyta e két
monumentum kivitelezését. Abodi szerint,
"Európában csak két, a kolozsvári Mátyásszoborhoz fogható lovasszobor létezik (a
Donatello Gattamelata-ja és Verrocchio
Colleone-ja), valószínűleg, amíg meg nem
említették neki, a bukaresti Butunoiu

254.

"NICULESCU I." / "DRĂGAN VALER" /
KOVÁCS GYULA

2. kötet / 127. old. / 1969. 07. 17.

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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Mușuroaia Gheorghe
kapitány;
Oprea Florian
főhadnagy;

katonaszobrász nem is hallott a magyar
Fadrusz Jánosról...". Abodi felvetette,
hogy az erdélyi magyarok aggodalmára,
újabb nyomós okot szolgáltatott, a
központosított Nemzeti Múzeum bukaresti
megalapításának szándéka. A "legfőbb"
akarat szerint, ide szállítanák és
koncentrálnák a legfontosabb vidéki
műkincseket, a legértékesebb történelmi
emlékeket, sőt az egyházi- és
magángyűjtemények javát is (Erdélyből).
"Vajon milyen formában valósítanák
meg?" - tette fel a kérdést Abodi.
"Vásárlásokkal, meggyőzéssel, zsarolással ,
vagy erőszakkal ?"; "Ezek a diktatúra
jellemző módszerei!"; "Minden nagyon jó,
nincsenek gondok, mindenki elégedett,
minden vágyunk teljesült, úgy, ahogyan
azt a Párt által kibocsátott
dokumentumokban is hazudják! "; "Ez,
maga a diktatúra!" - fakadt ki Abodi.
"Amely, mivel képtelen kielégíteni az
emberek valódi szükségleteit és vágyait,
szétzúzza és megtöri az egyént!"
N.O. Az anyagot átadják a S. I. Bir.3-nak.
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
ügynök, az utcán, Abodi műterme előtt, a
Brezsnyev aktuális romániai látogatásáról
folytatott eszmecseréről referál. Abodi
szerint, a szovjet főtitkár látogatásának
egyetlen haszna az lehetne, ha
lelohasztaná a rezsim sovén indulatainak

"NICULESCU I." / "DRĂGAN VALER" /
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gerjedelmét. Azt is elmondta, hogy a
Képzőművészek Szövetségében,
Kolozsváron, küzdelem zajlik a
szélsőségesen sovén, Ladea Romul
szobrász által vezetett (kb. 35-40)
művészek csoportja és a magyarok által is
támogatott, Ciupe Aurel festő fémjelezte,
mérsékelt románok között. A
vezetőségben Kovács Zoltán, Kós András
és Abodi is benne van, talán enyhíteni
képesek Ladea Romul (volt vasgárdista)
sovén fanatizmusának hatását. Amióta
nem elnök, a román művészek is
toleránsabbak és méltányosabb,
humánusabb magatartást tanúsítanak.
Inkább Ciupe Aurel körül gyülekeznek, aki
"egyenes ember". A továbbiakban, Abodi
és a fedett hálózati személy, még Taiwanról, a Szovjetunióról és a Vaskapunál
épített erőműről diskuráltak.
N.O. (az operatív dolgozó feljegyzése):
Abodi a S.I. Bir. 3. megfigyelése alatt áll. Az
ügynök mélyítse el kapcsolatait a
célszeméllyel, derítse fel a célszemély
politikai természetű elfoglaltságait.
Feladatok: az ügynöknek kitűnő
lehetőségei vannak Abodi mellett. Derítse
fel, hogy melyek a célszemély, a
nemzetiségi problémával kapcsolatos
politikai nézetei? Milyennek minősíti a
Párt és a Kormány társadalmi- és
gazdasági politikáját? Milyen kapcsolatai
vannak az irodalmi-művészeti közegben,
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kik és milyen gyakorisággal látogatják
műtermében és otthonában? Az ügynök
további feladata, a célszemély pozitív
befolyásolása, eltérítése.
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
ügynök, Abodi műtermében tesz
látogatást. Abodi a nagy Nemzetgyűlésről,
a lakosság szenvedéseiről, az éhezésről, a
fűtés hiánya és a világítás drasztikus
korlátozása miatti elégedetlenségéről
beszél. Abodi szidalmazza, durva szavakkal
illeti az állam és a Párt országos és helyi
vezetőit. Visszatekintve az 1956-os
eseményekre, Abodi felemlíti a magyar
nyelvű Bólyai Tudományegyetem
kényszeregyesítését a román tannyelvű
Babeș-sel, amit Ceaușescu, Ghe.
Gheorghiu Dej pártfőtitkár jobb kezeként
és komisszárjaként vezérelt le, öklével
verve és rúgva azokat, akik nem elég
lelkesen és sebesen hajtották végre
utasításait. Abodi elmarasztalóan szólt
Marosi Ildikóról, aki rejtett mikrofonnal
készített beszélgetést a kilencven éves Kós
Károllyal, aki teljesen gyanútlanul
nyilatkozott neki. A "nagyívű" interjút, a
marosvásárhelyi "Igaz Szó" jelentette
volna meg, ám az öreg, a partalan szöveg
következményeitől megrettenve, letiltatta
azt. Abodi beszélt Jordáki l-ről is, aki,
miután kiengedték a Securitate pincéjéből,
arra kényszerült, hogy nyilvánosság előtt,
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Kolozsváron és Marosvásárhelyen
gyakoroljon mea culpa-t. Nyilvános
önalázását követően, a románok és az
olyan magyarok, mint például Nagy István
proletáríró, tovább gyalázták. Ugyancsak
az 1956-os magyar forradalom itthoni
következményeként, Abodi megemlítette,
hogy a magyar és román diákság és
művészek közötti bizalomvesztés olyan
arányokat öltött, hogy a románok már-már
a saját országukban való nemzeti
elnyomásukról deliráltak. Sajnos, a
Főiskolán, még az olyan jóravaló emberek
is, mint Ciupe Aurel, a román sovinizmus
hatása alá kerültek. Végül, Abodi
kölcsönadta az ügynöknek azt a könyvet,
amelyet az elmúlt időszak legértékesebb
erdélyi magyar irodalmi alkotásának
tekintett: Sütő András, "Istenek és
falovacskák" című kötetét.
N.O. (A tiszt jegyzete): Abodival
kapcsolatban, más anyagok is érkeztek
feldolgozásra, informálni kell a Párt
illetékes szerveit. Egy másolatot csatolni
kell Kós András dossziéjához.
Az ügynök utasítást kap, az "Ivan" és
"Victor" konspiratív neveken
tevékenykedő, Salvanu Virgil építész, a
kolozsvári Képzőművészeti Főiskola dizájn
tagozatának vezetője által írt feljelentések
valóságtartalmának ellenőrzésére, vagy
megerősítésére.
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A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
ügynök, jelentést tesz az Abodival
folytatott beszélgetéséről. Abodi, a
rádióban hallottak alapján idézte a szovjet
hadügyminiszter-helyettes szavait, aki a
román néphadsereg évfordulós
ünnepségén, felszólalásában hangsúlyozta
Románia, a Varsói Szerződéshez és a
K.G.S.T-hez fűződő, szoros,
elszakíthatatlan kötelékét. Abodi úgy
kommentálta ezt, hogy a románok nyilván
idegesek a jugoszláviai események miatt
is, majd beszélt a magyar nemzetiségű
delegátusok nehézségeiről, az országos
vezetésben. "Sokan már el is felejtették,
hogy magyarok!"; "Lám, Mohi Sándor
("Ardeleanu Ioan") is, nem elég, hogy
kiállítási meghívóit csak románul nyomatta
ki, hanem még nevét is románul, "Mohi
Alex Cluj"-nak írja!"; "Miért csinálja ezt, ki
igényeli tőle ezt a teljes önfeladást?";
"Eltúlzott gyávaság és lealjasodás! Mint,
ahogyan a lakájok, egymás lábát taposva,
rohannak gazdájukat fogadni!" ; "Egyesek,
immár néhány éve, a magyar nyelvű
publikációikban is, önkéntesen, Kolozsvár
helyett, Cluj-t írnak!"; "Ha valaki, a
magyarok érdekében felemeli szavát,
akkor tönkreteszik, félreállítják".
N.O. A célszemély ellenséges
magatartásának és állásfoglalásának
jelzett elemei a D.U.I. s.I -ben (?)
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feldolgozásra kerülnek. Jelentés készül a
Párt és a Minisztérium vezetésnek.
Elrendelik a speciális műszaki eszközök
installálását Abodi műtermében és
otthonában.
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
ügynök, részletes jelentést ad az Abodival
folytatott eszmecseréről. Abodi
gyanútlanul fejtette ki számára nézeteit,
"az állam vezetőjének kudarcos
politikájáról, amely katasztrófához vezet,
értelmetlen ipari grandomániájáról"; "Az
amerikaiak kellemetlen kérdéseket
tesznek fel a romániai nemzetiségi
politikáról"; "A németség és a zsidóság
tömegesen, véglegesen elköltözik
Romániából"; "Ez egy diktatórikus
rendszer!"; "Most, hogy csődbe vitte az
országot, egy állítólagos, oroszokkal
szembeni függetlenségi küzdelem
ürügyével, nyugati segélyekért
kuncsorog!"- sorolta rendszerellenes
vádjait Abodi, majd beszélt az Apaczai
Csere János 350 éves évfordulója
tiszteletére, az UNESCO keretében
lezajlott megemlékezésekről és
kijelentette, hogy a Apácai kollégiumát
önkényesen, Ady-Sincai Líceumnak
nevezték át. A Kolozsváron tartott szerény
megemlékezésen, Pascu történész beszélt
Erdélyről, csak éppen, pont az ünnepeltet,
Apaczait "felejtette el" megemlíteni,
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akárcsak Szigeti József is, a
Tudományegyetem magyar nemzetiségű
katedrafőnöke, aki a román nemzet első
egyesítőjeként, kizárólag Mihály Vitézt
dicsőítette. Még azzal sem vesződtek a
rendezők, hogy Magyarország jelenlévő
nagykövetének anyanyelvén tolmácsolják
az elhangzottakat! Apáca községben
felállították az ünnepelt mellszobrát,
amelyet egy olyan kontár román
szobrásznő csinált, akinek bevallottan
fogalma sem volt arról, hogy kicsoda
Apáczai. Ráadásul, Beke György,
újságcikkben méltatta e műalkotást! Dr.
Nagy Géza, művelődéstörténész, Abodi
testvérbátyja (volt politikai elítélt) fel is
hánytorgatta ezt Bekének. Majd Abodi
ismét kritizálta a hivatalos román
nemzetiségi politikát, amely tudatosan
diszkriminálja a magyar nemzeti
kisebbséget, megtagadja annak jogait.
N.O. Abodi a D.U.I- kerül feldolgozásra. A
forrás állandósítsa kapcsolatát Abodival. A
Párt szerveinek (P.C.R.) tájékoztatása.
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
ügynök, ismét, egy Abodival folytatott
beszélgetésről tudósítja megbízóit.
Abodinak, az új, az egy főre megengedett
lakóterületet szabályozó törvény (m2/fő)
életbe lépésével, az egyik lánya
Bukarestbe költözésének
következményeként, hamarosan gondjai
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lehetnek lakása méretével. Sikeres
kiállítását követően, fiát (Abodi Nagy
Gézát), "felfedezték" Bukarestben,
ugyanakkor, Kolozsváron, annak ellenére
utasították el a felvételi vizsgán, hogy apja
az intézmény professzora és
tanszékvezetője. Az Abodi távollétében
lebonyolított, titkos osztályzásnak volt
köszönhető a fiú kiejtése. Abodi azt
remélte, hogy a következő évben, nem
tudják majd elgáncsolni fia felvételét.
N.O. Abodi Nagy Gézát (Abodi fiát),
személyes megfigyelési dossziéjában
(D.U.I.), a Szolgálat 2. Ügyosztálya vizsgálja
(bir.2.), feldolgozás alatt áll.
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
besúgó, az utcán találkozott Abodival, aki
éppen a friss újságot olvasta, a romániai
németek konferenciáján elhangzott
beszédekről tudósító cikket. Az állam
vezetője kijelentette, hogy "ha a hazai
németség azt szeretné, hogy a román
lakosság előtt hitele legyen, akkor román
nyelven kell szólniuk és írniuk. A
legelőnyösebb, pedig az lenne számukra,
ha eleve románul gondolkodnának és
fogalmaznák meg mondandójukat, így időt
és költséget spórolhatnának meg!" Abodi
így summázta a helyzetet: "Ha maga az
állam vezetője mondhat ilyeneket a
németeknek, akik háta mögött, mégiscsak
egy politikai és gazdasági nagyhatalom áll

(az N.Sz.K.), akkor mi magyarok, mire is
számíthatunk? Hogyan lehetséges az, hogy
egy állam vezetője, ilyen mértékben, a
nyilvánosság előtt negligálhatja az
állampolgároknak, az anyanyelvük
gyakorlásához fűződő, alapvető jogát? Az
anyanyelv szent és sérthetetlen,
akadályozása vagy elnyomása
bűncselekmény, de ugyanakkor, a román
nemzet is csak profitálhatna a kisebbségek
nyelvi kultúrájából!" Abodi emlékeztetett
arra, hogy "pl. a Beszterce környéki falvak
német lakosságát, szinte teljes egészében
deportálták a Baraganra, javaikat pedig
elkonfiskálták. A magyarok gondjai nagyon
súlyosak, nem biztosítottak az anyanyelvi
oktatás feltételei és a nemzetiségi kultúra
fennmaradásának folytonossága.
Hatóságilag akadályozzák az anyaországi
nemzettársaikkal való normális nemzeti és
nyelvi kapcsolatokat. Egyébként, a
Szovjetunió is hasonló módszerekkel
nyomja el saját nemzeti kisebbségeit. A
romániai magyar nyelvű sajtó (pl."A Hét")
megjelenése elé, mind több akadályt
gördítenek, a kiadása, immár valóságos kín
és kálvária. A cenzúra napról napra
brutálisabb".
N.O. Abodi , a B.3 figyelmének
középpontjában áll, a jelentés másolatát
átküldik az I. Igazgatóságnak.
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A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
besúgó, Wollheimer Lilinél (a célszemély
szomszédjánál) tett, félrevezető látogatása
alkalmával, bekopog Abodihoz is, akit az
eltelt időszak politikai eseményeinek
kommentálására provokál. Pl. Ceaușescu
elvtárs kolozsvári és nagyváradi
látogatásának elmaradásáról, az erdélyi
egyetemek vezetőségeinek, köztük néhány
magyar nemzetiségű káder kinevezéséről
(Pálfalvi Attila, a Politehnica (Műszaki
Egyetem) rektora, Páll Árpad, a BabeșBólyai Egyetem dékánja, Feszt Ladislau
("Maier"), a Képzőművészeti Főiskola
rektora). Abodi remélte, hogy ha tétovázás
nélkül és becsületesen végzik feladatukat,
ezek a személyiségek garantálhatják a
tudományos és pedagógiai munka
minőségét. Szóba került Fazekas Jánost is,
majd a kényelmetlenné vált kisebbségek
felszámolásának központi szándéka, az
"őrült dákó-román áltudományos
elmélet", továbbá, a magyarok sumér
eredetét feltételező, a kolozsvári Szabédi
László és Szőcs István ("Both Pal" / "Rusz
Peter") újságíró által is vallott elmélet.
Amikor a Securitate-kollaborátor, az általa
irányított tanszékről faggatta, Abodi arról
tájékoztatta, hogy míg korábban, minden
képzőművészeti szaknak (festészet,
szobrászat és grafika) külön vezetője volt,
újabban, egyetlen tagozatvezetőként
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igazgatja azokat. A professzorok heti
kötelező óraszámát, drasztikusan, négyről
tizennyolcra emelték. A rektori pozícióért
zajló küzdelem kapcsán, megemlítette,
hogy az ambiciózus Elaș Leonid, akit a
pedagógiai Főiskoláról ejtőernyőztek,
köztudottan, a Securitate munkatársa.
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
besúgó, ismét az Abodi szavait közvetíti
megbízóinak. Abodi említést tett a
Képzőművészeti Főiskola rektori
pozíciójáért folytatott, ádáz küzdelemről.
A rivalizálók, nem is vették számításba
Feszt Ladislau-t ("Maier"), akinek
kinevezése nagy meglepetést okozott.
(Korábban, a szélsőségesen sovén Elaș
Leonid látszott befutónak). Újabban,
mindhárom képzőművészeti (festészeti-,
szobrászati- és grafika-) szakot, az egyetlen
vezető által irányított, összevont
képzőművészeti tanszék alá rendelték. A
tanszékvezető fizetését, a korábbi szinten
befagyasztották. Amikor Abodi, a
vezetőség előtt, tanszékvezetői
minőségében, ismét a Főiskola, a
statútumából következő kétnyelvűségét
hangsúlyozta és kollégái ellenszenvével,
elutasításával szembesült, kijelentette,
hogy a továbbiakban nem óhajt vezetői
beosztásában maradni, szívesebben látna
el kizárólag szakmai-, tanári feladatokat.
Abodi, a Babeș-Bólyai Tudományegyetem
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magyar nemzetiségű oktatóinál tapasztalt,
negatív jelenségekről is említést tett, pl.
hogy Szigeti József, a magyar nyelvi
tanszék vezetője, Dr. Nagy Gézától (a
célszemély bátyja), volt politikai elítélttől
félti pozícióját és megsértődött amiatt,
hogy amíg az ő művének kiadását
elnapolták, addig Nagy Géza, Pápai Páriz
Ferencről írt könyve megjelenhetett.
Annak ellenére, hogy különböző tárgyakat
tanítanak az egyetemen, Szigeti
rendszeresen becsméreli Dr. Nagy Gézát.
Abodi véleménye szerint: "Ilyenek vagyunk
mi, állandóan egymással marakodunk,
miközben viszálykodásunkból, mindig a
többség profitál!"
A továbbiakban, egy a magyarok és a
székelyek történelméről szóló könyvről, a
románok, az Erdély területén való
megjelenéséről és a román nyelv
kialakulásának hipotéziseiről cseréltek
eszmét.
N.O. Abodi, az egyéni megfigyelési
dossziéja (D.U.I.) keretében, feldolgozás
alatt áll. Vizsgálatát a b.2. végzi. Feljegyzés
a beszámoló (jelentés) és a bir.2. számára.
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
besúgó, megint felkereste Abodit, azzal a
színlelt céllal, hogy kikérje véleményét egy
magyar festőről. Később, Ceaușescu
amerikai látogatása alatt lezajlott
tiltakozásokról és a német szövetségi
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parlamentben lezajlott, az erdélyi
németek és magyarok helyzetét elemző
ülésről beszéltek. A németek véglegesen el
akarják hagyni Romániát. Az informátor,
Abodi történelmi fejtegetéseit idézi, Erdély
múltjáról, különböző, külföldön megjelent
történelmi tárgyú cikkekről, a Szovjetunió
belpolitikájáról és a "a hivatalos román
politika, szélsőségesen sovén, hóbortos
vadhajtásairól". A célszemély kijelentette,
hogy "a románok, politikai-társadalmi
fejlődésükben, legalább 150 éves
késésben vannak, ugyanakkor, az erdélyi
románok, kulturális és civilizációs
tekintetben, mindig is, magasan a regátiak
fölött álltak. A hiteles történészeket
elnémították, miközben a gátlástalan
történelemhamisítók, kritikátlanul és a
leleplezés legcsekélyebb kockázata nélkül,
bármit leírhatnak. Műveikben, a magyarok
kizárólag az elnyomók szerepkörében
jelennek meg...Pedig, csak az igazság
segíthetné elő a két nemzet barátságát!"
N.O. Abodi nyomozás és megfigyelés
tárgyát képezi, egyéni megfigyelési
dossziéban (D.U.I.), a b.2. foglakozik vele.
Feljegyzés a jelentés számára, másolat a
bir.2. (iroda) részére. Felkutatni, melyek
Abodi, a hasonlóan ellenséges
megnyilvánulásokra alkalmat adó
kapcsolatai?
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula

informátor, kihasználja a Kós András
szobrásszal, Abodi műtermében való,
"véletlen" találkozását. Kiderült, hogy Kós
Andrással osztálytársak voltak és éppen, a
közeljövőben tartják a 45 éves érettségi
találkozójukat (1932-es évf.). Abodi,
párbeszédük alatt gondterheltnek tűnt és
közben bekapcsolta a rádiót. Az ügynök,
jelentésében beszámol arról, hogy Kós
találkozni fog Tunyogival és ott jelen lesz
Zilahi József ortopédus is. A besúgó
folyamatosan provokálta, politikai
kinyilatkoztatásra sarkallta Kóst, pl. az
N.Sz.K-ról, Kínáról és az U.S.A-ról. Abodi,
mindvégig tartózkodóan viselkedett. Az
ügynök, attól tartva, hogy dekonspirálták,
témát váltott és a TV-ben nemrég látott,
"Az utolsó felvonás" című, Mussolini-ról
szóló, olasz filmre terelte a szót. Az ügynök
által hangoztatott, Mussolini-párti
állásfoglalásra, mindketten haraggal
reagáltak. Abodi, végre felfüggesztette
visszafogottságát és indulatosan kifejtette,
hogy a film gyermekded volt, hogy soha
sem szabad elfeledni, hogy a Duce
"áldásos tevékenységének"
következtében, Olaszország összeroppant,
romokban hevert, német csapatok, majd
amerikaiak, angolok szállták meg... Az
ügynök távozásakor, Abodi fagyosan
búcsúzott, nem invitálta.
N.O. (A tiszt feljegyzése): Abodi és Kós
András ellen nyomozás zajlik (D.U.I.) A
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kollaborátor jelentését a T.O. (operatív
műszaki eszközök) által regisztrált anyag is
megerősíti. A teljes beszélgetést, a "Nagel"
dosszié részére, szalagon rögzítették. A
forrás, bármilyen ürüggyel, gyakorisággal
keresse fel műtermében a célszemélyt,
mivel T.O. eszközöket installáltak nála. A
fontosabb aspektusokról összefoglalót kell
készíteni.
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
informátor, Abodi (aki egy ajánlott
könyvet hozott számára) látogatását
jelenti. A célszemély szarkasztikusan
beszélt Ceaușescu pártfőtitkár afrikai
látogatásáról, illetve a Daicoviciu- és a
Pascu féle mesetörténelem-írásról: "Éppen
maga a történelem bizonyítja azt, hogy a
délibábos teóriák, a blöffök összeomlanak,
nyom nélkül elenyésznek..., a fák sem
nőnek az égig, a folyamatos provokációk
pedig, a visszájára fordulnak..." (?) "Ha az
elnöki repülőgép, valamilyen titokzatos
okból lezuhanna Afrikában, az oroszok, a
rend fenntartása érdekében, biztosan
közbelépnének".
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
informátor, Abodit idézi, akit ismét
felkeresett műtermében. A célszemély,
Monsignore Pogg bíboros, Romániában
tett, a római-katolikus egyház ("a romániai
görög-katolikusokat likvidálták!"- szúrta

közbe) számára történelmi jelentőségű
látogatását kommentálta. Szerinte, a
magyar lakosság nem remélhet semmit
ettől a látogatástól, mivel Róma közömbös
a nemzeti kérdéssel, a hívek
anyanyelvével, vagy akár nemzeti
elnyomásával is szemben. Megmutatta az
ügynöknek, Imecs, Veszely és Kovács,
1868-as beszámolóját, amely a moldovai
csángóknak, a római egyházpolitika aktív
segédletével való elrománosításáról
tanúskodik. Abodi, a történelmi tényekre
hivatkozva mutatta be azt, hogy olasz
papok kiküldésével, éppen a katolikus
egyház "vitte sikerre" a mély hitű
csángóknak, az anyanemzettől való,
erőszakos nyelvi elszakítását. Ennek az volt
a végeredménye, hogy 1920-30-as évekre,
a Csángóföldön, már kizárólag román
nyelven celebráltak istentiszteletet. Abodi,
azt is kifejtette a besúgónak, hogy a román
állam- és pártvezetés, áltanulmányos, a
statisztikákat és adatokat meghamisító
tanulmányok megrendelésével, miként
szándékozik azt bizonyítani, hogy a
székelység, a magyar nemzettől különböző
entitású népcsoport. Meglepetésére, még
a párthű Demény Lajos is határozottan
visszautasította ezt a központi törekvést.
Az ügynök, kikérte Abodi véleményét a
nagybányai festőiskoláról, mivel a TV-ben,
éppen látott egy román
dokumentumfilmet, amely a Hollósy
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Simon festőt, konzekvensen "Simion
Corbul"-ként említi. Válaszként, Abodi, egy
"attraktív művészettörténeti kurzust"
tartott a besúgónak. Előadta, hogy "az
ötvenes évektől kezdve, a hivatalos
kultúrpolitika milyen alattomos
módszerekkel próbálta meg,
visszamenőlegesen elrománosítani az
erdélyi művészeti múltat". "Șorban Raul
(aki Kolozsvárról Bukarestbe tette át
székhelyét) az, aki az áltudományos
románosító teóriák, egyik
legszorgalmasabb méregkeverője. Ám ő,
egy pályatévesztett, züllött alak és
machinációiból nem sok haszna
származott".
N.O. Abodit, Tripon Securitate-hadnagy
hatáskörében vizsgálják, feldolgozás alatt
áll az egyéni megfigyelési dossziéjában
(D.U.I). Újabb T.O. (operatív műszaki
eszközök) felszerelésére történt
intézkedés.
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
informátor, ismét Abodiról jelent, aki a
romániai sportról, elsősorban a női
tornáról fejtette ki határozott,
elmarasztaló véleményét. Később, a
Magyarország-Szovjetunió labdarúgó
mérkőzésről tett epés megjegyzést: "Már
jóval a meccs előtt előrevetítették, a
budapesti rádióban előre be is
harangozták a magyar nemzeti tizenegy

csúfos vereségét!" Beszélt a
meglebegtetett, új tanügyi reformról, a
két magyar iskola, a Brassai Sámuel
Líceum és a 11-es Líceum kierőszakolni
szándékolt egyesítéséről, ami magyar
nemzetiségű tanárok kirúgását
eredményezné, végül, a tankötelezettség,
tíz osztályról nyolcra való csökkentésről
tett említést. Kijelentette, hogy a
Nyugatnak foglalkoznia kellene az emberi
jogok romániai sárba tiprásával, a
kisebbségek helyzetével. Amikor az
informátor a Képzőművészeti Főiskoláról
faggatta, Abodi hosszasan taglalta a sovén
kollégáinak ellenséges nyomulása miatti
gondjait. "Miután, a magyar nemzetiségű
diákok számát korábban, mesterségesen
leszorították felére, immár harmadára
akarják lenyomni! Annak ellenére, hogy
alapítási statútuma szerint, a Főiskola
kétnyelvű intézmény!" Hogy mindenki
számára hozzáférhető és egyértelmű
legyen, Abodi, az eredeti alapító okiratot
ki is vétette az intézmény archívumából.
Az ügynök megpróbálta kiprovokálni
véleményét a kontesztációkról (?), ám a
célszemély kevés érdeklődést mutatott, de
azt, azért megjegyezte, hogy "érthetetlen,
hogy az aláírok között van Ladea Romul fia
is".
N.O. Abodi ellen vizsgálatot folytat a
szolgálat illetékes ügyosztálya (Serv.I.b.),
az ügynök továbbra is tegyen,
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rendszeresen "baráti látogatásokat"
Abodinál, felderítendő politikai felfogását
és akcióit, feljegyzés a D.U.I-be és
tájékoztató készítése.
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
informátor, aprólékos jelentést ír az Abodi
műtermében tett, újabb, "baráti"
látogatásáról. Abodi, az éppen lezajlott,
1977-es népszámlálásról nyilatkozott.
Megemlítette, hogy Kós Andrással együtt,
az egybevetés végett, elővették a tíz évvel
korábbi statisztikákat. Kiderült, hogy az
ország lakossága ezalatt, négy millióval,
tehát 17500000-ről 21500000-ra nőtt!
Ugyanakkor, a kisebbségi populáció
létszáma stagnált, 2500000 maradt. Ebből
a magyar nemzetiség létszáma 1.730.000
lenne... Tehát, a látványos demográfiai
növekedés, csak a többségre érvényes! Ezt
követően, az Írok Szövetségének
kongresszusáról beszéltek, Abodi örömét
fejezte ki amiatt, hogy az egybegyűltek
felszólították Adrian Păunescu-t és Eugen
Barbu-t, a "politikus írókat", hogy önként
álljanak fel az elnökségben elfoglalt
székükből. Mocănescu-nak, a volt
külügyminiszternek, írószövetségi
elnökként szűkült a jogköre, esetleg,
csupán a cenzúrát érvényesítheti. A
Szovjetunióról, Magyarországról és
különböző külpolitikai eseményekről is
megjegyzést tett. Abodi meglátása szerint,
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Kádár nem kapta meg a szovjetek
beleegyezését ahhoz, hogy felvethesse az
erdélyi magyarság ügyét. (Tiltják a magyar
nyelvnek, a hatóságok előtt, vagy a
hivatalos kiadványokban való használatát,
az intézmények és cégek kétnyelvű
elnevezését. Kétségbe vonják a magyar
részvétel jelentőségét...)
N.O. (az operatív tiszt megjegyzése): Abodi
feldolgozása a D.U.I. keretei között zajlik.
Az információt a Jelentésbe foglalták.
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
ügynök, a Deák Ferenc (P.G.) utcán állítja
meg Abodit, aki a Szocialista Egységfront
magyar tagozatának, a T.V-ben és a
sajtóban közvetített üléséről fejtette ki
véleményét: "A jelenlévők dermedt, riadt
arckifejezése, nem éppen az ünnepi
hangulatot tükrözte. Még a hivatalos
szóvivők (pl. Péterfi) sem mutattak túl sok
meggyőződést!" "A konferenciát, annak
ellenére tartották románul, hogy a
résztvevők, zömében magyarok voltak.
Pedig a kormányzati küldöttek, mint
Verdeț, vagy Uglar, kivétel nélkül,
tökéletesen tudnak magyarul. Korábban, a
Kolozs megyei ülésen, Takács Lajos és
Kányádi Sándor, felszólalásában kérte a
magyar nyelv használatának akceptálását,
de a megyei első titkár Mocuța, annak
ellenére, hogy szintén jól tud magyarul,
füle botját sem mozdította, nem reagált.
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Bizarr, hogy miközben a kisebbség egyenlő
bánásmódjáról harsognak, ugyanakkor
megtiltják és üldözik az anyanyelv
használatát, még ott is, ahol a jelenlévők
mind magyarok! "
N.O. (az operatív tiszt megjegyzése): Abodi
feldolgozása a D.U.I. keretei között zajlik.
A Jelentésbe foglalták.
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
ügynök, ellenőrzési feladatot kap:
"Fir"(azaz Kancsura Ștefan) besúgó
feljelentésének valóságtartalmát kell
megerősítenie.
A "Niculescu" és Drăgan Valer"
fedőneveken foglalkoztatott Kovács Gyula
ügynök, először otthonában, majd
műtermében kereste Abodit. A
célszemély, felháborodottan beszámolt
arról, hogy a Postán, egy arrogáns
alkalmazott visszadobta feladni szándékolt
levelét, azzal az indokkal, hogy a bevett
magyar címzési forma, pl. "Deák Józsefné"
hivatalosan nem megengedett. Abodi
kénytelen volt a főnöknél reklamálni,
botrányt csapni. "Mi is várható egy olyan
fiatalságtól, amelyet ilyen szélsőségesen
primitív, nacionalista mentalitás szerint
nevelnek?"; "Ez az eset is jól szemlélteti a
kisebbség, a hétköznapokban is
megvalósuló diszkriminációját!" Abodi
elhatározta, hogy "magasabb fórumokon"
is lépéseket fog tenni. Később, a Farkas
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utcai (Kogălniceanu) iskoláról (?)
beszélgettek, amelyet "az a veszély
fenyeget, hogy elveszítheti magyar
jellegét. Szerencsére, a Dr. Takács Lajos és
Dr. Nagy Géza (Abodi bátyja, egykori
politikai elítélt), Jenei Dezső és Kovács
Zoltán festőművész alkotta csoport
határozott fellépése következtében, a
folyamatot egyelőre leállították!". Abodi, a
veszélyes lengyelországi eseményekről, a
szovjetek kétes magatartásáról is kifejtette
álláspontját.
N.O. (Az operatív tiszt megjegyzése): Az
információkat ellenőrizni kell. Az ügynök a
fenti anyagot, kiképzésének és
eligazításának megfelelő módon
készítette. Kiértékelni a D.U.I -ban Abodit,
akit feldolgozás alatt tartunk. A jelentést, a
"Nagel" fedőnevű T.O. (operatív
lehallgatási anyag) dossziéban
hasznosítani!
A forrás jelenti Abodi szándékát:
látogatást tervez Nyugat-Németországba,
anyósához. A besúgó téves információkat
ad a célszemély feleségének családjáról. A
Securitatenak szándékában áll, hogy
áttételes úton megkeresse Abodit, hogy
"szívélyes" kapcsolatot teremtsen vele. (A
egyetemi kádereknél, a nyugati utazások
engedélyezésénél kötelező "kioktatás"
alkalmával). "Maier" (Feszt Ladislau) és
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula ügynökök bevetésével, szoros
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megfigyelést kell alkalmazni. Kiértékelni a
D.U.I-ban (személyes megfigyelési dosszié)
Abodit. A jelentést a "Nagel" fedőnevű
T.O. dossziéban hasznosítani (exploatat)!
"Giurgescu Virgiliu" besúgó, a festészeti
tanszék hallgatója, azt az utasítást kapja,
hogy jelentse Abodi professzor
"nacionalista felfogását, a román nemzeti
művészet és kultúra besározására tett
erőfeszítéseit, egyben a magyar művészet
és hagyományok kritikátlan
magasztalását" (a Securitate által gyártott,
a diákok megvezetésére szolgáló
sablonszöveg), illetve a diákság
hangulatát. Azonos és egyidejű
feladatokat kap "Vera" (Hordovan Ciato
Doina), "Tiberiu" és "Sianu Ambrozie"
ügynök is
"Giurgescu Virgiliu" besúgó, a festészeti
tanszék hallgatója, jelentést készít
tanárának, a tanszéken, a műtermi
foglalkozásokon kifejtett tevékenységéről.
Leszögezi, hogy Abodi soha sem tesz
különbséget tanítványai között. Talán a
legtöbbet, Valovics Ladislau hallgatóval
foglalkozik.
N.O. (Az operatív tiszt jegyzete): Az ügynök
utasítást kap a Securitate-tól, tanárának
megfigyelésére és provokálására. Próbálja
magyar nyelvű beszélgetésekre
"kapacitálni", azzal a céllal, hogy
kiérdemelje szimpátiáját és kivívja
figyelmét, próbálja meg tetten érni, ha a
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diákokat le akarja téríteni a román
művészeti hagyományok útjáról.
"Giurgescu Virgiliu" besúgó, a festészeti
tanszék hallgatója jelentést ír arról, hogy
Abodi a IV. évfolyamot blazírtak
jellemezte,továbbá, hogy le akarja őket
téríteni a román művészet útjáról és
ugyanakkor, a magyar művészet dicsőíti.
Az évfolyam hallgatóinak többsége román.
Abodit, Popescu Daniel rektor leváltotta a
"Ștefan Luchian"- alkotói kör vezetői
tisztségéből.
N.O. A Securitate, a "Ștefan Luchian"
diákköri vezető leváltásáról akar új,
megerősítő információkat.
"Maria B." forrás, így jellemzi Abodit: "A
legaktívabb magyar a Képzőművészek
Szövetségének kolozsvári
tagszervezetében", "magyar nacionalista,
aki a személyneveknek és a helyneveknek
magyar írásmódját akarja visszaállíttatni a
szervezet kiadványaiban" (plakátok,
katalógusok, meghívók, prospektusok
stb.). Ritkán látogat a székházba, de
mindenről jól értesült, elsősorban Gergely
révén. A Securitate-kollaborátor, Lili
Wollheimer-től, Abodi műteremszomszédjától értesült arról, hogy a festőt
sokan látogatják, pl. Fülöp Antal Andor
festő, Incze János Dés festő, Kovács Zoltán
festő és Deák Ferenc grafikus. Lazăr Anton
festő tájékoztatta a besúgót, hogy
Papadoupoulos Andonistól tudja azt, hogy

"MARIA B." / ... /

2. kötet / 75. old. / 1972. 02. 28.

MŰVÉSZETI MÚZEUM, KOLOZSVÁR

274.

"BIZALMI KAPCSOLAT" /... /

2. kötet / 107. old. / 1970. 06. 25.

275.

"LAZĂR" / ... /

4. kötet / 228. old. / 1984. 06. 25.
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Velea Eugen
főhadnagy;

Velea Eugen

felesége, Nagy Anna (Abodi lánya) "a
legmélyebb ellenszenvet érez, mindennel
szemben, ami román".
N.O. Az az információt alapanyagként
feldolgozni. Ellenőriztetni "Szatmary"
ügynökkel.
"Maria B." besúgót, Szabó Ilona, a
kolozsvári Szépművészeti Múzeum
munkatársának megfigyelésére
mozgósítják, továbbá arra utasítják, hogy
kutassa a felderítés lehetőségeit Abodinál
("să caute posibilități de explorare pe lîngă
Abodi"), különösen, a "Maier" (Feszt
Ladislau), 1972. február 26-i feljelentését
követően. (Ekkor Szabó Ilona azt javasolta,
hogy a kolozsvári Történelmi Múzeum
leltárából átvett, magyar főnemesi
portrégyűjteménytől, kiárusítás útján
szabaduljanak meg. Abodi ekkor
határozottan kijelentette, hogy "Ameddig
mi itt vagyunk, addig ezeknek a helye is itt
lesz!").
"Sursa de încredere" ("bizalmas forrás")
jelenti, hogy Ciupe Aurel festő, otthonába
hívott több művészt, azzal a céllal, hogy
megtárgyalják a Képzőművészek
Szövetségének soron következő elnöki és
vezetőségi választását. Annak ellenére,
hogy Ciupe visszavonul elnöki tisztségéből,
nem közömbös számára, hogy ki lesz az
utóda. A találkozón javaslatokat tettek. A
forrás beszámol a részletekről.
"Lazăr" ügynök jelenti, hogy Abodi 1984.

"ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA, KOLOZSVÁR

alezredes;

CASA "HOREA"
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április 25-én, azzal a szándékkal kereste
fel, hogy tájékozódjon a Securitate által
eljárás alá vont egyetemi hallgatók
ügyének állásáról. Az ügynök (aki vezetői
tisztséget tölt be a Főiskolán) felsorolta
Abodinak azokat a "negatív tetteket",
amelyeket xxxx hallgató és környezete
elkövetett. A tájékoztatást, az Egyetemi
Központ fegyelmi vizsgálati anyagára
hivatkozva adta Abodinak. xxxx
egyetemista által, a Securitate-nak írott
nyilatkozatából kiderült, hogy nem sokkal
korábban, Abodi, egy külföldi állampolgár
segítségével, két levelet próbált
Magyarországra juttatni. Abodi szerint,
ezek a levelek banális, ártatlan
magántermészetű közlést tartalmaztak s
nagyon bosszankodott, mert fia, Abodi
Nagy Géza és felesége külföldi kiállítására
vonatkoztak. Azt feltételezte, hogy amikor
levelek a külföldi állampolgár számára
átadásra kerültek, xxxx értesíthette a
Securitate-t. A jól informált titkosszolgálat,
a leveleket a határnál elkobozta.
N.O. Abodinak és xxxx-nek egyéni
megfigyelési dossziéja van (DUI).
Tájékoztatás szükséges: a célszemély
hogyan reagált a Securitate intézkedését
követően? Abodi Nagy Géza (a célszemély
fia) a 2. Bir. vizsgálata alatt áll (egyéni
megfigyelési dosszié: D.U.I. bir.2. (VOL. 4. /
pag. 96. / 27. 01. 1976. Ügynök: "Niculescu
I." / "Drăgan V.")
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"ȘTEFAN" / ... /
A "ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA
FŐKÖNYVELŐJE, AKIT A SECURITATE
SPECIÁLISAN ABODI MEGFIGYELÉSÉRE
ALKALMAZTATOTT
"ȘTEFAN" / ... /
A "ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA
FŐKÖNYVELŐJE, AKIT A SECURITATE
SPECIÁLISAN ABODI MEGFIGYELÉSÉRE
ALKALMAZTATOTT
"ȘTEFAN" / ... /
A "ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA
FŐKÖNYVELŐJE, AKIT A SECURITATE
SPECIÁLISAN ABODI MEGFIGYELÉSÉRE
ALKALMAZTATOTT

4. kötet / 8. old. / 1980. 02. 10.

Tripon Teofil
hadnagy;
Velea Eugen
ezredes;

A Securitate, "Ștefan" ügynököt, az Abodi
exkluzív megfigyelésének célfeladatára
alkalmaztatta a Képzőművészeti Főiskolán.
Ennek megfelelő kiképzésben részesült.

4. kötet / 13. old. / 1989. 01. 25.

A Securitate, "Ștefan" ügynököt, Abodi
kizárólagos megfigyelésének célfeladatára
alkalmaztatta a Képzőművészeti Főiskolán.
Abodi minden lépését követi és jelent.

4. kötet / 203. old. / 1981. 07. 01.

"Ștefan", az Abodi kizárólagos
megfigyelésre, főiskolai állományba vett
ügynök, jelentést tesz: Amikor azt közölték
Abodival, hogy rendeletileg megtiltják a
festészeti oktatás anyagainak és
eszközeinek intézményi beszerzését, ő
szarkasztikusan reagált: "Lélegzetet venni
szabad?". Jelen volt prof. Bălău Mircea.
N.O. Az ügynök feladata: Abodi bizalmába
férkőzni és politikai álláspontját feltárni.
"Ștefan", külön az Abodi megfigyelésére
állományba vett besúgó, jelenti, hogy a
célszemély, a következőképpen
kommentálta lányának emigrálását: "Ilyen
körülmények között, ez volt az egyetlen
lehetséges, ésszerű megoldás". Amikor ezt
kijelentette, a célszemély éppen indult
könyveket vásárolni.
"Ștefan"besúgó, akit a Securitate,
speciálisan Abodi megfigyelésére, a
Képzőművészeti Főiskola oktatói

277.

"ȘTEFAN" / ... /
A "ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA
FŐKÖNYVELŐJE, AKIT A SECURITATE
SPECIÁLISAN ABODI MEGFIGYELÉSÉRE
ALKALMAZTATOTT

4. kötet / 243. old. / 07.10. 1987.

Tușa Petru
főhadnagy;

278.

"ȘTEFAN" / ... /
A "ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA

4. kötet / 213. old. / 24. 09. 1982.

Tripon Teofil
hadnagy;
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FŐKÖNYVELŐJE, AKIT A SECURITATE
SPECIÁLISAN ABODI MEGFIGYELÉSÉRE
ALKALMAZTATOTT
CASA "PROTOCOL"

279.

"ȘTEFAN" / ... /
A "ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA
FŐKÖNYVELŐJE, AKIT A SECURITATE
SPECIÁLISAN ABODI MEGFIGYELÉSÉRE
ALKALMAZTATOTT

4. kötet / 214. old. / 06. 01. 1983.

CASA "PROTOCOL"
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Tripon Teofil
hadnagy;

állományába vétetett, beszámol a
célszemély, az esti tagozatos művészeti
felsőoktatás bevezetésével kapcsolatos,
határozottan elutasító pozíciójáról. "Sem
Salvanu Virgil ("Ivan" / "Victor") ügynök a
dizájn tagozat vezetője, sem Ciolpan Vasile
kerámikus , sem pedig az Egyetemi
Központ hivatalos delegáltja nem száll
vitába vele" - panaszolja az informátor.
N.O. (a tiszt feljegyzése): Abodi ellen,
ellenséges és nacionalista tevékenység
miatt, vizsgálat zajlik (egyéni megfigyelési
dossziéban, D.U.I. feldolgozás alatt
tartjuk). A többi anyaggal egyesítve,
tájékoztatás készül a kolozsvári
pártbizottság illetékeseinek (PCR Cluj).
"Ștefan", a kizárólag Abodi
megfigyelésére, a Főiskola oktatójának
kinevezett Securitate-ügynök, jelenti, hogy
az értekezleten, a célszemély éles hangon
tiltakozott a Főiskolán foganatosított,
szigorú energia-takarékossági
intézkedések ellen. A gyűlést vezető
Cristea Viorica, sikertelenül próbálta
"temperálni". Abodi így fakadt ki: "Nem
értem magát Cristea elvtársnő! Azt állítja,
hogy minden remekül megy..., de vegyünk
egy példát! Ha ma, a napi kenyéradag 500
g, holnap, pedig csak 100, maga továbbra
is, zavartalanul azt fogja szajkózni, hogy
minden remekül megy? Így aztán nem
jutunk messzire, elvtársnő!"
N.O. Abodi ellen, nacionalista, ellenséges

280.

"ȘTEFAN" / ... /
A "ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA
FŐKÖNYVELŐJE, AKIT A SECURITATE
SPECIÁLISAN ABODI MEGFIGYELÉSÉRE
ALKALMAZTATOTT

4. kötet / 236. old. / 1986. 04. 09.

Tripon Teofil
hadnagy;

4. kötet / 242. old. / 1987. 06. 10.

Tușa Petru
főhadnagy;

4. kötet / 11v. old. / 1987. 08. 30.

Tușa Petru
főhadnagy;

CASA "PROTOCOL"
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"ȘTEFAN" / ... /
A "ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA
FŐKÖNYVELŐJE, AKIT A SECURITATE
SPECIÁLISAN ABODI MEGFIGYELÉSÉRE
ALKALMAZTATOTT
CASA "PROTOCOL"
"ȘTEFAN" / ... /
A "ION ANDREESCU" KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA
FŐKÖNYVELŐJE, AKIT A SECURITATE
SPECIÁLISAN ABODI MEGFIGYELÉSÉRE
ALKALMAZTATOTT
CASA "PROTOCOL"
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megnyilvánulásai miatt, eljárás zajlik,
egyéni megfigyelési dossziéban (D.U.I.)
feldolgozás alatt tartjuk.
"Ștefan", a kizárólag Abodi
megfigyelésére, a Főiskola oktatójának
kinevezett Securitate-ügynök, jelenti: a
célszemély, annak dacára, hogy továbbra
is a Főiskola szervezeti tagja, alig
mutatkozik, újabban egyetlen oktatóval
sem ápol szorosabb kapcsolatot.
N.O. Utasítás: Információk azonnali
beszerzése, Abodi új környezetéről, új
kapcsolatairól. Információk Abodi
tervezett utazásairól, jelentősebb politikai
megnyilvánulásairól, megjegyzéseiről.
Bejegyzés az egyéni megfigyelési
dossziéba (D.U.I.)!
Agentul "Ștefan" angajat special de
Securitate pentru al urmări pe Abodi,
denunță că acesta e nemulțumit că nu vor
fi alegeri UAP în Cluj. Abodi nu îl invită în
atelier, deci agentul nu poate relata la ce
lucrează.
"Ștefan", a kizárólag Abodi
megfigyelésére, a Főiskola oktatójának
kinevezett Securitate-ügynök, azt a
feladatot kapja, hogy tárja fel Abodi
jelenlegi politikai álláspontját és új
kapcsolatait. Hasonló megbízatást kap a
("Victor" / "Ivan") álnevű Salvanu Virgil és
a "Maier" fedőnevű Feszt Ladislau

282.

"STAN DUMITRU"/ ... /

4. kötet / 174. old. / 1967. 06. 07.

Velea Eugen
főhadnagy;

283.

"PAUL" / ... /

4. kötet / 9v. old. / 1983. 09. 27.
VOL. 4. / 9. old. / 1983. 02. 22.

Tripon Teofil
hadnagy;

"PAUL" / ... /

4. kötet / 198. old. / 1983. 01. 17.

Tripon Teofil
hadnagy;

"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN = KANCSURA
ISTVÁN /

4. kötet / 11v. old. / 1987. 12. 24.

Tripon Teofil
hadnagy;

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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grafikus, rektor, továbbá a konspiratív
"Fir"(cérnaszál?) álnevű, Ștefan Kancsura
is
"Stan Dumitru" besúgót, akinek addigi
célfeladata, Vetró Artúr szobrász
megfigyelése volt, a Securitate reaktiválja
és Abodi mellé irányítja. Az ügynök
megerősíti Popescu Daniel besúgásainak
("dealțiunile") állításait, amit
"Sonia"ügynöknő, ugyancsak alátámaszt.
"Paul" ügynök, mivel a Képzőművészeti
Főiskola vezetőségi tagja, közvetlen
hozzáférése van Abodihoz. "Paul"
ügynököt, az Abodira ráállított, személyes
forrásként használja a Securitate. Egyebek
mellett, az is a feladata, hogy akadályozza
abban a célszemélyt, hogy
beleavatkozhasson az intézmény ügyeibe
("să nu se amestece în problemele
Institutului"). Ugyanezt a megbízást kapja
"Leonid" és "Maier" (Feszt Ladislau rektor)
ügynök is. "Paul" informátor, jelentésben
megerősíti, hogy Abodi piktúrája, valóban
nacionalista!
"Paul" besúgónak az is feladata, hogy
ellenőrizze, felülvizsgálja "Fir" ügynök
(Kancsura Ștefan festőművész) raportjait.
"Fir" ügynök (Kancsura Ștefan
festőművész), azt a konkrét megbízatást
kapja, hogy vegye rá volt tanárát, Abodi
professzort, hogy fiának, Abodi Nagy Géza
képzőművésznek, Romániából való
végleges távozásáról beszéljen. Abodi

284.

"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN = KANCSURA
ISTVÁN /

4. kötet / 87. old. / 1975. 06. 09.

Tripon Teofil
hadnagy;

4. kötet / 88. old. / 1975. 07. 08.

Tripon Teofil
hadnagy;

4. kötet / 198. old. / 1981. 01. 07.

Tripon Teofil
hadnagy;

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.

"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN = KANCSURA
ISTVÁN
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN = KANCSURA
ISTVÁN
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Nagy Géza (Abodi fia) ellen vizsgálatot
folytat a Securitate (bir.2.). Feldolgozás
alatt tartott, egyéni megfigyelési dossziéja
( D.U.I. ), bir.2. által vezetett (VOL. 4. /
pag. 96. / 27. 01. 1976. Ügynök:
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula.
"Fir" ügynök (Kancsura Ștefan
festőművész), jelenti, hogy 1972-ben, volt
tanára, Abodi , megrótta, mivel nem volt
hajlandó szerepelni az "Igaz Szó" magyar
irodalmi folyóirat által megjelentetett, az
erdélyi magyar képzőművészetnek
szentelt, tematikus kiadványban.
Megkérdezte: "Te nem vagy magyar?" A
besúgó megállapította, hogy Abodinak
vehemens kirohanásai vannak.
Egri Vasile szobrász, a Securitate-nak írott
jelentéséből kiderül, hogy "Fir" ügynök
(azaz, Kancsura Ștefan festő), Abodi
egykori tanítványa, a Lupaș Ana, Spătaru
Mircea, Brudașcu Cornel, Maniu Nicolae,
Gergely István és Elaș Leonid által alkotott,
zárt baráti kör tagja.
"Fir" ügynök (Kancsura Ștefan
festőművész), jelenti, hogy egykori tanára,
Abodi professzor, a Mátyás-házban tartott
filmvetítés alatt, ellenséges észrevételeket
tett.
N.O. (a tiszt megjegyzése): Abodit,
ellenséges tevékenysége miatt, egyéni
megfigyelési dosszié (D.U.I.) keretei
között, vizsgálat tárgya, feldolgozás alatt

"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN = KANCSURA
ISTVÁN

4. kötet / 11. old. / 1987. 01. 20.
("Intézkedési terv")

Tușa Petru
főhadnagy;

4. kötet / 234. old. / 1986. 03. 17.

Tușa Petru
főhadnagy;

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN = KANCSURA
ISTVÁN
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tartjuk. Az ügynök továbbra is tartson
szoros kapcsolatot volt tanárával, azonnal
jelezze, ha ellenséges politikai nézeteit
hangoztatja, ha nacionalista
megnyilvánulásai vannak. Az ellenőrzés
"Paul" ügynök révén történik.
"Fir" ügynök (Kancsura Ștefan
festőművész), azt az utasítást kapja, hogy
tartsa szoros megfigyelés alatt Abodit,
színleljen őszinte érdeklődést iránta,
kezdeményezzen vele beszélgetéseket, pl.
fiának, Abodi Nagy Géza képzőművésznek
várható emigrálásáról, és próbálja politikai
állásfoglalásra bírni.
Abodi Nagy Géza (Abodi fia) ellen
vizsgálatot folytat a Securitate (bir.2.).
Egyéni megfigyelési dossziéja ( D.U.I. ),
bir.2. (VOL. 4. / pag. 96. / 27. 01. 1976.
Ügynök: ("Niculescu I." / Drăgan V.") =
Kovács Gyula.
"Fir" ügynök (Kancsura Ștefan
festőművész), feljelenti volt professzorát,
Abodit , hogy az, külföldi utazásáról,
magyar nyelvű üdvözlőlapot küldött a
Képzőművészeti Főiskola címére. "Fir"
(Cérnaszál) ügynök, állítólag, rákérdezett:
"Miért magyarul?", mire Abodi, ironikusan
így válaszolt: "Csak, hogy Európa is
tudomást szerezzen, a kolozsvári
Képzőművészeti Főiskola magyar
jellegéről!"
T.O. = Operatív műszaki eszközök =
lehallgató berendezések forrásából
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"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN = KANCSURA
ISTVÁN

4. kötet / 240. old. / 1987. 03. 04.
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Tușa Petru
főhadnagy;

megerősíthető, hogy az ügynök,
kiképzésének megfelelő módon szállította
szerezte be és szállította az információkat.
Abodi hamarosan külföldre utazik. Az
ügynök szállítson újabb információkat az
utazás előkészítéséről, titkos anyagok
esetleges külföldre csempészésének
szándékáról. A beszerzett információkat
csatolni kell a D.U.I. -hoz. "Nagel"
fedőnevű, operatív műszaki eszközökkel
lefolytatott akció (T.O.).
"Fir" ügynök (Kancsura Ștefan
festőművész), hallgatózik. Kifüleli, a Nagy
Stoica Georgeta grafikusművész, Abodi
menyének beszélgetését, a Művészeti
Alapnál. Georgeta, éppen egy igazolást
igényelt arról, hogy évekig az Alap (Fondul
Plastic) munkatársaként értékesítette
alkotásait és fizetett járulékot.
Bejelentette, hogy férjével, Abodi Nagy
Gézával Nyugatnémetországba (?)
emigrálnak.
N.O. (megjegyzés): T.O. Operatív műszaki
eszközökkel megerősített: az ügynök
kiképzése szerint, megfelelő módon
szolgáltatta az adatokat. Az anyagot az
egyéni megfigyelési dossziéhoz (D.U.I.) kell
csatolni. A "Nagel" fedőnevű, operatív
műszaki eszközökkel lefolytatott akció
(T.O.). Abodi Nagy Géza (Abodi fia) ellen
vizsgálatot folytat a Securitate (bir.2.).
Egyéni megfigyelési dossziéja ( D.U.I. ),
bir.2. (VOL. 4. / pag. 96. / 27. 01. 1976.

"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN = KANCSURA
ISTVÁN

4. kötet / 11v. old. / 1987. 09. 30.

Tușa Petru
főhadnagy;

4. kötet / 245. old. / 1988. 01. 20.

Tușa Petru
főhadnagy;

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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Ügynök: "Niculescu I."/ "Drăgan V."
Az ügynök ismét azt a feladatot kapja,
hogy kutassa fel volt tanárának, Abodi
professzornak, politikai kapcsolatait, tárja
fel ellenséges megnyilvánulásait. Azonos
célfeladattal látják el a "Victor" és "Ivan"
fedőnevű (Salvanu Virgil ) ügynököt,
"Ștefan" besúgót és "Maier" (Feszt
Ladislau) bizalmi Securitate-munkatársat.
"Fir" ügynök (Kancsura Ștefan
festőművész), jelentést tesz volt
tanárának, Abodinak baráti körét képező
képzőművészekről: Benczédi Sándor
szobrász, Cs. Erdös Tibor festő, grafikus,
Macskássy Sándor(?). Beszámol arról, hogy
Abodi naponta jár műtermébe, sokat
dolgozik, de ugyanakkor, több, mint hét
éve, nem hajlandó részt venni hivatalos
kiállításokon. Azt feltételezi, hogy
közvetlenül a műterméből értékesíti
alkotásait. Megállapítja, hogy Abodit
nagyon nehéz szóra bírni, nem akárkivel
hajlandó szóba elegyedni. Az ügynök igen
bensőséges kapcsolatot ápol Abodi
vejével, a görög Papadoupoulos Andonis
festővel.
T.O. (a Securitate jegyzete): Az ügynök,
utasításunk szerint szállította az adatokat.
A Papadoupoulos mellett ellátandó
feladatai vonatkozásában, eligazításban
részesült. A jelentést mellékelni kell a
D.U.I-hoz, "Nagel" fedőnevű, operatív
műszaki eszközökkel lefolytatott akció

(T.O.) anyagához.
289.

"MUNTEANU" / ... /

4. kötet / 71. old. / 1974. 12. 14.

Tripon Teofil
hadnagy;

"SĂLĂJAN" / ... /

4. kötet / 76. old. / 1975. 01. 13.

Tripon Teofil
hadnagy;
T.O.

OPERATÍV MŰSZAKI BERENDEZÉSSEL
LEHALLGATOTT (T.O.)
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"Munteanu" ügynök utasítást kap, a
Spătaru Mircea szobrász által, a Securitate
székházában folytatott megbeszélés során,
Abodi ellen felsorakoztatott vádjainak
ellenőrzésére, megerősítésére: "Abodinak
ellenséges, nacionalista koncepciói és
megnyilvánulásai vannak!". A feljelentő, a
továbbiakban azt állította, hogy Abodi
"ellenségesen viszonyul a román nemzeti
tradíciók és történelmi múlt által inspirált
művészeti alkotásokhoz, ezért nem
hajlandó részt venni reprezentatív
kiállításokon és elutasítja a Párt
dokumentumait". (Spătaru kijelentései,
Abodi művészi és egyetemi karrierjét
vették célba). A vádakat "Ady" és
"Szatmary" ügynökök ellenőrzik.
"Sălăjan" ügynök, a továbbiakban T.O.
eszközök (operatív műszaki berendezések)
segítségével is nyomon követni és
ellenőrizni fogja az "Ivan" és "Victor"
fedőneveken foglalkoztatott (Salvanu
Virgil építész, a dizájn tagozat vezetője) és
"Fir" (Kancsura Ștefan festő) ügynök által
szolgáltatott információkat.

290.

"SĂLĂJAN" / ... /

4. kötet / 154. old. / 1978. 03. 20.

Tripon Teofil
hadnagy;
T.O.

1. kötet / 116. old. / 1967. 03. 29.
(Kiegészítés az "Intézkedési
tervhez")

Oprea Florian
alezredes;
Velea Eugen
hadnagy;
Tușa Petru
hadnagy;

4. kötet / 200. old. / 1981. 03. 31.

Oprea Florian
alezredes;

OPERATÍV MŰSZAKI BERENDEZÉSSEL
LEHALLGATOTT (T.O.)

"ADAM" / DR. ÁRKOSSY ALEXANDRU =
SÁNDOR
FÖLDRAJZTANÁR
A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM
ALIGAZGATÓJA, KOLOZSVÁR
A BRASSAI SÁMUEL ELMÉLETI LÍCEUM
IGAZGATÓJA, KOLOZSVÁR
AZ EGRI GYERMEKVÁROSBAN NEVELŐJE
291.

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
"ADAM" / DR. ÁRKOSSY ALEXANDRU =
SÁNDOR
FÖLDRAJZTANÁR
A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM
ALIGAZGATÓJA, KOLOZSVÁR
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Operatív műszaki berendezések (T.O. )
segítségével is ellenőrizték "Sălăjan"
ügynök és Cristea Alexandru grafikus és
párt-aktivista között lezajlott eszmecserét.
A Képzőművészek Szövetségének közelgő
vezetőségi választásáról beszélgettek.
"Sălăjan" ügynök kijelentette, hogy
amennyiben az elnökségbe,
mindenképpen egy magyar nemzetiségű
tagot is be kell választani, akkor az Feszt
Ladislau ("Maier") legyen, aki "egy
rendkívül rendes ember!", "de
semmiképpen sem Abodi, akinek még a
büróban sincs semmilyen keresnivalója!",
"Abodi egy megátalkodott sovén!".
Ezekkel a megállapításaival, Cristea
Alexandru is teljes egyetértést tanúsított.
(Lt. Tripon Teofil)
Az "Adam" fedőnevű (Árkossy Alexandru)
besúgót aktivizálják, feladata az Abodival
kapcsolatos hírszerzés, értesülések
ellenőrzése és jelentések készítése. Az
ügynök, az egykori Kolozsvári Református
(Fiú)Kollégium, 1948 utáni igazgatója,
majd a Brassai Sámuel Líceum igazgatója
és földrajz-tanár volt.
Az "Adam" fedőnevű (Árkossy Alexandru
földrajztanár) ügynök, aki ekkor a Brassai
Sámuel elméleti Líceum igazgatója volt,
jelentést tesz az Abodival, a Református
Kollégium egykori diákjával való

A BRASSAI SÁMUEL ELMÉLETI LÍCEUM
IGAZGATÓJA, KOLOZSVÁR
AZ EGRI GYERMEKVÁROSBAN NEVELŐJE
CASA "ARTA"
DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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"ADAM" / DR. ÁRKOSSY ALEXANDRU =
SÁNDOR
FÖLDRAJZTANÁR
A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM
ALIGAZGATÓJA, KOLOZSVÁR
A BRASSAI SÁMUEL ELMÉLETI LÍCEUM
IGAZGATÓJA, KOLOZSVÁR
AZ EGRI GYERMEKVÁROSBAN NEVELŐJE

4. kötet / 238. old. / 1986. 10. 22.

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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Oprea Florian
alezredes;
Tușa Petru
hadnagy;

találkozásról. "Abodi, jelenleg neves festő,
egyetemi tanár és a Képzőművészeti
Főiskola tanszékvezetője". Abodi azonnal
és határozottan nekiszegezte a Brassai
Sámuel Líceum, a Securitate által
meghurcolt tanulóira, az u.n. "csövesek"
(románul "cioviști") ügyére vonatkozó
kérdéseit. Abodi úgy hallotta, hogy a 'Karl
Marx úti urak' (a Securitate), politikai síkra
terelnék a történteket, holott az egész,
csak egy gyermeteg, naiv eset!" Ezt
követően, Abodi, az emberi jogokkal
kapcsolatos nézeteit taglalta a füleit
hegyező besúgónak.
N.O. (A tiszt megjegyzése): l "Adam"
(Árkossy Alexandru) ügynök, utasítást kap
Abodi politikai álláspontjának rögzítésére,
továbbá Abodi "temperálására".
Az "Adam" fedőnevű (Árkossy Alexandru Sándor - földrajztanár) ügynök hosszú
feljelentést ír a kolozsvári Református
Fiúkollégium volt diákjairól, köztük a
marosvásárhelyi Kovács Endréről, az
orvostudományi egyetem neves
vegyészprofesszoráról, aki méltatja
Páskándi Géza írót, kijelentvén, hogy
"Magyarországon nagy megbecsülésnek
örvend". Amikor Abodi megállapította,
hogy Istennek hála, Marosvásárhelyen
még többségben vannak a magyarok,
akkor Kovács Endre megjegyezte, hogy
sajnos a hatalom, amely elszánta magát
arra, hogy a magyar lakosságot, a Regátból

293.

"ADAM" / DR. ÁRKOSSY ALEXANDRU =
SÁNDOR
FÖLDRAJZTANÁR
A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM
ALIGAZGATÓJA, KOLOZSVÁR
A BRASSAI SÁMUEL ELMÉLETI LÍCEUM
IGAZGATÓJA, KOLOZSVÁR
AZ EGRI GYERMEKVÁROSBAN NEVELŐJE

4. kötet / 239. old. / 1986. 10. 22.

Oprea Florian
alezredes;

4. kötet / 217. old. / 1983. 03. 18.
(2 oldal)

Moise Nicula
hadnagy
Alba Iulia;
Brihac Florian
ezredes
a Securitate
parancsnoka,
Gyulafehérvár;
Popa Emanoil
alezredes,

DEKONSPIRÁLT C.N.S.A.S.
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"MOISE" / MOISE NICULA
SECURITATE FŐHADNAGY
A BELÜGYMINISZTÉRIUM
GYULAFEHÉRVÁRI INSPEKTORÁTUSA,
A SZOLGÁLAT III. ÜGYOSZTÁLYA,
GYULAFEHÉRVÁR
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(Órománia) beözönlő román tömegekkel
kisebbségbe szorítsa, nyíltan "numerus
clausus"-t erőltet.
N.O. (A tiszt feljegyzése): Abodi ellen
vizsgálat folyik, egyéni megfigyelési
dossziéban (D.U.I.) tartjuk feldolgozás
alatt. Kivonatot kell készíteni Kovács
Endrére vonatkozóan, amit
Marosvásárhelyre kell továbbítani.
Az "Adam" fedőnevű (Árkossy Alexandru Sándor - földrajztanár, iskolaigazgató)
ügynök, jelentést tesz Abodi, a kolozsvári
Református Kollégium volt diákjának
megállapításairól. A célszemély éppen
azelőtt tért vissza külföldi útjáról és
kijelentette: "Sokkolóan éles kontraszt
mutatkozik bármelyik meglátogatott
ország és Románia között, itt akkora a
nyomorúság! Elkeserítő itthon a helyzet!"
N.O. (A tiszt feljegyzése): Abodi ellen
vizsgálat folyik, a jelentés, Tusa Petru
hadnagy által, az egyéni megfigyelési
dossziéban (D.U.I.) feldolgozásra kerül.
Eligazításának megfelelően, Moise Nicula,
Securitate-főhadnagy, a gyulafehérvári
szolgálattól, rágalmaktól hemzsegő
raportot ír Abodiról és családjáról. "Abodi
az a magyar sovén, aki áthágja az egyenlő
jogok problémájának megengedett
határát" ("este șovin maghiar peste
limitele permise de problema egalității în
drepturi"). "Ő volt az, aki eltávolította a
kolozsvári Képzőművészeti Főiskoláról a

a Szolgálat főnöke;
Tripon Teofil
főhadnagy;
Velea Eugen
alezredes;

295.

"NICU S." / ... /
CASA "SINAIA"

4. kötet / 94. old. / 1976. 02. 24.
(2 oldal)
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Tripon Teofil
hadnagy;

nagy román hazafiakat, pl. Raul Șorban
művészettörténészt, Ladea Romul (exvasgárdista) szobrászt, Lazăr Anton festőt
(1950) (?). A Főiskola festészeti katedrája
tömve van magyarokkal. Abodinak sok
gyereke van, közöttük a fia, (Abodi Nagy
Géza), akit nemrég kineveztek
asszisztensnek, de végül kettős
kihelyezéssel, Nagyváradon kapott állást,
de vissza fog térni a Főiskolára. Abodi
menyének anyja, nagyon elkeseredett,
hogy végül mindkét fiatalt, (a lányát,
N.S.Georgeta-t is), eltávolították állásából.
Az ifjú Abodi, éppen egy nyugatnémetországi és más országokban
tervezett kiállítására készül.
Mindenképpen fel kell készülni az
esetleges szökésére! Van egy négy éves
kislányuk.
N.O. A tájékoztatás, az eligazításnak
megfelelően történt. Másolat készült a
Securitate kolozsvári szerveinek. Az ifjú
Abodi (Nagy Géza) szökésének
megakadályozása céljából, a jelentés
feldolgozásra került. Abodi Nagy Géza
ellen vizsgálat zajlik ( D.U.I. bir.2. (VOL. 4. /
pag. 96. / 27. 01. 1976., ügynök:
"Niculescu" / "Drăgan).
"Nicu S." egyetemi hallgató, besúgó
jelentésében megrágalmazza tanárát,
kijelenti, hogy Abodi professzor,
megkülönbözteti a román és a magyar
hallgatókat, az utóbbiaknak magasabb

296.

"CHELARU" CHELOSU (?) / ... /

4. kötet / 114. old. / 1976. 07. 13.

CASA "A"
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Velea Eugen
kapitány;

érdemjegyet osztogat. "Nicu S.", előadja
saját, sérelmezett esetét, amikor egyéni
kiállítást tervezett a kolozsvári "Filo"
galériában, de Abodi tanszékvezető, csak
azzal a feltétellel engedélyezte azt
számára, ha a magyar nemzetiségű Kuti
Dénes hallgatóval közösen rendezi . "Nicu
S." besúgó, azt bizonygatja, hogy "Abodi
minden lehetségest elkövet annak
érdekében, hogy elősegítse kedvenc
tanítványának, Kuti Dénesnek
pályafutását", sőt, hogy az a festészeti
katedra mesterképzőjén maradhasson.
"Nicu S." elpanaszolja a Securitate-nak,
hogy három éve, kizárólag magyar
abszolvensek maradhattak a
mesterképzőn ("specializare").
N.O. (A tiszt megjegyzése): Abodi ellen
vizsgálat folyik, a jelentés az egyéni
megfigyelési dossziéban (D.U.I.) kerül
feldolgozásra. Az egyetemista, a
továbbiakban is megfigyeli tanárát és jelzi
annak minden, negatív, ellenséges
megnyilvánulásait a diáksággal szemben
és összes politikai jellegű tevékenységét.
A besúgó jelzi a Securitate-nak, hogy
"elcsípett" egy Abodi és Virgil Salvanu
("Ivan" és "Victor" fedőneveken
informátor), a dizájn tagozat vezetője
közötti beszélgetést. A művészetről
diskuráltak éppen és Abodi "kiemelte a
magyar művészet meghatározó
hozzájárulását , továbbá, hogy a magyar

297.

"ANDRAS" / ... /

4. kötet / 163v. old. / 1978. 11. 17.

Velea Eugen
kapitány;

298.

"LEONID" / ... /

4. kötet / 9. old. / 1983. 02. 22.
(Kiegészítés az "Intézkedési
tervhez")
(3 oldal)

Tripon Teofil
főhadnagy;
Velea Eugen
alezredes;

299.

"SCULPTORUL" / ... /

4. kötet / 31. old. / 1972. 06. 13.

Velea Eugen
alezredes;

SECURITATE (MIN. DE INT. INSP. JUD.
CLUJ)
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nemzetiségű diákok jellemzően
tehetségesebbek..."(?) A besúgó szerint,
ilyesmiket már hallott Aboditól, az 197274-es években.
N.O. Az anyagot Abodi egyéni megfigyelési
dossziéjához (D.U.I.) csatolják.
"Andras" besúgó feladatául kapja, hogy
Feszt Ladiszlau rektor ("Maier" besúgó)
feljelentése nyomán, derítse fel Tüzes
Bálint, a Babes-Bólyai Tudományegyetem
filozófia szakos hallgatója és Bálint
Zsombor, a Főiskola kerámia szakos diákja
közötti kapcsolat természetét. "Andras"
ügynök utasítást kap, a magyar nyelvű
folyóirat, az Ifjúmunkás szerkesztőségének
megfigyelésére is. Ez az orgánum
publikálta Tüzes Bálint írásait.
"Leonid" ügynöknek, az alezredes
személyes forrásának, a Képzőművészeti
Főiskolán betöltött vezetői beosztása
révén, közvetlen hozzáférése van
Abodihoz. A Securitate által kiosztott
feladata, hogy a nyilvánosság előtt
provokálja a célszemélyt és minden
lehetséges alkalommal szálljon szembe
vele.
"Sculptorul" ügynök tendenciózus képet
fest a kolozsvári művészeti életről, a
Képzőművészeti Szövetségben, a
Művészeti Alapnál zajló folyamatokról és a
rivális, az állítólag, anyagi érdekek és
szimpátiák mentén kialakult
művészcsoportokról, intrikákról. A besúgó

300.

"B. V." / ... /

1. kötet / 371. old. / 1958. 08. 01.

Tudor Ionel
főhadnagy;

8. kötet / 145. old. / 1982. 05. 04.
("Kivonat")

T.O.
Tripon Teofil
főhadnagy;

SECURITATE (MAI DR. CLUJ)
301.

"DANE / DANU?" / ... /
OPERATÍV MŰSZAKI BERENDEZÉSSEL
LEHALLGATOTT (T.O.)
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kiemeli a magyar vezető művészek (Kovács
Zoltán és Kós András) felelőségét, akik
kizárólag a magyar művészetet tolják
előtérbe, külföldi művészdelegációk
műteremlátogatásai, vagy éppen a "zsiros"
megrendelések és vásárlások alkalmával.
A kolozsvári művészcsoportok a
következők:
1. Nemeș Margareta, Gocan Eugen,
Hordovan Ciato Doina ("Vera"), Ciato
Victor, Nica Ioachim.
2. Spătaru Mircea, soția Lupaș Ana, Cristea
Alexandru, Brudașcu Cornel, Maniu
Nicolae, Mitrea Ion ("Luchian Ștefan" /
"Marius Bunea"), Florean Liviu.
3. Crișan Vasile, Crișan Alexandra, Grieb
Alfred ("Voicu"), Sima Paul, Elaș Leonid,
Vremir Mircea, Apostu Gheorghi,
Maghiaru, Țoca Mircea, Lăptoiu Negoiță.
N.B. (a tiszt megjegyzése): Az információt
ellenőrizni kell, megerősítés esetén,
feljegyzést kell továbbítani a Párt illetékes
szerveihez.
A forrás, precíz információkat szállít Abodi
műterméről, otthonáról és anyagi
helyzetéről. Beszámol Abodi szokásairól,
napirendjéről és családi viszonyairól.
T.O. (operatív műszaki berendezéssel)
lehallgatott esemény.
Az adott napon, Abodit műtermében
meglátogatta egyik lánya, aki éppen
válófélben volt. Távozását követően,
megérkezett "Bandi" is (Kós András

302.

"LAZĂR" / ... /

4. kötet / 228. old. / 1984. 04. 25.

Tripon Teofil
főhadnagy;

1. kötet / 369. old. / 1964. 07. 24.

Nicolau Gheorghe
kapitány;

CASA "HOREA"

303.

"M. I." / ... /
BIZALMI SZEMÉLY, A TARTÓTISZT
KAPCSOLATA
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szobrász beceneve), aki érdeklődött, hogy
az elmúlt időszakban, felkereste-e Abodit
Banner Zoltán újságíró? Később, azt
tudakolta, hogy a célszemély jelenleg
miket alkot, milyen festményeken
dolgozik, hol fog legközelebb kiállítani?
"Bandi", Gáll Ernővel kapcsolatban is
kérdéseket tett fel, de nem kapott választ.
Később , egy bizonyos "Dane", vagy
"Danu" nevű személyről diskuráltak és
megállapították, hogy egy adott ügyben,
gyáván viselkedett, bizonyára megrémült.
Abodi folytatta megkezdett
tevékenységét, festett. Megérkezett veje,
Papadoupoulos Andonis is, aki dühös,
mert nem talált semmilyen élelmiszert a
városban. Abodi kijelentette, hogy ehhez
hasonló krízist, legutóbb 1946-ban
tapasztaltak. Vejének távozását követően,
tovább festett.
"Lazăr" ügynök jelenti, hogy Abodi azt
követelte, hogy tájékoztassák a Securitate
által megvádolt egyetemi hallgatók
sorsával kapcsolatban (az u.n.
"Plasticienii"). Az ügynök arról is
tájékoztat, hogy Abodi, két magánlevelet
akart kijuttatni külföldre. Abodi, azt az
aggodalmát is kifejezte, hogy emiatt
fiának nagy problémái lehetnek. Ezért
nagyon bánkódott.
"M.I.", a Securitate-tiszt bizalmas forrása,
Abodi műterméről, lakásáról, anyagi
helyzetéről, családi életéről és szokásairól

informál.

304.

SECURITATE (MAI DR. CLUJ)
"COOPERATIVA" /... /

1. kötet / 114. old. / 1969. 01. 15.

Cruceru Ștefan
főhadnagy;

305.

"PRICOP" / ... /

1. kötet / 116. old. / 1967. 01. 03.

Velea Eugen
Hadnagy;

306.

"NICU BARBU" / ... /

1. kötet / 139. old. / 1968. 11. 06.

Velea Eugen
hadnagy;

307.

"PARASCHIVESCU" / ... /

1. kötet / 135. old. / 1969. 02. 13.

Velea Eugen
hadnagy,
Domnița Nicolae
őrnagy;
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"Cooperativa", a Dr. Nagy Géza (esetében,
a "Javor" fedőnevű operatív eszközökkel
folytatott akció, T.O.), egykori politikai
elítélt, Abodi testvérbátyjának
megfigyelésével, lehallgatásával megbízott
ügynököt, Abodira is ráirányította a
Securitate. Mindkét célszemélynél , T.O.,
azaz, lehallgató eszközöket telepített a
titkosszolgálat.
"Pricop" ügynök, eligazítása szerint,
információkat szállít Nagy István
református lelkészről, Abodi másik
testvérbátyjáról. A lelkész otthonába T.O.(operatív technikai) berendezéseket
telepített a titkosszolgálat.
"Nicu Barbu" ügynök anyagát, ("Ștefan
Luchian" / "Marius Bunea") = Mitrea Ioan
ügynök nyomán, feljegyzésben
továbbították az illetékes pártszerveknek.
Akció-terv.
("Crișan Virgil" / "Jugănaru" / "Stănescu
Virgil") = Fulicea Virgil, a Securitate
ügynöke, a Popescu Daniel rektor, Fulicea
Virgil szobrász és Băcilă Emil festő,
Papadopoulos Andonis festővel (Abodi
vejével) kapcsolatos kijelentéseiről
informál. Megállapításuk szerint, Abodi
negatív irányba befolyásolta a "görögöt".
N.O. (a tiszt megjegyzése):
"Paraschivescu" ügynököt, ebben a
témában is aktivizálni kell. Ellenőrzési

308.

309.

"FLORA EUGEN" / ... /
FESTŐ

1. kötet / 313. old. / 1962. 07. 13.

"FLORA EUGEN" / ... /
FESTŐ

1. kötet / 314. old. / 1962. 05. 09.

"FLORA EUGEN" / ... /
FESTŐ

1. kötet / 442. old. / 1966. 09. 10.
("Stádium-jelentés")
(10 oldal)

Duca Aurel
A R.K.P. első titkára,
Kolozsvár
SDR Cluj;
Pleșița Nicolae
alezredes;
Șerban Sanda
hadnagy;

"N. M." / ... /

1. kötet / 371. old. / 1958. 06. 01.

Tudor Ionel
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feladatai vannak.
"Flora Eugen" besúgó (festő) feladata,
Abodi megfigyelése, rendszeres jelentés
tétel.
"Flora Eugen" besúgó, aki civilben festő,
beszámol arról, hogy 1956-ban, a magyar
forradalom napjaiban, amikor éppen Cs.
Erdős Tibor festő társaságában sétált az
utcán, Abodival futottak össze, aki
lelkendezve, az ("ellen")forradalmat
magasztalta, majd áttért Magyarország és
Románia összehasonlítására, kijelentvén,
hogy itt korlátozzák a művészek alkotási és
önkifejezési szabadságát, sőt azt is
kikényszerítik, hogy mit és miként
alkossanak.
N.O. A forrásnak nincs hozzáférése
Abodihoz. Jelentési kötelezettsége van.
"Flora Eugen" ügynök, festő jelentését,
minden soron következő "stádium
jelentés" (notă de stadiu), illetve
intézkedési terv (plan de măsuri)
tartalmazni fogja. Abodi teljes
azonosulását az 1956-os magyar
forradalommal, jól tükrözik alkotásai: az
1957-es tartományi kiállításon
bemutatott, "Tárgyalás" ("La tribunal")
(melyet Balázs Imre és Tirnovan Vid
egyetemi hallgatók elítélése inspirált),
illetve az "Újságolvasók" ("Citind gazeta")
című, 1957-es festménye, "amely
ugyancsak a magyar forradalmat dicsőíti".
A forrás feltérképezi Abodi műtermét,

310.
311.

SECURITATE (MAI DR. CLUJ)
"N. A." / ... /
SECURITATE (MAI DR. CLUJ)
"SANDOR IOAN" / "DRAGOMIR" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
MŰVÉSZETTŐRTÉNÉSZ, EGYETEMI
TANÁR, AKADÉMIKUS

hadnagy
1. kötet / 371. old. / 1958. 06. 01.

Tudor Ionel
hadnagy

4. kötet / 226. old. / 1984. 03. 22.

Velea Eugen
alezredes
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otthonát, taglalja anyagi helyzetét, családi
életét és szokásait.
A forrás feltérképezi Abodi műtermét,
otthonát, taglalja anyagi helyzetét, családi
életét és szokásait.
"Sandor" és "Dragomir" fedőnéven
foglalkoztatott besúgó (Șorban Raul
művészettörténész, akadémikus), a
Pálfalvi Attila műegyetemi rektor, Achim
Mihu (filozófus), Feszt Ladislau rektor
("Maier" besúgó) és Botiș Teodor festő
között, a kolozsvári Egyetemi Központ
plenáris ülését követően elhangzott
beszélgetéséről tesz jelentést. Pálfalvi
rektor, számon kérte Feszt Ladislau rektort
(aki egyben a Securitate "Maier" fedőnevű
besúgója), hogy milyen lépéseket tesz a
Főiskola meghurcolt magyar hallgatóinak
érdekében? Arra figyelmeztette, hogy
védje ki és előzze meg a Securitate akcióit,
nehogy megismétlődjenek a
Műegyetemen (Politehnica) történtek.
N.O. (Az operatív tiszt megjegyzése): Az
anyag feldolgozását, az illetékes
pártszervek tájékoztatása céljából, a
Szolgálat... (Serv. I/B.) végzi.

312.

"SANDOR IOAN" / "DRAGOMIR" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
MŰVÉSZETTŐRTÉNÉSZ, EGYETEMI
TANÁR, AKADÉMIKUS

4. kötet / 227. old. / 1984. 03. 22.
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Velea Eugen
alezredes

A Sandor" és "Dragomir" fedőneveken
foglalkoztatott besúgó (Șorban Raul
művészettörténész, akadémikus),
kihallgatta Abodi és Feszt Ladislau rektor
("Maier") között, a Főiskola főtéri
titkárságán elhangzott beszélgetést.
Abodi, a magyar nyelvű oktatás
megőrzésének érdekében, határozott
fellépésre buzdította a rektort.
Kijelentette, hogy "passzív hozzáállása
esetén, neve, az erdélyiek emlékezetében,
a magyar nyelvű kultúra és oktatás
felszámolójaként fog fennmaradni". Abodi,
egyébként, azért ment a rektorátusra,
hogy fellépjen a Securitate által vegzált,
nyolc magyar hallgató érdekében
("Plasticienii").
N.O. A forrás folyamatosan jelentsen az
operatív jelentőségű eseményekről. Abodi,
a Szolgálat (Serv. I/B.ț) által, feldolgozás
alatt tartott személy.

