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LISTA INFORMATORILOR DE SECURITATE CU NUME CONSPIRATIVE DIN DOSARUL DE URMĂRIRE A LUI ABODI NAGY BÉLA

Nr.
1.

NUME CONSPIRATIV / SURSA / LOCUL
"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOLUM / PAGINA / DATA
VOL. 1. / pag. 216 / nedatat
(4 pag.)

OFIȚER DE
LEGATURĂ
Lt. maj. Tripon Teofil

CONȚINUT
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", face un
lung raport, amănunțit, a vieții artei
plastice din Cluj, despre artiști, despre UAP
Cluj, Fondul Plastic Cluj, despre Institutul
de Artă "Ion Andreescu". Înșiră diferitele
grupuri de artiști plastici. Afirmă că Abodi
face parte din grupul format din pictorii
Kovács Zoltán , Cs. Erdős Tibor, Nagy Imre,
Andrásy Zoltán, Miklóssy Gábor, Tóth
László, Veress Pál, Pallós Sch. Jutta și
sculptorii Kós András, Vetró Ártur. Cristea
Viorica (grafician), Andrásy Edit (soția lui
Andrásy Zoltán), Nica Ioachim (grafician),
Veress Pál (pictor) afirmă că rectorul
Popescu Daniel (profesor de limba
română) are manifestări naționaliste.
Sculptorul Lövith Egon (fiind evreu) s-a
plâns că a fost agasat de către sculptorul
Ladea Romul (fost legionar). Rectorul Feszt
Ladislau = "Maier" denunță despre
lucrarea monumentală executată la Casa
de Cultură a Studenților Cluj (1962),
executată de Abodi; acesta a reprezentat
în exclusivitate figuri specifice maghiare,
neținând cont că în Ardeal locuiesc mai
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2.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 2. / pag. 33. / 05. 12. 1972.

Lt. maj. Velea Eugen

CASA "CERNA"

3.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 2. / pag. 61. / 14. 06. 1972.

Lt. maj. Velea Eugen

4.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ

VOL. 2. / pag. 67. / 28. 04. 1972.

Lt. maj. Velea Eugen

multe naționalități. "Lucrările lui Abodi au
un caracter naționalist".
Agentul "MAIER" = rectorul Feszt Ladislau
datorită funcției pe care o deține are acces
la Abodi. Securitatea îl numeșe "sursă
personală" cu sarcini concrete pe lângă
Abodi. Denunță discuția dintre Abodi și
sculptorul Vetró Ártur indignați de
aducerea cu forța în Institut a cadrelor de
la Institutul pedagogic de trei ani (desen)
considerând a fi o "manevră șovină" iar
nivelul pentru care era apreciat Institutul
de Artă va scădea.
N.O. Agentul "Maier" are sarcina de a
cunoaște concepțiile lui Abodi și Vetró, ce
acțiuni pun la cale și să creeze impresia că
aprobă "acțiunile lor". Abodi este lucrat
D.U.I. Se face notă la P.C.R. Cluj.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier" denunță
discuția avută cu Abodi. Acesta era bine
dispus. "Maier" știe de la Andrásy Edit
(soța pictorului Andrásy Zoltán) că Abodi
este propus pentru funcția de prorector,
iar la București, "Maier" a aflat și faptul că
de la Abodi s-au ales 3 lucrări pentru
expoziția din Anglia.
N.O. "Maier" are sarcina de a căuta să
intre în anturajul lui Abodi, de a ști ce
pregătiri face pentru călătoria sa în R.F.G.,
să îl antreneze în discuții despre Institut,
despre UAP Cluj. Abodi este lucrat D.U.I.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
că în Consiliul Profesoral, Abodi arată
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RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

5.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL.2. / pag. 75. / 26. 02. 1972.

Lt. maj. Velea Eugen

6.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 2. / pag. 76. / 21. 12. 1971.
(2 pag.)

Lt. maj. Velea Eugen
Maior Oprea Florean

problemele legate de specificul ardelenesc
al Institutului de Artă Cluj, comparativ cu
cel din Bucuresti, importanța
naționalităților conlocuitoare pentru
patrimoniul cultural al României (mai
moderat graficianul Nica Ioachim și
sculptorul Fulicea Virgil = ("Jugănaru" /
"Stănescu Virgil" / "Crișan Virgil") sunt de
acord).
N.O. Agentul "Maier" are sarcina "să
stabilească substratul acestor pledoarii și
pericolul pe care îl reprezintă vehicularea
unor astfel de păreri". Abodi este lucrat
D.U.I.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier",
denunță informațiile primite de la tov.
Robert, privind discuțiile avute în cadrul
comisiei de preluare a lucrărilor pentru
Muzeul de Artă din Cluj, moștenite de la
Muzeul de Istorie, reprezentând nobilimea
maghiară. Szabó Ilona a spus că se pot
vinde. Abodi a declarat -"Locul lor este
aici, pâna vom fi și noi aici."
N.O. Agenta "Maria B." de la Muzeul de
Artă, primește sarcini pe lângă Szabó Ilona
și să-și creeze posibilități de contactare a
lui Abodi.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
felul în care a decurs munca comisiei de
jurizare. Sculptorul Vetró Ártur, a avut
multe obsevații. Era supărat pe
conducerea UAP Cluj, înnegrind o parte
dintre artiști, printre care și pe Abodi.
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CASA "A"

7.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 2. / pag. 79. / 26. 11. 1971.

Lt. maj. Velea Eugen

CASA "A"

8.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 2. / pag. 83. / 29. 06. 1971.

Lt. maj. Velea Eugen

9.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 2. / pag. 85. / 21. 05. 1971.
(2 pag.)

Lt. maj. Velea Eugen
Maior Oprea Florean

Agentul înșiră bârfele și calomniile pe care
le-a auzit în ultimul timp vehiculate în
mediul artistic.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. "Maier" =
Fest Ladislau are sarcini pe lângă
sculptorul Vetró Artúr, lucrat D.U.I.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", își
denunță colegii din Institut, pe sculptorul
Balaskó Nándor, fost coleg de studii cu
Abodi la Budapesta. Denunță convorbirile
telefonice avute cu soția acestuia, mai
mult, rectorul spionează scrisorile sosite
pe adresa Casei Matei.
T.O. "Maier" = Feszt Ladislau, are sarcina
de a obține informații. Verificare se face
prin agentul "Tudor".
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
vizita făcută la atelierul lui Abodi,
împreună cu Bárdos Ferencz și sculptorul
Varga. Abodi nu le arată lucrări, au văzut
doar ce erau pe pereți. Este rezervat,
mulțumit. Bárdos Ferencz, comentează că
Abodi este o figură inteligentă, închisă la
fire.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier" denunță
Securității, cu ocazia lucrărilor Comitetului
pe țară, București, comentariile și
nemulțumirile artiștilor din diferite centre
ale României, privind centralizarea
fondurilor la București. Enumeră pe
pictorul Podoleanu Aurel (Iași), pictorul
Olaru Gheorghe și sculptorul Izsák Márton
(Târgu Mureș). La Cluj Abodi are părere
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10.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 2. / pag. 87. / 21. 05. 1971.

Lt. maj. Velea Eugen

VOL. 2. / pag. 88. / 04. 05. 1961.

Lt. maj. Velea Eugen

CASA "A"

11.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
CASA "A"

despre UAP Cluj, UAP R.S.R. - "Conducerea
centralizată asigură conducerea unitară a
ideilor artistico - politice".
N.O. Extrase cu poziția lui Abodi.
Centralizarea materialelor și raport la Dir.I.
Ser. II. București.
La întâlnirea scriitorilor cu artiștii plastici,
sculptorul Márkos András a spus că a
întocmit o listă cu achizițiile făcute până în
prezent având o idee nouă în ceea ce
privește modul de achiziționare. Agentul
"Maier" = Feszt Ladiszlau, acceptă ideea
pentru "a pune mâna" pe lista întocmită
de către Márkos. Denunță discuția dintre
Márkós și Abodi. Acesta spune că: - "Dacă
nu merg lucrurile, vom pune piciorul, chiar
dacă ne lovesc. A trecut perioada aceea
romantică când priveam manipulațiile cu
nepăsare".
N.O. Securitatea impune supravegherea
mai atentă a lui Abodi, care este relația
dintre cei doi artiști, dacă întreprind
acțiuni și cum vor să le realizeze.
Se face notă extras la Dir. I. și UAP Cluj.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier" denunță
discuțiile, dintre pictorii Kovács Zoltán și
Abodi, cu ocazia jurizării expoziției
semicentenariului. Pictorul, fost student a
lui Abodi, Kancsura Ștefan = "Fir" îl
informează pe "Maier" că pentru pictorul
Maxa Florin și pentru rectorul Feszt
Ladislau = "Maier", pictorul Kovács Zoltán
s-a luptat serios să le intre lucrările la
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"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 6. / 21. 02. 1977.
("Plan de măsuri")
(18 pag.)

Prim secr. P.C.R. Cluj
Mocuța Ștefan
Lt. Col. Mușuroaia
Gheorghe
Col. Dumitrașcu
Nicolae
Lt. maj. Velea Eugen
Lt. Tripon Teofil

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 7. / 15. 01. 1978.
(completare la "Plan de măsuri")
( 2 pag.)

Prim secr. P.C.R. Cluj
Mocuța Ștefan
Lt. Col. Mușuroaia
Gheorghe
Col. Dumitrașcu
Nicolae
Lt. maj. Velea Eugen

expoziție. Agentul denunță că Abodi fiind
în comisie, sprijină artiștii maghiari.
N.O. Despre relația dintre pictorii Abodi și
Kovács Zoltán. După verificarea primită de
la agentul ("Crișan" / "Jugănaru" /
"Stănescu Virgil") = Fulicea Virgil, sculptor,
se face notă la P.M.R.
Nota Securității din "Plan de măsuri":
rectorul Feszt Ladislau = "Maier" să
rezolve sarcinile următoare. Să
zădărnicească orice acțiune a lui Abodi,
folosindu-se de funcția pe care o deține.
Cum fiul lui Abodi, Nagy Géza este student
(anul I.) al Institutului de Artă Cluj, secția
grafică, să îi arate că activitățile lui "ostile"
vor avea repercusiuni, consecințe negative
asupra carierei băiatului. Să ceară lui
Abodi să-i convingă pe "Mitică" și pe "Laci"
să respecte tematica, să nu îndrepte
studenții înspre elemente specifice artei
maghiare, altfel cu ocazia controalelor,
analizelor, el, Abodi va avea neplăceri.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976., Agent
("Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula).
Sarcina permanentă a rectorului Feszt
Ladislau = "Maier" să pună în aplicare
planul Securității. In 13. 01. 1978. la nivelul
Șef serviciu, s-a analizat D.U.I. "Nagel".
"Abodi prin poziția sa în rândul
intelectualității maghiare, polarizează în
jurul său elemente cunoscute cu concepții

7
Lt. Tripon Teofil

ostile s-a ordonat să se ia măsuri de
anihilare prin compromitarea și
discreditarea sa în fața comunității
maghiare, producând neâncredere".
Această măsură are la bază căsătoria fiului
său, Nagy Géza (student an.II) cu o
româncă, Stoica Georgeta, familia acesteia
și mai mult, Securitatea folosește în scopul
său chiar fetița băiatului. In planul de
discreditarea lui Abodi, se folosesc
"sursele verificate", "Maier" = Feszt
Ladislau și ("Ivan" / "Victor") = Salvanu
Virgil și discuții directe cu persoane din
contactul Securității, pentru temperare. Îl
vor prezenta pe Abodi în fața comunității
maghiare ca pe o persoană docilă și
atașată regimului fapt ce va accentua
izolarea sa. Ser. I.B. Nr.002455.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976. Agent
("Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula)
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"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4./ pag. 7v. /10. 08. 1979.
("Plan de măsuri")
(18 pag.)

Prim secr. P.C.R. Cluj
Mocuța Ștefan
Lt. Col. Mușuroaia
Gheorghe
Col. Dumitrașcu
Nicolae
Cpt. Velea Eugen
Lt. Tripon Teofil

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 8v. / 20. 07. 1980.
("Plan de măsuri")
(18 pag.)

Lt. Tripon Teofil

Cu ocazia analizei D.U.I. "Nagel" la nivelul
Conducerii Inspectoratului de Securitate
s-au ordonat ca sarcini permanente să se
continue discreditarea și compromitarea
pictorului, prof. univ. Abodi, prezentându-l
în fața comunității maghiare că și-a
schimbat atitudinea, devenind loial
regimului, datorită căsătoriei fiului său
Abodi Nagy Géza cu o româncă prin
intermediul rețelei informatice, prin
agenții verificați "Maier" = Feszt Ladislau și
("Ivan" / "Victor") = Salvanu Virgil.
Agentul-rector are sarcina să-l determine
pe Abodi să "contribuie" la realizarea și
afirmarea fiului său, Abodi Nagy Géza
(student an III.). Se face notă sinteză la
organele de partid, pentru atenționare.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976. Agent
("Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula).
Prin analizarea la nivelul conducerii D.U.I.
s-a hotărât chemarea lui Abodi încadrul
comisiei de caracterizare a studentului
Tenkei Péter (fiul pictoriței Russz Livia),
pentru manifestări ostile (studentul a
ascultat posturi de radio străine). În felul
acesta Securitatea vrea să-l atenționeze pe
Abodi, că faptele au consecințe (fiul său
fiind student în anul IV.). Abodi Nagy Géza
lucrat D.U.I. bir.2. (VOL. 4. / pag. 96. / 27.
01. 1976. Agent ("Niculescu" / "Drăgan
Valer") = Kovács Gyula

9
"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 9v. / 27. 09. 1983.
("Plan de măsuri")
(18 pag.)

Lt. Tripon Teofil

Agentul "Maier" = Feszt Ladislau are ca
sarcină influențarea pozitivă a lui Abodi.

VOL. 4. / pag. 9v. / 17. 04. 1984.
("Plan de măsuri")
(18 pag.)

Lt. Tripon Teofil

Agentul "Maier" = Feszt Ladislau are ca
sarcină împiedicarea lui Abodi să ajute
studenții Institutului, din așa numitul grup
"Plasticienii" cum i-a numit Securitatea, pe
cei 8 studenți maghiari, luați în vizor.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 9v. / 12. 12. 1984.
("Plan de măsuri")
(18 pag.)

Lt. Tripon Teofil

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 10v. / 30. 10. 1986.
("Plan de măsuri")
(18 pag.)

Lt. Tușa Petru

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 11. / 20. 01. 1987.
("Plan de măsuri")
(18 pag.)

Lt. Tușa Petru

Agentul "Maier" = Feszt Ladislau primește
sarcini concrete legate de fiul lui Abodi,
Nagy Géza, absolvent al Institutului de
Artă cu repartiție dublă constituind
pericolul de a se reîntoarce ca și cadru
universitar în Institutul de Artă Cluj.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976. Agent
("Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula)
Agentul "Maier" = Feszt Ladislau primește
sarcina de șantajarea și presionarea lui
Abodi, prin cariera artistică și locul de
muncă a fiului său.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976. Agent
("Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula
Agentul "Maier" = Feszt Ladislau primește
sarcina de a informa cu cine intră în
legătură Abodi în Institut și în UAP Cluj.
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12.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 11v. / 24. 12. 1987.
("Plan de măsuri")
(18 pag.)

Lt. Tușa Petru

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 13. / 25. 01. 1989.
("Plan de măsuri")
(18 pag.)

Lt. maj. Velea Eugen

VOL. 4. / pag. 40. /20. 12. 1973.
(3 pag.)

Lt. maj. Velea Eugen
D.U.I. Spiridon

Rectorul Feszt Ladislau = "Maier",
primește sarcina de al împiedica pe
pictorul, profesor universitar Abodi Nagy
Béla, să participe la activități cu caracter
profesional, să nu se întîlnească cu cadrele
didactice din Institut și nici cu studenții
Institutului.
Agentul "Maier" = Feszt Ladislau primește
sarcina de a cunoaște poziția lui Abodi în
UAP Cluj și în Institutul de Artă Cluj.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
despre situația artistică din UAP Cluj sub
conducerea textilistei Lupaș Ana și a
sculptorului Spătaru Mircea, a intereselor
lor artistice și bănești. Denunță felul în
care se folosesc de tinerii artiști, despre
activitatea intensă și ședințele fără sfârșit.
Numărul expoziițiilor a rămas același,
calitatea a scăzut. Textilista Lupaș Ana taie
de pe listele de achiziții pe graficienii
Cuciurcă Ioan și Fântânaru Suzana, însă pe
Tiotiu Epaminonda nu. Acesta
frecventează atelierul textilistei Lupaș Ana
și a sculptorului Spătaru Mircea care vor
să-l și aducă în Cluj, să-i dea și bursa UAP
(sunt cinci burse). Graficianului Cuciurcă
Ioan, însă nu. Denunță despre grupurile
formate între artiști (Lupaș Ana, Țoca
Mircea, Lăptoiu Negoiță, Cristea
Alexandru). Grupul de maghiari s-a retras,
atât în Uniune cât și în Institut, deoarece
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13.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag.60. / 11. 07. 1974.
(2 pag.)

Lt. maj. Velea Eugen

VOL. 4. / pag. 73. / 28. 02. 1976.

Lt. Tripon Teofil

VOL. 4. / pag. 74. / 19. 03. 1975.

Lt. Tripon Teofil

VOL. 4. / pag. 129. / 11. 04. 1977.
(3 pag.)

Lt. Tripon Teofil

CASA "A"

14.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
CASA "A"

15.

16.

"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
CASA "A"
"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ

nu mai sunt luați în seamă, de către
textilista Lupaș Ana și pictorul Elaș Leonid.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
pe Abodi, despre felul în care comentează
repartițiile scandaloase din anul 1974, ale
absolvenților graficieni Cuciurcă Ioan și
Mutică Constantin. Denunță despre
nemulțumirea, revolta studenților și a lui
Abodi personal. Pictorul Feier Petru și
sculptorul Kós András, au fost și ei de
acord cu revolta lui Abodi.
N.O. Agentul "Maier" = Feszt Ladislau are
sarcina de a ține legătura cu Abodi, pentru
a semnala problemele de ordin naționalist,
legăturile sale, anturajul. Se exploatează la
D.U.I.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier" denunță
discuția purtată cu Abodi despre
învățământ, reacția acestuia despre
propunerea agentului pentru o înaltă
funcție ("Maier" a fost propus deputat).
N.O. Agentul "Maier" are sarcina de a ține
legătura cu Abodi, pentru a semnala
problemele de ordin naționalist.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier" denunță
discuția și ironia lui Abodi privitoare la
canditatura agentului de a deveni deputat.
N.O. Are sarcina de a continua relațiile cu
Abodi pentru a semnala problemele de
ordin naționalist. Se exploatează la D.U.I.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier" denunță
pe Abodi, șeful de catedră, ce atitudine
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are în promovarea cadrelor didactice.
Denunță de ce Abodi îl propune pentru
avansare pe sculptorul Vetró Ártur, despre
proporția națională la cadrele pe catedră,
Abodi susține ce a mai ramas din
învățământul bilingv al fostului Institut de
Artă Maghiar, desființat.
N.O. Agentul "Maier" = Feszt Ladislau
primește sarcina de temperare, de
influențare a șefului de catedră, Abodi, în
acceptarea promovării cadrelor române.
Se studiază instalarea mijloacelor tehnice
la domiciliul și atelierul lui Abodi.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier" denunță
că a făcut o vizită neanunțată la atelierul
lui Abodi, sub pretexul de al consulta în
probleme legate de cadrele didactice din
Institut, informându-l și provocându-l cu
mișcări, avansări de cadre, conform
instructajului făcut de Securitate. Abodi
susține învățămîntul bilingv în Institutul de
Artă Cluj.
N.O. Agentul să continue sarcina de
temperare, de influențare în acceptarea
promovării cadrelor române, Abodi fiind
șef de catedră. Se studiază instalarea
mijloacelor tehnice la domiciliul și atelierul
lui Abodi.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", îl
consultă pe Abodi pentru postul de
profesor consultant, deși știa deja de la
Centrul Universitar că postul nu se acordă.
Îl vor propune în Consiliul Profesoral pe
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pictorul Miklósy Gábor.
N.O. Are sarcina de a semnala problemele
de ordin naționalist, ridicate de Abodi.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
că a adus la cunoștiința șefului de catedră
Abodi noile cerințe de la București legate
de integrare. Abodi nu este de acord,
susținând specificul național al Institutului
de Artă Cluj. La fel și la secția de sculptură
Kós András. La discuții au fost de față
sculptorii Vetró Ártur, Gocan Eugen,
Korondi Jenő, Jánossi Antal, Löwith Egon.
N.O. Abodi și sculptorul Kós András sunt
lucrați D.U.I., se face notă la P.C.R. Cluj.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
convorbira avută cu Abodi la atelierul
acestuia, despre Institut, despre UAP Cluj.
Abodi spune că UAP Cluj este condusă de
oameni corupți. Abodi susține și pe mai
departe că Institutul de Artă este un
Institut bilingv.
T.O. Abodi este lucrat D.U.I. se face notă la
P.C.R. Cluj. Securitatea nu e mulțumită cu
agentul "Maier" = Feszt Ladislau care pune
în pericol tehnica aplicată, o desconspiră.
Materialele furnizate T.O. altfel au
imprimat. Agentul "Maier" = rectorul Feszt
Ladislau, este sincer și corect cu noi, scrie
Securitatea.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
că Abodi se interesează dacă Ministerul nu
a cerut materiale legate de problema
bilingvă, Institutul de Artă din Cluj, fiind de
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la înființare (Institutul Maghiar de Artă
Cluj) Institut cu predare în limba maghiară
și română, este un Institut special, ca cele
din Târgu Mureș și Sfântu Gheorghe. S-a
ajuns ca doar Istoria Artei și Filosofia să se
mai predea în limba maghiară.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. pentru
manifestări naționaliste. Agentul "Maier"
are sarcină de temperare și convingere.
Securitatea notează că e vorba de
materialul întocmit și citit de Abodi,
sculptorului Kós András în ziua de 23. 02.
78. (s-au folosit mijloacele T.O.) Să se știe
ce va face cu materialul.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier" denunță
discuția și părerea lui Abodi despre modul
nereglementar de ocupare a postului de
secretar al UAP Cluj. Denunță despre
ședință, despre caracterizările cerute de
pictorul Florean Liviu pentru textilista
Lupaș Ana, despre critica graficianului Nica
Ioachim la adresa secretarului O.B. de
partid UAP Cluj, pictorul Florean Liviu
(Școala Populară de Artă Cluj).
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. pentru
manifestări naționaliste.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
părerea negativă a lui Abodi, despre
aducerea peste Institutul de Artă Cluj,
cadrelor didactice ale Institutului
pedagogic de trei ani desființat, pe pictorii
Botiș Teodor și Vremir Mircea. Aducerea
acestora s-a făcut în mod forțat fără
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acordul catedrei de pictură. - "Ce se
întîmplă e o porcărie !" afirmă Abodi.
Pictorul Miklóssy Gábor a trimis o serie de
proteste la toate forurile.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. pentru
manifestări naționaliste. Agentul "Maier" =
Feszt Ladislau are sarcină de influențare a
lui Abodi și de temperare a pictorului
Miklóssy Gábor.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
pe studenți. Tüzes Bálint, student la
filosofie, Universitatea Babeș - Bolyai Cluj,
l-a căutat pe rector la domiciliu. Studentul
Tüzes, cere ajutorul rectorului Feszt
Ladislau = "Maier", în favoarea studentului
Zsombor Bálint (ceramică) aflat intr-o
situație foarte grea. Nu are bursă, loc în
căminul studențesc și soția acestuia urma
să nască. Agentul - rector îi spune că nu se
poate rezolva nimic. Pe altă linie, Tüzes
Bálint, îi cere agentului, adresa lui Abodi,
dorind să discute cu el și să facă un
interviu cu Nagy Géza, fiul acestuia,.
Agentul "Maier" = Feszt Ladislau se oferă
să facă el aprecieri despre activitatea
studentului Abodi Nagy Géza, susținând că
este în temă. Tüzes Bálint retirează, dorind
să se întâlnească personal cu Abodi și fiul
lui, Nagy Géza.
N.O. Securitatea notează că știe despre
încercarea de trecere frauduloasă a
frontierei de către studentul Zsombor
Bálint. Tüzes Bálint a mai fost semnalat cu
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poziție politică necorespunzătoare.
Securitatea activează pe agentul "Andras"
pe toate liniile.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976., Agent
("Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
părerea lui Abodi, despre cartea scrisă de
criticul de artă Țoca Mircea. Consideră a fi
tendențioasă, naționalistă, trecând peste
trecutul artei din Ardeal, parcă nu ar fi
existat niciodată un artist și de altă
naționalitate. Țoca Mircea, traduce
numele maghiare, le scrie după topica și
ortografia română: - "Se vede scopul
dăunător urmărit de acesta, oglindând
icompetența lui" afirmă Abodi.
Denunță părerea lui Abodi despre ancheta
Securității din Institutul de Artă Cluj,
privind ascultarea de posturi de radio
stăine de către studenți (sculptorul Kós
András îl informează). Abodi spune: - "că
se exagerează și arată ca o urmărire de
vrajitoare".
N.O. Securitatea notează că e vorba de
monografia lui Țoca Mircea, "Pictori
clujeni" și de atenționarea a doi studenți
de naționalitate maghiară care au ascultat
posturi de radio străine. Kós András "a fost
invitat la anchetarea respectivilor la ideea
atenționării sale indirecte".
Abodi și Kós András sunt lucrați D.U.I.
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Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
călătoria lui Abodi și a sculptorului Kós
András la Tîrgu Mureș, unde va avea loc
întîlnirea foștilor prizonieri de război din
lagărele din URSS.
N.O. Securitatea cere lui "Maier" = Feszt
Ladislau, ca la întoarcerea acestora din
Târgu Mureș, să-l contacteze pe sculptorul
Kós András și să se stabilească problemele
care s-au ridicat. Abodi și Kós András sunt
lucrați D.U.I.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
dezacordul lui Abodi, apoi cel al
sculptorilor Kós András și Vetró Ártur, față
de problema integrării, noua sarcină
venită de la București. Denunță că Abodi
vine din nou cu "explicația și teoria" lui,
adică "Institutul are și limba de predare,
maghiară", are un "statut unic" spune
Abodi față de rectorul Feszt Ladislau =
"Maier" și pictorița Nemeș Margareta,
secretara O.B. a Institutului de Artă.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. Se face notă
la P.C.R. Cluj.
Agentul "Emil" are sarcină de verificare.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
discuția legată de practica productivă
obligatorie pentru studenți. La sculptură
Kós András, șeful de secție nu e de acord
cu așa ceva, mai tîrziu nici Abodi, șeful de
catedră.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. Agentul
"Emil" are sarcină de verificare.
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Rectorul Feszt = Maier, denunță poziția lui
Abodi față de problema spațiului
Institutului, acesta nu este de acord cu
demolarea părții de pe Aurel Vlaicu. Abodi
cere să se scrie un memoriu în acest sens.
Agentul, denunță pe sculptorul Kós András
fiindcă refuză cererea rectorului de a vorbi
la mitingul de doliu a sculptorului Fulicea
Virgil = ( "Jugănaru" / "Stănescu Virgil" /
"Crișan Virgil") (un naționalist în
adevăratul sens al cuvântului, spune Kós).
Nu a vorbit nici la cel al sculptorului Ladea
Romul și spune că ar trebui să vorbească
un coleg român și că nu vrea să pățească
ca Abodi, la vernisajul expoziției pictorului
Sima Ion, cînd a trebuit să vorbească în
românește și nu în limba maternă cum ar fi
fost firesc.
N.O. Abodi și Kós András sunt lucrați D.U.I.
Agentul să împiedice din timp acțiunile lui
Abodi.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
urmatoarea cerere a lui Abodi către agent.
Călătorind la București, Abodi vrea să
ceară ajutorul lui Fazekas János
(Securitatea l-a botezat "Florescu") pentru
a opri demolarea părții de Institut de pe
str. Aurel Vlaicu. Rectorul Feszt Ladislau =
"Maier" a refuzat să întocmească un
memoriu atât în acest sens precum și în
cel legat de problemele învățământului în
limba maghiară în Institutul de Artă Cluj.
Abodi scrie singur memoriul și îl
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înaintează în numele său, personal.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I pentru
manifestări naționaliste.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
discuția cu Gédeon Zoltán, care a scris o
metodică de pedagogie, pentru reciclările
care se vor efectua în Institut. Abodi i-a
spus să ceară permisiunea, prin rectorul
Feszt Ladislau = "Maier", Ministerului de a
se înființa și o secție pentru profesorii de
limbă maghiară. Agentul " Maier" îi spune
lui Gédeon Zoltán: - "Problema nu este
actuală și strigentă".
N.O. Abodi este lucrat D.U.I pentru
manifestări naționaliste. Gédeon Zoltán a
fost lucrat de serviciul III. pentru
manifestări ostile și a fost avertizat.
Sarcina agentului este de a cunoaște ce
acțiuni de influență întreprind și de ai opri.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
că Abodi din nou pune problema aducerii
forțate peste Institutul de Artă Cluj, a
tuturor cadrelor didactice de la Facultatea
de trei ani, desen, fără nici o selecție.
Abodi spune că - "Nu au ce cauta în
Institut. Astfel, atît exigența
învățământului artistic superior cât și
calitatea s-au dizolvat. Aceste cadre aduse,
nu au dreptul să țină ore pentru
perfecționarea din învățământul superior,
dar nici nu sunt pregătite și capabile
pentru așa ceva".
Abodi s-a retras din biroul de conducere
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UAP Cluj, până este conducerea actuală.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I pentru
manifestări naționaliste. Sarcina agentului
este de al urmări pe Abodi dacă are
manifestări negative față de noile cadre și
față de studenți, dacă îi influențează
negativ pe aceștia.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
că a sosit de la Ministerul Educației și
Învățământului, chemarea de a se întocmi
un studiu despre "Învățământul artistic și
manifestarea specificului spiritual național
al naționalităților conlocuitoare". În
comisia de întocmire a studiului fac parte
rectorul Feszt Ladislau = "Maier", Abodi,
Borghida István (Istoria artei) și pictorul
Tóth László (adus la catedra de pictură de
către Abodi). Abodi prezintă linia
conducătoare a studiului. A punctat
urmatoarele:
- la înființarea Institutului de Arte Ion
Andreescu Cluj (fostul Institut Maghiar de
Artă desființat în 1950) acesta era bilingv,
în prezent se predă doar în limba română,
cu mici excepții în limba maghiară.
- atât numărul studenților maghiari cât și a
cadrelor didactice maghiare este în
permanentă descreștere, vor dispărea cu
totul, nemaifiind tineri artiști maghiari
care să-și înlocuiască profesorii maghiari la
pensionarea acestora.
- la fel cu prilejul "contrarevoluției" (cum
scrie Feszt Ladislau = "Maier") din 1956,
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Abodi a arătat că rectorul Popescu Daniel
i-a lăsat pe studenții și pe cadrele didactice
(inclusiv pe el) din Institut să-și manifeste
simpatia, ca apoi să poată interveni
organele de securitate de ai pedepsi.
Drept urmare, spune Abodi, de atunci pe
linie didactică el insuși este persecutat.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I pentru
manifestări naționaliste.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", îl
întreabă pe Abodi dacă acceptă funcția de
șef de secție (a avut deja două mandate ca
șef de catedră). Abodi refuză. Îl va
propune în locul său pe pictorul Tóth
László (fiind mentorul acestuia) ca - "să
aibă timp să se formeze". Abodi declară că
- "este diferență în a avea cadre didactice
maghiare și cadre didactice care vorbesc
limba maghiară".
N.O. Abodi este lucrat D.U.I pentru
manifestări naționaliste.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier" denunță
că după Consiliul Profesoral, a organizat o
masă festivă, la Casa Universitarilor. Acolo
a anunțat colegilor că Ministerul a ordonat
fuzionarea funcțiilor în funcția de rectordecan și de secretar științific. Abodi i-a
reproșat că: - "Toate acestea se datoresc
lui, rectorului, pentru că niciodata nu a
luat poziție, nici măcar pentru
învățamântul în limba maghiară". Va
înainta un memoriu în acest sens. Agentulrector îl avertizează să-l facă doar în
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numele său personal. Abodi a trimis la
București un memoriu. Klári (Nagy Klára,
fiica lui Abodi) i-a telefonat din București,
că Institutul de Artă Cluj primește un post
de decan ca urmare a memoriului înaintat
de către Abodi. Rectorul Feszt Ladislau =
"Maier" îi propune pe postul de decan pe
Salvanu Virgil = ("Ivan" / "Victor") arhitect ,
pe Sima Paul (pictor) și pe Văcariu Liviu
(șeful catedrei de științe sociale). Abodi
spune că cel puțin Sima Paul este pictor și
cunoaște bine limba maghiară. Abodi
reproșează rectorului Feszt Ladislau =
"Maier" că: - "a încadrat fără nici o
selecție, toate cadrele didactice forțate
peste Institut, nu cum au selectat cei din
Institutul "Nicolae Grigorescu" din
București".
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. pentru
manifestări naționaliste. Agentul are
sarcina de a ști ce conține materialul trimis
ca memoriu la București de către Abodi,
să-l tempereze de a nu mai întreprinde nici
o acțiune naționalistă.
Județeana de partid a refuzat numirea pe
postul de profesor universitar a
sculptorului Vetró Ártur. Rectorul Feszt
Ladislau = "Maier" îi cere lui Abodi să îl
anunțe pe acesta. Supărat, Abodi refuză și
își exprimă nedumerirea și dezacordul față
de organele de partid: - "care au moștenit
totul de-a gata, în ultimi 25 de ani nu au
făcut nimic pe planul învățământului, al
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culturii dar nici pe plan economic".
Indignat, rectorul se plînge Securității că
sarcina de al anunța pe sculptorul Vetró
Ártur i-a revenit lui și denunță răbufnirea
de indignare a acestuia, cuvânt cu cuvânt.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I pentru
manifestări naționaliste. Pe baza
materialelor D.U.I. ale lui Abodi și Vetró
Ártur, trimise de Securitate la P.C.R Cluj,
au refuzat inaintarea pe postul de profesor
universitar lui Vetró. Agentul are sarcini de
urmărire și influențare a celor doi artiști.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
cererea lui Abodi, ca cei de la Istoria artei
să întocmească un studiu care cuprinde
datele exacte și mai ales "datele adevărate
despre istoria Institutului de Artă din Cluj,
de la înființare și pâna în prezent".
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier" refuză,
deoarece "și-a dat seama" că ceea ce a
cerut Abodi, înseamnă statistici despre
componența studenților, a cadrelor
didactice, repartițiile necorespunzatoare
pentru absolvenții Institutului (în
municipii, comune, sate cu populație fie
româna, fie maghiară) problemele legate
de cadrele didactice. În Consiliul
Profesoral Abodi cere să se reia relațiile și
cu alte centre universitare din străinătate
cel puțin ca înainte, fiind "Anul
Internațional al Tineretului". Sculptorul
Vetró Ártur și arhitectul Salvanu Virgil =
("Ivan" / "Victor") susțin ideea.
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N.O. Abodi este lucrat D.U.I. pentru
activități naționaliste, se face notă la P.C.R.
Cluj.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
pe Abodi, că la cererea profesorului
universitar Jakó Zsigmond, cere Insitutului
de Artă Cluj, ajutorul de a întocmi lista
mormintelor unor personalități maghiare,
importante (Kós Károly) din cimitirul
Házsongárd Cluj pentru a intra sub
ocrotirea patrimoniului, ca monumente
istorice. Rectorul Feszt Ladislau = "Maier",
a cerut adresă în scris, fiind pentru el o
"problemă suspectă" și cere lista de nume
de la Abodi. Când o primește, o copiază,
imediat, pentru Securitate.
N.O. Abodi și profesorul Jakó Zsigmond
sunt lucrați D.U.I. pentru activități
naționaliste. Securitatea cere rectoruluiagent, refuzul acțiunii, copierea listei de
nume, înaintată de Abodi și să afle ce
personalități maghiare sunt implicate în
această acțiune.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", a aflat
de la conferențiarii pictori Fulger Radu și
Sima Paul, supărarea lui Abodi, că i s-a
trimis înapoi, pe ocolite lista pentru
patrimoniu, nesemnată. Rectorul Feszt
Ladislau = "Maier" înșiră Securității de ce
nu a semnat. Abodi își exprimă profunda
indignare că rectorul "maghiar" al
Institutului de Artă Cluj: - "nu își dă seama
de scopul suprem și importanța pentru
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care se face acest lucru. Că rectorul are
lipsuri în pregătirea profesională și cultura
generală".
N.O. Agentul a procedat conform
instructajului, are sarcina să informeze și
pe mai departe despre acțiunile lui Abodi
în acest sens. Abodi este lucrat D.U.I.
pentru activități naționaliste.
Cuprinde lista personalităților maghiare și
române, întocmită de Abodi pentru
patrimoniu și copiată de către rectorul
Feszt Ladislau = "Maier" la cererea
Securității.
Agentul denunță nemulțumirea
permanentă a lui Abodi față de
Conducere, de Minister, de viața culturală
, politică și economică din România.
Contabila Pop T., într-o dare de seamă, a
îndrăznit să arate căt costă un student =
50.000 lei și modul de reducere a
cheltuielilor prin munca productivă a
acestora. Abodi a replicat : - "ceea ce se
face este antisocial și ridicol, când
creșterea unui cal costă 80.000 lei, cum se
poate pune problema cât costă pregătirea
unui intelectual, a unui artist. "Această
mentalitate" spune Abodi "vine de la cel
mai înalt nivel și se imprimă și la nivelul
nostru". Abodi e nemulțumit cu munca
conducerii Institutului, cu cea a rectorului
în special, are rezerve și neâncredere în
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cadrele române. Abodi refuză să
vorbească la îmormântarea lui Borghida
István (Istoria artei), replicându-i
rectorului: - "Dacă, conducerea nu a reușit
să facă pentru acest Institut nimic, atunci
măcar să îngropați cadrele vechi". Rectorul
"Maier" îl acuză Securității, pe Abodi de
antisemitism, deoarece l-a propus pentru
postul de profesor universitar pe Vetró
Ártur și nu pe Lövith Egon. Abodi cere
ridicarea problemei naționalitaților. Se
pare, spune Feszt că acum e mai supărat
cum atît baiatul cît și nora lui, au rămas
fără posturi.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. pentru
activități naționaliste, dușmănoase.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976., Agent
("Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula)
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", face
caracterizarea pictorului, profesor
universitar Abodi Nagy Béla, la cererea
Securității. Abodi fiind membru în Consiliul
Profesoral și șef de catedră scrie agentul, a
putut influența munca și viața studenților,
a cadrelor didactice din Institut, educativ,
didactic și politic. Abodi este profesor bun
dar naționalist, este bine documentat
politic. Abodi apară fără rezerve studenții,
anumite cadre didactice și personalul TESA
din Institut. Abodi are relații cu Szabó T.
Attila (istoric literar), pictorul Jakobovics
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Miklós, sculptorii Márkos András și Kós
András, a căror idei le propaghează.
N.O. Securitatea cere rectorului-agent,
"Limitarea prezenței lui Abodi, cât mai
mult posibil la activitățile profesionale ale
cadrelor universitare și studenților, de
împiedicare a posibilităților de întâlnire cu
aceștia".
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier" denunță
despre împrejurarea pensionarii lui Abodi.
Dorința acestuia a fost ca șef de catedră
să fie numit pictorul Tóth László (Abodi
este mentorul lui). Consiliul a aprobat.
Abodi e tot timpul nemulțumit cu
Invățământul artistic, cu lipsa de cadre
maghiare, înlocuite brutal cu cadrele
române de la Institutul pedagogic de trei
ani, desen, forțate peste Institutul de Artă,
fără nici o selecție. Agentul denunță că
pictorul Tóth Laszló a preluat stilul lui
Abodi, se pare că se consultă în toate cu
fostul șef de catedră.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. pentru
manifestări naționaliste. Se știe că Abodi
se preocupă ca Tóth László, să rămînă
reprezentantul maghiarimii în Institut. Se
iau măsuri de anihilare a intențiilor lui
Abodi și a noului șef de catedră, pictorul
Tóth László.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", denunță
că pictorul Tóth László, l-a informat pe
Abodi despre materialul pe care l-a
prezentat. Așa că în cuvântul său, Abodi
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atacă "prostia dispoziției Ministerului
Învățământului, că la seral să se poată
înscrie doar candidații domiciliați în Cluj.
Spune că se poate greși și la cel mai înalt
nivel, că dispozițiile sunt contradictorii cu
Statutul R. S. R., sunt antisociale,
antiumane". Abodi trage la răspundere
O.B., a Institutului, care ar avea
răspunderea de a indica conducerii
superioare, greșelile remarcate. Răspuns
adecvat i-a dat profesorul Văcariu Liviu,
conducătorul ședinței, șeful catedrei de
științe sociale. A luat cuvântul Vremir
Mircea. Andrásy Zoltán a susținut câ
învățământul artistic la seral nu e o formă
adecvată, speră să nu se ajungă la
corectură prin corespondență. Agentul
"Maier" se plânge Securității că acum
Abodi, fiind pensionar poate face orice
critică la adresa conducerii și Ministerului,
fără a mai fii tras la raspundere. Secretarul
O.B., pictorul Botiș Teodor nu ia poziție
nici în sedințe, nici în discuții particulare.
Pictorii Tóth László și Ciato Victor, l-au
acuzat pe Bodiș Teodor că nu a luat poziție
lângă Abodi și că "are fisuri în caracter".
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier" scrie: "Pensionarii Institutului nu au ce căuta în
Institut! Să treacă la UAP Cluj!"
Intâlnirea este cerută Securității de către
rectorul Feszt Ladislau = "Maier".
Informează că Fazekas János (botezat de
Securitate "Florescu") s-a întâlnit în Cluj cu
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Abodi cerându-i date privind proporția
națională a studenților și cea a cadrelor
didactice din Institut. Dar el, agentul
"Maier" i-a prezentat lui Fazekas János,
contrariul celor arătate acestuia de către
Abodi. "Florescu" i-a spus că dacă va avea
probleme cu studenții de naționalitate
maghiară, de natura celor de la Institutul
Politehnic, să-l anunțe și îl va ajuta, așa
cum l-a ajutat și pe rectorul Pálfalvi Attila.
Agentul informează Securitatea cu cine s-a
întâlnit Fazekas János ("Florescu") în Cluj.
Cu Abodi, Tompa Pista, profesorul
universitar Jakó Zsigmond, cu scriitorul
Kányádi Sándor și vizitează Teatrul
Maghiar Cluj.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier", are
sarcină comună cu agentul "Leon" de a
împiedica orice încercare de-a lui Abodi
să ajute pe cei opt studenți maghiari din
grupul botezat de Securitate "Plasticienii".
Abodi a luat deja legătura cu două cadre
didactice.
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier" face
caracterizarea lui Abodi, pentru
Securitate. Îl prezintă pe Abodi ca pe un
cadru didactic bine pregatit, cu mare
experiență artistică. Are sentimente și
conceptie naționalistă. Fiica sa (Nagy
Anna) este căsătorită cu Papadoupoulos
Andonis, grec iar băiatul lui (Nagy Géza) cu
Stoica Georgeta, româncă. La insistențele
lui Abodi a fost angajat la secția de pictură
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Tóth László care a disidat în R. F. G., acum
doi ani. Abodi are o situație mulțumitoare,
face pictură bună, de valoare. Are un
apartament proprietate personală și un
atelier. Situația băiatului său (Nagy Géza)
nu este rezolvată și este fără perspectivă.
În timpul studenției, acesta a fost anchetat
de mai multe ori de către Securitate. Acum
doi ani a vrut să trimită ilegal, o scrisoare
printr-un cetățean străin, în vederea
organizării unei expoziții, pentru care a
fost din nou anchetat. În prezent, fără
post, lucrează pentru edituri. Concepția
politică a lui Abodi în mod sigur nu s-a
schimbat, ca pensionar nu mai are ce
pierde. Cu ocazia unei deplasări în
străinătate, ar lua legătura cu prietenii
plecați din țară.
N.O. Nota se atașează la D.U.I. Abodi.
Agentul are ca "sarcină permanentă" să
continue urmărirea lui Abodi.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976., Agent
("Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula
Rectorul Feszt Ladislau = "Maier" are
sarcina de a informa Securitatea cu ce
cadre didactice din Institutul de Artă Cluj
ține legătura Abodi.

31
"MAIER" / FESZT LADISLAU = FESZT
LÁSZLÓ
RECTOR, GRAFICIAN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 11v. / 30. 09. 1987.
("Plan de măsuri")

Lt. maj. Tripon Teofil
Col. Oprea Florian

VOL. 4. / pag. 12 / 24. 12. 1987.
("Plan de măsuri")

Lt. maj. Tripon Teofil

VOL. 4. / pag. 12. / 07. 02. 1988.
("Plan de măsuri")

Lt. col. Tincă Ovidiu

Agentul "Maier" = Feszt Ladislau are
sarcina de al tempera pe Abodi.
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Agentul "Maier" = Feszt Ladislau are
sarcina să-l viziteze la atelier, să-i cunoască
poziția și concepțiile naționaliste.

VOL. 4. / pag. 13. / 25. 01. 1989.
(completare "Plan de măsuri")

Lt. maj. Tușa Petru
Col. Ioniță Nicolae

Agentul "Maier" = Feszt Ladislau are
sarcina, cu ocazia ședinței de analiză a
UAP Cluj, să-i cunoască poziția, concepțiile
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În 30. 09. 87, "Maier" = Feszt Ladislau, are
sarcina împreună cu agenții ("Victor /
Ivan") = Salvanu Virgil șeful de catedră la
secția design, "Ștefan" = noul angajat la
Institut special pentru Abodi de către
Securitate și pictorul "Fir" = Kancsura
Ștefan, fost student a lui Abodi, să
informeze și să-l influențeze pozitiv pe
acesta.
Agentul "Maier" = Feszt Ladislau în 24. 12.
87, are sarcina de împidicarea lui Abodi, să
se amestece în treburile Institutului.
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În ultimul denunț agentul "Maier" = Feszt
Ladislau se plânge Securității că: - "nu se
mai poate întâlni cu Abodi, deoarece
acesta are rezerve față de el".

VOL. 4. / pag. 241. / 29. 05. 1987.
(2 pag.)
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Agentul "Maier" = Feszt Ladislau denunță
ședinta de analiza muncii la secția de
pictură. Au fost prezenți "Maier" = Feszt
Ladislau, pictorii Sima Paul, Botiș Teodor,
Ciato Victor și Abodi. Fostul director al
Școlii de Partid, Pruneanu Petre
(pensionar) a fost și el prezent. Nu
înțelege: - "ce caută acolo Abodi doar e
pensionar!" Lipsește rectorul grafician
Bălău Mircea și pictorul Veres Pál. Cum au
băut un păhărel de coniac s-au dezghețat
limbile. Cei prezenți politizează. Îl denunță
pe pictorul Botiș Teodor, care face
comparație între Gorbaciov și Ceaușescu,
diferența de cultură, familie. La discuții au
participat cei trei profesori și "invitații".
Se face notă lui Botiș Teodor.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță vizita la
domiciliul pictorului Ciupe Aurel. Acesta se
retrage din toate funcțiile. Denunță lupta
de culise în UAP Cluj, propunerile
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pictorului Ciupe Aurel, pentru biroul de
conducere. Lista cuprinde pe Kovács
Zoltán (pictor), Abodi, Popescu Daniel
(rector), Nemeș Margareta (pictor), Tóth
László (pictor), Déak Ferenc (grafician),
Hordovan Doina (pictor), Feier Petru
(pictor).
N.O. Abodi este lucrat în bază de lucru,
cum acțiunea pictorului Aurel Ciupe are un
caracter naționalist se face notă la P.C.R.
Cluj.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță discuția cu
pictorul Crișan Vasile despre Abodi , că
acționează conform unui grup, are legături
suspecte cu pictorul Kovács Zoltán. Abodi
ajută artiștii minoritari (maghiari și alte
naționalitați).
N.O. Să informeze unde se întâlnesc, care
sunt persoanele, concret.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design are sarcina de a semnala
atitudinea politică și comportarea în
mediul artistic, "substratul" unor poziții în
UAP Cluj și în Institutul de Artă.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design face schița, planul
atelierului lui Abodi, de care are nevoie
Securitatea pentru instalarea mijloacelor
T.O. la atelierul acestuia.
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("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design execută doua schițe cu
planul atelierului lui Abodi, locul
telefonului.
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Prim secr. P.C.R. Cluj
Mocuța Ștefan
Lt. Col. Mușuroaia
Gheorghe
Col. Dumitrașcu
Nicolae
Lt. maj. Velea Eugen
Lt. Tripon Teofil

Sarcina permanentă pentru ("Victor" /
"Ivan") = Salvanu Virgil șeful secției de
design, să pună în aplicare planul
Securității.
In 13. 01. 1978. la nivelul Șef serviciu, s-a
analizat D.U.I. "Nagel". Abodi prin poziția
sa în rândul intelectualității maghiare,
polarizează în jurul său elemente
cunoscute cu concepții ostile și s-a ordonat
să se ia măsuri de anihilare prin
compromitarea și discreditarea sa în fața
comunității maghiare, producând
neâncredere. Această măsură are la bază
căsătoria fiului său, Abodi Nagy Géza
(student an.II) cu o româncă, Stoica
Georgeta, familia acesteia și mai mult,
Securitatea folosește în scopul său chiar
fetița băiatului. In acest plan de
discreditare se folosesc sursele verificate
"Maier" = Feszt Ladislau și ("Ivan" /
"Victor") =Salvanu Virgil și discuții directe
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cu persoane din contactul Securității,
pentru temperare. Îl vor prezenta pe
Abodi în fața comunității maghiare ca pe o
persoană docilă și atașată regimului fapt
ce va accentua izolarea sa. Ser. I.B.
Nr.002455.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976., Agent
("Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula)
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță că îl cunoaște pe
pictorul Kovács Zoltán, încă din 1925. La
Budapesta, acesta a fost studentul lui Aba
Novák. Au discutat despre necesitatea
introducerii în învățământul elevilor
maghiari, a artei populare maghiare, a
cântecelor maghiare.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. Kovács Zoltán a
avut dosar de verificare, închis în 1967.
Agentul să scoată informații prin Kovács
Zoltán, despre Abodi.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design redă conținutul
cuvântului lui Abodi în ședința de alegeri
UAP Cluj, denunță părerea acestuia,
despre lipsurile criticii lui Mircea Țoca (nici
măcar nu a amintit artiști de talia lui
Kovács Zoltán sau Tóth László). Maghiarii îl
văd mai bine în conducere pe pictorul
Svințiu Virgil decât pe pictorul Florean
Liviu. Graficiana Soó Zöld Margit,
transmite agentului acest fapt. În rândul
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maghiarilor spusele lui Abodi au provocat
nemulțumire, prin conținutul diplomatic.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. S-a făcut notă la
P.C.R. Cluj.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță pe Abodi, prin
textilista Lupaș Ana care îl învinuiește că
în sedința de conducere, acesta a atacat-o
"brutal", la jurizare la fel. Cei din București
au observat că situația din Cluj este rea și
vor să raporteze Conducerii UAP R.S.R.
N.O. Pe baza noilor informații date de
textilista Lupaș Ana prin ("Victor" / "Ivan")
= Salvanu Virgil șeful secției de design, se
face o nouă centralizare a datelor și o
nouă informare către P.C.R. Cluj.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță că Abodi a
afirmat că: - "ceea ce se întimplă în
această țară este un lucru absurd,
democrația există doar înspre exterior pe
când în interiorul țării există un șovinism la
cel mai înalt grad". Abodi și Kós András nu
pot lucra cu textilista Lupaș Ana,
președinta UAP Cluj. Lupaș Ana, suferă de
boala conducerii, este diplomată. Aceasta
face favoruri câtorva artiști maghiari
pentru a-și acoperi în felul acesta
concepțiile șoviniste. Artiștii maghiari sunt
prezenți la ședințe, dar nu o sprijină. Abodi
i-a povestit lui "Ivan / Victor" = Salvanu
Virgil că în 1950, cu ocazia selectării
materialelor Muzeului Etnografic din Cluj,
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a avut dispute vehemente cu tatăl lui
Lászloffy Csaba, care avea sarcini pe linie
culturală în perioada respectivă. Au atins
problemele naționalităților. Abodi făcuse
afirmații care ar fi putut avea urmari, așa
că a pus pe hârtie tot incidentul, pentru
orice eventualitate. Abodi este greu de
abordat, agentul se miră cât de deschis
este cu el. Face descrierea atelierul lui
Abodi și locul unde se află aparatul
telefonic, conform instructajului primit.
Agentul atrage atenția Securității, cât de
precaut este Abodi.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. Cât de
frecvent este vizitat de Kós András, Kovács
Zoltán, Balázs Péter. Informații despre
concepțiile lui Abodi. Agenții ("Niculescu" /
"Drăgan Valer")= Kovács Gyula și
("Dragomir" / "Sandor") = Raul Șorban, vor
face verificare.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță discuția purtată
cu Abodi, în atelierul acestuia. Agentul
vorbește despre pensionarea și viitoarea
sa calatorie în R.F.G., îl provoacă pe Abodi
la discuții de politică internă, conform
sarcinilor concrete trasate de către
Securitate. Îl invită pe Abodi, să-l viziteze,
la întoarcea sa.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I.
Să se întâlnească la întoarcere, să știe care
este poziția și concepțiile lui Abodi.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
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secției de design denunță discuția avută în
atelierul lui Abodi, fiind prezent și ginerele
acestuia, pictorul Papadoupoulos Andonis.
Abodi afirmă că: - "oamenii sunt
îngrijorați că li se ia trecutul, că în
România, comparativ cu alte state abea
acum se pune problema ocrotirii
patrimoniului cultural". Despre Kancsura
István = "Fir", afirmă că este un parazit
printre artiști, face intrigi în UAP Cluj.
Papadoupoulos participă la discuții, este
îngrijorat că nu are loc de muncă. Pictorul
Jakobovics Miklós, le-a povestit despre
viața culturală din Oradea (anomaliile
învățământului).
N.O. Abodi e lucrat D.U.I.
Să-l aibă în atenție și pe Papadoupoulos
Andonis, ce probleme politice ridică.
Sarcină permanentă primesc agenții
"Maier" = rectorul Feszt Ladislau și
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design privind călătoriile în
străinătate și relațiile lui Abodi.

39
58.

"IVAN" / "VICTOR" / SALVANU VIRGIL
ARHITECT
ȘEF DE CATEDRĂ DESIGN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 133. / 14. 04. 1977.

Lt. Tripon Teofil

VOL. 4. / pag. 145. / 02. 06. 1977.

Lt. Tripon Teofil
maior Oprea Florian

CASA "SINAIA"

59.

"IVAN" / "VICTOR" / SALVANU VIRGIL
ARHITECT
ȘEF DE CATEDRĂ DESIGN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
CASA "SINAIA"

("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță discuția cu
Abodi (în atelier) întrebându-l cum a ajuns
ginerele său, Papadoupoulos Andonis, pe
post de profesor la Liceul de Artă Cluj.
Abodi a spus că el nu a intervenit: - "Cum
îți închipui că un maghiar ar putea să facă
intervenție". A sosit și sculptorul Kós
András, se discută despre învățământul
artistic necorespunzator în liceele de artă,
necesitatea schimbării programei școlare.
La fel și în Institut trebuie mărit numărul
de ore la desen.
N.O. Abodi și Kós András sunt lucrați D.U.I.
Securitatea se pregătește din nou pentru
instalarea mijloacelor tehnice T.O. la
Abodi.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță vizita făcută la
atelierul pictorului Cs. Erdős Tibor, care
așteptă cartea "Istoria Ardealului" din
Ungaria. I-a arătat noua sa lucrare,
portretul lui "Janus Pannonius". Agentul la antrenat în discuții despre institutele
maghiare din Ardeal, despre eventuala
unire a Institutului de Artă Cluj cu
Institutul de Teatru din Târgu Mureș. Știe
de la avocatul Nemes István, că Cs. Erdös
Tibor, Abodi și Kós András, la Stana
(propietatea Kós Károly) vizionează
programul de televiziune Budapesta.
N.O. Abodi și Kós András sunt lucrați D.U.I.
Cs. Erdös Tibor a fost avertizat în 1976.
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Ce face cu lucrările sale, Abodi.
02. 06. 1977. Să se aducă cele trei dosare
în 10 zile pentru analiză. Securitatea are
date cu lucrarea care se pregătește la
Budapesta.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță discuția avută în
atelierul lui Abodi și părerea acestuia
despre reâncensământul care împarte
minoritatea în maghiari și secui, astfel
rezultând că sunt mai puțini maghiari în
România și că secuii sunt de origine dacică.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. pentru
manifestări naționaliste. Se face raport la
Direcția I. București.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță intenția lui
Abodi de a călători în R.F.G., la rude.
N.O. Securitatea vrea să știe dacă
intenționează să intre în legatură cu
"elemente din emigrație, reacționare".
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Abodi s-a întors din calătoria la rude în
R.F.G. Conform unei înțelegeri, Lt. Col.
Velea Eugen, îl va recontacta pe Abodi,
urmărind compromiterea sa în fața
comunității maghiare din Cluj (30. 10.
1986). Pentru cunoașterea preocupărilor
prezente și care sunt persoanele care îl
vizitează, se dirijează agenții ("Victor" /
"Ivan") = Salvanu Virgil șeful secției de
design denunță și "Maier" = Feszt Ladislau,
rector.
Se exloatează pe viitor mijloacele speciale
"Bokor" (instalația T.O. de la domiciliul
scriitorului Bajor András) și "Nagel"
(mijloacele tehnice T.O. instalate în
atelierul de creație a lui Abodi).
Dupa analizarea acțiunii "Nagel" (mijloace
T.O. la atelierul lui Abodi) la nivelul Șefului
Servici I.B., Col. Oprea Florian a ordonat:
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design are sarcina de al vizita la
atelier pe Abodi pentru a cunoaște
tematica lucrărilor sale și ce face cu ele
(06. 04. 1987).
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design are sarcina permanentă
de a cunoaște preocupările prezente și
care sunt persoanele care îl vizitează pe
Abodi.
În 30. 09. 1987 se folosesc "Nagel"
(mijloacele tehnice T.O. instalate în
atelierul de creație a lui Abodi) și "Karoly".
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
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secției de design are sarcina permanentă
de a cunoaște preocupările prezente și
care sunt persoanele care îl vizitează pe
Abodi.
Se dirijează și agenții "Maier" = Feszt
Ladislau, "Ștefan" și "Fir" = Kancsura
Ștefan.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design are sarcina de temperare
și influențare a lui Abodi.
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("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță vizita la atelierul
de creație a lui Abodi. Acesta nu se
angajează în discuții politice, doar în teme
legate de înnvățământ, dar cum părerile
lui Abodi nu sunt luate în seamă, nu
prezintă interes pentru agent.
N.O. Acesta să stabilească problemele
politice negative pe care le ridică Abodi.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță vizita la atelierul
lui Abodi care nu a ridicat nici o problemă.
A sosit și sculptorul Kós András, revoltat
de sistemul administrativ și felul cum i s-a
întocmit dosarul de pensie.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. materialul
privind pe Kós András se verifică cu
mijloace speciale T.O.
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("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță că s-a întilnit pe
stradă cu Abodi, acesta s-a bucurat.
Tocmai voia să-l viziteze, să-i ceară
ajutorul în întocmirea unei liste cu datele
mormintelor artiștilor maghiari, aflate în
cimitirul Házsongárd pentru cererea de a fi
declarate monumente istorice, pentru
ocrotirea lor.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. Agentul să afle
cât mai multe despre preocupările lui
Abodi în această problemă și să nu dea
curs solicitării sale.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță vizita la atelierul
lui Abodi cu care discută despre vizita cam
forțată a premierului maghiar, nu vede
posibilitatea unei înțelegeri. Discută
despre viitorul Institutului de Artă Cluj.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. pentru
manifestări ostile. Agentul să informeze ce
reacție are.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță atacul
graficianului Mircea Bălău, în cadrul
plenarei UAP Cluj, împotriva președintei
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textilista Lupaș Ana. A acuzat-o de
deformarea învățământului artistic, că
provocă disensiuni între artiști, că sprijină
artiștii tineri netalentați din tabăra ei.
P.C.R. va face verificări. A luat cuvântul și
sculptorul Benczedi Sándor, care în
convorbirile particulare cu agentul, a avut
poziție corectă în abordarea din punct de
vedere politic a problemei artei plastice. În
cuvântul său, Benczedi a vorbit despre
rolul artistului și artei în promovarea
frumosului, considerând că regimul actual
a creat astfel de condiții. Cuvântul lui
Benczedi Sándor i-a consternat pe Abodi și
pe sculptorul Vetró Ártur, care se așteptau
exact la contrariu.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I.
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță discuția
ocazională avută cu Abodi. Îl întreabă
despre fiul (Nagy Géza) și fiica (Nagy Anna)
dacă e adevarat că emigrează, dupa cum
vorbesc artiștii plastici din Cluj. Abodi, cu
tot regretul că va ramâne singur, spune că
e mai bine pentru ei, nu vor mai avea grija
zilei de mâine, o situație mai liniștită.
Vorbesc despre relația prăpăstioasă dintre
Ungaria și România.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. Materialul se
atașează la dosar .
După analiza materialului și planului de
măsuri împotriva lui Abodi de către Lt. col.
Tincă Ovidiu, ("Victor" / "Ivan") = Salvanu
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Virgil șeful secției de design primește
sarcina de al tempera și influența pe
Abodi.

CASA "SINAIA"
69.

"IVAN" / "VICTOR" / SALVANU VIRGIL
ARHITECT
ȘEF DE CATEDRĂ DESIGN
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 253 / 18. 03. 1989.

Lt. Tușa Petru

Lt. maj. Hurluț Ioan
Lt. Coroian Ștefan

CASA "SINAIA"

70.

"RAZOR" / ... /

VOL. 1. / pag. 60. / 03. 05. 1967.

71.

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

VOL. 1. / pag. 95. / 17. 02. 1961.

("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil șeful
secției de design denunță discuția cu
Abodi, la UAP Cluj. Îl întreabă ce părere
are despre scrisoarea avocatului Újvári.
Abodi spune că: - "e un act de curaj, la
care ar trebui să adere cât mai mulți
maghiari". Abodi spune că: - "dacă se va
continua în ritmul acesta, peste 100 de ani
nu se va mai vorbi limba maghiară în
Ardeal. În privința naționalităților, politica
României este foarte dură". Discută
politică, despre protestul celor șase
personalități. Abodi afirmă că: -"e doar un
început și în viitor vom asista la acțiuni
similare". În câteva cuvinte fiindcă Abodi
se grăbește.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. cu manifestări
dușmănoase. Agentul a fost instruit pe
lângă el. Inclus în buletin la Directia I.
București.
Securitatea a cerut informare din Comuna
Nima, Raionul Gherla despre vizita
pictorului Barcsay Jenó la mama sa. Acesta
îl vizitează și corespondează cu Abodi.
Agentul denunță, calomniile, informațiile
primite despre Abodi, de la pictorul Bede
Ștefan. Denunță atitudinea de afinitate a
lui Abodi față de evenimentele din
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72.

"NEAGOE"/ ... /

VOL. 1. / pag. 295. / 29. 01. 1964

Cpt. Domnița Nicolae

73.

" JUGĂNARU" / "STĂNESCU VIRGIL"
/ "CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 1. / pag. 318. / 20. 02. 1961.
(4 pag.)

Maior Hoinărescu
Țepes
Maior Hanches I.

VOL. 1. / pag. 99. / 22. 02. 1961.
("Referat")
(6 pag.)

Locțiitor Șef Servici
Cpt. Mărgineanu
Emil
Lt. maj.Domnița N.
Lt. Oprea Florean

DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION

Ungaria, în 1956, simpatia față de
studenții Institutului, condamnați. Berla
Rozalia, șefa de cadre de la Institut, i-a
spus pictorului Nagy Imre că știe multe
despre Abodi. Abodi este naționalist,
iredent. Atât Bede Ștefan cât și Nagy Imre
erau supărați pe Abodi.
Sarcina de verificare a raportului prezentat
de "Ioachim Udriște" prin care, denunță
discuțiile avute cu sculptorul Curea Simion,
la cofetăria "Opera" și la atelierul acestuia,
despre plenara UAP Cluj, despre Abodi
(ungur prost), despre pictorul Ciupe Aurel.
("Jugănaru" / "Stănescu Virgil" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil, îl
cunoaște pe Abodi din anul 1949.
Agentul face o lungă analiză a lui Abodi. Îl
caracterizează ca fiind cult, inteligent dar
maghiar. Denunță despre familia din care
provine, talentul, inteligența, cultura,
formarea școlară, activitatea la catedră (ca
fiind cel mai serios dascăl, capabil să țină
ore atractive) despre cariera artistică. În
1965 au devenit, colegi profesori în
Institutul de Artă Cluj.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. Securitatea
încearcă recrutarea lui Abodi.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil.
Activizare, informare, verificare. Deasupra
numelui conspirativ de "Jugănaru" este
scris "Stănescu". Îl cunoaște pe Abodi din
1949.
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DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.
"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 1. / pag. 101 /22. 02. 1961.
("Referat")
(6 pag.)

Locțiitor Șef Servici
Cpt. Mărgineanu
Emil
Lt. maj.Domnița N.
Lt. Oprea Florean

VOL. 1. / pag. 122. / 25. 06. 1969.

Lt. Velea Eugen

VOL. 1. / pag. 148. / 29. 07. 1968.
(2 pag.)

Lt. Velea Eugen

DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil, conform
instrucțiunilor primite, agentul a dat un
lung raport-analiză despre Abodi, în
încercarea Securității de al recruta pe
pictor, pentru calitățile intelectuale,
talentul și importanța sa în rândul
comunității maghiare. Un punct important
în exploatarea materialului este
sentimentul de dragoste a lui Abodi pentru
familie, pictorul are patru copii (scrie
Securitatea), ține la cariera sa artistică și
funcția pe care o deține.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil. Agentul
întărește denunțul lui Șchiopu Valer,
Directorul Fondului Plastic Cluj, despre
UAP Cluj, despre Abodi.

DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.
74.

"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION

("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil, denunță
despre Reforma Învățământului din 1968.
Rectorul Popescu Daniel vrea introducerea
Istoriei Artei Românești ca și curs aparte
ceea ce ar mări și mai mult numărul de ore
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ATELIERUL AGENTULUI
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

75.

"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 1. / pag. 152. / 30. 06. 1968.
(4 pag.)

Lt. Velea Eugen

VOL. 1. / pag. 157. / 30. 04. 1968.
(2 pag.)

Lt. Velea Eugen

ATELIERUL AGENTULUI
76.

DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.
"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

la studenți (prin reducerea duratei de
studiu de la VI. la IV. ani, numărul de ore
este foarte mare). Din acest motiv Abodi
este pentru încadrarea cursului de Istoria
Artei Românești în cursul de Istoria Artei
Universale. Abodi este acuzat de
naționalism.
N.O. Și pe mai departe să informeze
despre Abodi, pentru împedicarea
eventualelor acțiuni dușmănoase ce
le-ar putea întreprinde.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil, denunță
despre Plenara UAP Cluj, condusă de
Brăduț Covaliu (pictor), Ion Irimescu
(sculptor) și Corneliu Baba (pictor). Din
noul Consiliu face parte și Abodi, acesta
reprezintă ramura maghiară. Pictorul
Ciupe Aurel este ales președintele UAP
Cluj. Agentul denunță și despre luptele
dintre artiștii români.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil, denunță
discuția lui Abodi cu Fulicea Virgil, despre
interzicerea de a fi lăsat să călătorească în
străinătate, despre felul cum a fost oprit
să se urce în avion. Revoltat, Abodi declară
că este calomniat sistematic pe toate
liniile. Conchide că: -"ceea ce se face cu el
este un asasinat moral". Sculptorul Kós
András, detaliază cum a fost ani de zile,
calomniat, împiedicat, hărțuit Abodi,
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77.

"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 1. / pag. 161. / 11. 01. 1968.

Cpt. Domnița Nicolae

VOL. 1. / pag. 188. / 11. 11. 1966.

Cpt. Domnița Nicolae
Lt. Velea Eugen

DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.
78.

"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
ATELIERUL AGENTULUI
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

sculporului Fulicea Virgil.
N.O. Abodi este lucrat pentru activitate
naționalistă, maghiară. Kós András apare
ca legatură apropiată. Agentul îl va urmări
pe Abodi în Institut. Securitatea consideră
necesar să facă informare la P.C.R. Cluj.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil, denunță
comportarea lui Abodi și a sculptorului
Kós András în cadrul UAP Cluj. De fiecare
dată au nemulțumiri, comentează. La
jurizări votează în bloc numele maghiare,
apoi insistent autori români cu lucrări
exagerat moderniste.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil,
raportează despre ce i-a relatat rectorul
Popescu Daniel, discuția cu Aurel Popa,
Directorul Inspectoratului Superior, privind
repartiția absolventei Anna Nagy (pictor) și
cazul Zsófia Nagy (matematician),
amîndouă fiind ficele lui Abodi. Anna a fost
împiedicată să rămînă în Cluj iar Zsófia a
făcut petiție pentru învățământ în limba
materă. Se pare că prorectorul Demeter,
din teamă, a adus această problema la
cunoștiința Ministerului Învățământului.
N.O. se face notă la P.C.R. Se verifică
semnalarea. Bir. 6 face verificări
preliminare a ficei lui Abodi (bir.7 nu are
stire).
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"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 1. / pag. 201. / 22. 08. 1966.
(2 pag.)

Cpt. Domnița Nicolae

VOL. 1. / pag. 204. / 19. 08. 1966.

Cpt. Domnița Nicolae

ATELIERUL AGENTULUI
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

80.

"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
ATELIERUL AGENTULUI
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil, denunță
Securității date eronate, legende create
despre viața lui Abodi, informații parvenite
prin șefa de cadre a Institutului de Artă
Cluj, soția pictorului Abrudan Petru.
Agentul declară că Abodi a acuzat
delegații Ministerului Învățământului și
chiar Ministerul de incompetență în
materie de învățământ artistic și în
specificul învățământului din Cluj. Agentul
consideră că Abodi nu este talentat. Face
legătura cu revoluția maghiară din 1956 și
lucrarea lui Abodi intitulată "Citind ziarul".
N.O. Securitatea va face notă la P.C.R. Cluj.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil, denunță
că în colectivul O.B. s-au făcut caracterizări
pentru posturile de conducere în
Institutul de Artă, rector, prorector, decan.
Bălău Mircea (secretarul O.B.), Salvanu
Virgil =( "Ivan" / "Victor"). Despre Abodi
fiind doar păreri pozitive rectorul Popescu
Daniel a cerut și păreri negative. Rectorul
declară agentului că nu putea să spună în
plen că "Abodi este șovin". Funcția de
decan sau prorector pentru Abodi. Cel mai
bine în nici una! Agentul consideră că
"Abodi este foarte periculos!"
N.O. Abodi este lucrat prin dosar individual
pentru activitate naționalistă.
Agentul să facă o informație cu tot ce știe
despre Abodi. Securitatea va face notă la
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81.

"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 1. / pag. 241. / 02. 10. 1965.

Cpt. Domnița Nicolae
Lt. maj. Tudor Ionel

VOL. 1. / pag. 309. / 03. 07. 1963.

Cpt. Puscașu Ilie

ATELIERUL AGENTULUI
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.
82.

"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
ATELIERUL AGENTULUI

("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil, denunță
situația din UAP Cluj cînd s-au cerut
artiștilor lucrări pentru o expoziție cu
tematică organizată ad hoc și la care însă
artiștii nu au predat lucrări. Părerea lui
Abodi, a pictorului Kovács Zoltán, despre
lipsa de achiziții, de manipulațiile de la
Fondul Plastic Cluj.
N.B.S. Abodi este lucrat pentru atitudini
dușmănoase. Care e poziția lui Abodi și a
lui Kovács Zoltán în UAP Cluj, pe cine
susțin aceștia.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil, denunță
despre Plenara UAP Cluj. De la București
sunt prezenți secretarul Eugen Popa,
vicepreședintele Ion Irimescu și șeful de
cadre UAP a R. P. R. Președintele UAP Cluj,
devine pictorul Bene József, printre cei 15
membri ai conducerii se numără și Abodi.
Agentul face analiza proporției dintre
artiști români (9) și artiști maghiari (6).
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DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.
"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 1. / pag. 271. / 10. 12. 1964.

Lt. maj.Tudor Ionel

VOL. 1. / pag. 183. / 10. 05. 1967.

Lt. Velea Eugen
Lt. Șerban Sanda
Cpt. Domnița Nicolae

VOL. 1. / pag. 314. / 09 .05. 1962.

Cpt. Puscașu Ilie

CASA "SORA"
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.
"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
84.

DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.
"STĂNESCU VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"CRIȘAN VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
ATELIERUL AGENTULUI
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

N.O. Se face notă pentru P.M.R. Cluj.
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil, denunță
discuțiile aprinse pe baza raportului
expoziției regionale, întocmit de rectorul
Popescu Daniel și pictorul Elaș Leonid, prin
care luau poziție față de orientarea picturii
lui Tóth László (Abodi este mentorul
acestuia). Raportul a fost vehement atacat
de Abodi, care susține și apară pe artiștii
maghiari: - "O formă nouă, sinceră,
adecvată conținutului în compoziția lui
Tóth László".
("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil, are
sarcină de verificare a denunțului dat de
agenta "Sonia". Mai verifică agenții
"Marian" și "Ioachim Udriște".

("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil, denunță
vizita directorului general al Fondului
Plastic din R. P. R., Vărdăuteanu la colonia
de ateliere din Grigorescu, la sculptorul
Ladea Romul (fost legionar), pictorul
Mitrea Ion = ("Luchian Ștefan" / "Marius
Bunea") și sculptorul Emil Curea (fost
avocat). Agentul redă cuvânt cu cuvânt
discuția dintre Fulicea Virgil și Abodi,
despre felul în care la București au jurizat
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"SONIA" / ... /

VOL. 1. / pag. 165. / 24. 10. 1967.

Lt. Șerban Sanda

"SONIA" / ... /

VOL. 1. / pag. 118. / 14. 07. 1966.
("Plan de măsuri")
(4 pag.)

Lt. Șerban Sanda
Lt. maj. Tudor Ionel
Cpt. Domnița Nicolae

"SONIA" / ... /

VOL. 1. / pag. 135. / 13. 02. 1969.

Lt. Șerban Sanda
Lt. Velea Eugen

"SONIA" / ... /

VOL. 1. / pag. 146. / 02. 08. 1968.

Lt. Man Eugenia

lucrările artiștilor din Cluj, cînd au fost
scoase 55% din ele.
N.B. Sculptorul Ladea Romul, legionar
cunoscut în evidențele noastre xxxx. Nota
a fost confirmată de xxxx. Tov. Flora a
semnalat pe Abodi cu manifestări ce
produc perturbări. Semnalare la P.M.R.
Nota Securității la denunțul lui "Radu"
despre Papadoupoulos Andonis. Să se
dirijeze pe lingă acesta agenții "Grigore" și
"Sonia". Sondarea influenței negative a lui
Abodi asupra acestuia.
Agenta "Sonia" primește sarcină de
urmarire a comportamentului lui Abodi în
Institut față de cadrele de naționalitate
româna.
Agenta "Sonia" primește sarcină de
urmarire pe lângă Papadoupoulos Andonis
(ginerele lui Abodi) ca urmare a
delațiunilor agenților ("Crișan Virgil" /
"Jugănaru" / "Stănescu Virgil") = sculptorul
Fulicea Virgil și "Paraschivescu".
N.O. Securitații la denunțul lui ("Crișan
Virgil" / "Jugănaru" / "Stănescu Virgil") =
sculptorul Fulicea Virgil, despre afirmațiile
naționaliste ale ginerelui lui Abodi, pictorul
Papadopoulos Andonis (cum reiese din
discuția purtată de către rectorul Popescu
Daniel cu sculptorul Fulicea Virgil =
("Jugănaru" / "Stănescu Virgil" / "Crișan
Virgil") și pictorul Băcilă Emil) precum și
informațiile agentei "Sonia". Se dirijează și
agentul "Paraschivescu".
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"SONIA" / ... /

VOL. 1. / pag. 147. / 02. 08. 1968.

Lt. Man Eugenia

86.

"SONIA" / ... /
ATELIERUL AGENTEI

VOL. 1. / pag. 168. / 25. 09. 1967.

Lt. Șerban Sanda

"SONIA" / ... /

VOL. 1. / pag. 174. / 07. 06. 1967.
(rector Popescu Daniel)

Lt. Velea Eugen

"SONIA" / ... /
ATELIERUL AGENTEI

VOL. 1. / pag. 178. / 30. 05. 1967.
(2 pag.)

Lt. Șerban Sanda

87.

Agenta "Sonia" denunță și dă informații
despre Expoziția Tineretului atacând-o pe
fiica lui Abodi, Nagy Anna (pictor).
Denunță nemulțumirea artiștilor tineri din
UAP Cluj și despre Institutul de Artă Cluj.
Cum în presă nu a apărut nici un articol
despre expoziție, iar cele scrise de către
sculptorul Fulicea Virgil = ("Jugănaru" /
"Stănescu Virgil" / "Crișan Virgil"), nu
prezintă materialul expus, tinerii vor să
reacționeze.
Agenta "Sonia" denunță despre alegerea
de model ținute la Institut, despre
comentariile sculptorului Kós András.
Abodi i se alătură acestuia.
N.O. Abodi și Kós András, au manifestări
naționaliste, se va urmări atitudinea lor
față de studenți.
Agenta "Sonia" confirmă toate cele
declarate de către rectorul Popescu Daniel
(denunț pag. 173-174)
Agenta "Sonia" denunță vizita rectorului
Popescu Daniel în atelierul ei și părerile
sale despre naționalismul lui Abodi.
Rectorul dorește "împiedicarea cu orice
preț a acestuia" de a deveni șef de
catedră. Relatează agentei despre
atitudinea lui Abodi în 1956, simpatia și
apărarea studenților inculpați. Îl urmărește
pe Abodi "pas cu pas". Abodi, spune
rectorul, incintă sentimentul național și
consolidează în educația artistică a
studenților prețuirea artei maghiare. Așa
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88.

"SONIA" / ... /
ATELIERUL AGENTEI

VOL. 1. / pag. 181. / 10. 05. 1967.
(3 pag.)

Lt. Șerban Sanda
Cpt. Domnița Nicolae
pentru informare la
P.C.R.

89.

"SONIA" / ... /
ATELIERUL AGENTEI

VOL. 1. / pag. 187. / 30. 11. 1966.

Lt. Șerban Sanda
Cpt. Domnița Nicolae

că studenții lui au executat compoziții
inspirate din istoria Ungariei.
N.O. Abodi lucrat D.I., Miklóssy Gábor are
dosar de verificare. Agenta are sarcini de
urmărire a lui Abodi și a lui Papadoupoulos
Andonis (ginere). Să se știe cu ce artiști a
discutat ambasadorul francez, acesta are
părere fermă despre Ardeal și maghiari.
Agenta "Sonia" denunță și face un amplu
raport despre viitoarele alegeri la UAP
Cluj. Artiștii maghiari nu doresc rămânerea
sculptorului Ladea Romul (fost legionar) ca
președinte, dar nici pe pictorul Sima Paul.
Sculptorul Vetró Ártur este activ în aseastă
privință. Informațiile le are de la Nemeș
Maria (pictor). Denunță despre pictorii
Ciupe Aurel, Bene Jozsef, Mohi Alex =
"Ardeleanu", despre sculptorul Vetró Ártur
și Abodi. Acesta îl înlocuiește la catedră pe
pictorul Ciupe Aurel.
N.O. Cine face parte din grupul lui Vetró
Ártur, ce vor face, agenta să se informeze.
Abodi este lucrat D.I. Se face notă la P.C.R.
Cluj. Pentru verificare se activează agenții
("Stanescu Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = sculptorul Fulicea Virgil, "Ioachim
Udriște" și "Marian". Se face urgent
centralizarea tuturor materialelor și se
face informare la P.M.R. Cluj.
Agenta "Sonia" denunță discuțiile care au
avut loc în atelierul graficianului Horák
Jozsef între pictorii Papadopoulos Andonis,
Nagy Anna (fiica lui Abodi), Ciato Victor,
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90.

"SONIA" / ... /
ATELIERUL AGENTEI

VOL. 1. / pag. 189. / 16. 11. 1966.

Lt. Șerban Sanda

91.

"SONIA" / ... /
ATELIERUL AGENTEI

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

Lt. Șerban Sanda

Sarka. Papadopoulos Andonis face o serie
de afirmații
N.O. Abodi este lucrat D.I. pentru
activitate dușmănoasă naționalistă
maghiară. Agenta să cunoască de ce face
astfel de afirmații Papadoupoulos Andonis
dacă nu este și sub alte influențe. Lt. Velea
Eugen face propuneri de urmărire mai
calificată a acestuia.
Agenta "Sonia" denunță discuția dintre
pictorii Ciato Victor și Papadoupoulos
Andonis. Acesta afirmă că se simte
urmărit, filat. Este în relații cu Nagy Anna
(pictor) fiica lui Abodi.
N.O. Ciato Victor e secretarul U.T.C. pe
Institut. Papadoupoulos Andonis să fie
încadrat de Lt. Velea Eugen.
Agenta "Sonia" denunță că pictorul
Papadoupoulos Andonis a vorbit cu
studenții, despre felul urât în care se
poartă România cu maghiarii, informațiile
provin de la pictorul Ciato Victor. Se simte
influența lui Abodi și a fiicei acestuia, Nagy
Anna (pictor).
N.O. Agenta are sarcină pe lîngă pictorul
Papadoupoulos. Abodi lucrat D.U.I. pentru
concepții și manifestări naționaliste.

57
92.

93.

"SONIA" / ... /
ATELIERUL AGENTE

VOL. 1. / pag. 215. / 07. 06. 1966.

Lt. Șerban Sanda
Cpt. Domnița Nicolae

"SONIA" / ... /

Vol. 1. / pag. 422. / 14. 07. 1966.
("Notă de stadiu")
(3 pag.)

Lt. Tudor Ionel
Lt. Șerban Sanda
Lt. maj. Velea Eugen
Col. Pleșița Nicolae

"MARIAN" / ... /

VOL. 1. / pag. 118. / 14. 07. 1966.
("Plan de măsuri")

Lt. maj. Tudor Ionel
Cpt. Domnița Nicolae

"MARIAN" / ... /

VOL. 1. / pag. 150. / 11. 06. 1968.

Lt. Velea Eugen

Agenta "Sonia" denunță ce știe despre
"grecul Papadoupoulos Andonis" (pictor),
informațiile le are de la pictorul Ciato
Victor. Acesta încearcă să se
împrietenească cu el (va deveni ginerele
lui Abodi și este sub influența negativă a
acestuia).
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. Agenta
"Sonia" va urmări pe Abodi și Kovács
Zoltán.
N.B. Lt. Tudor Ionel va dirija pe lângă
Andonis Papadoupoulos, niște agente.
Securitatea efectuează "Notă de stadiu".
Pe baza materialelor de anchetă, note
informative, declarații, materiale
provenite prin sursa T.O., Abodi
desfășoară activitate dușmănoasă pe linia
naționalismului maghiar. S-au dirijat pe
lângă el, agentii "Nasăudeanu Ioan",
"Sonia", ("Luchian Ștefan" / "Marius
Bunea") = pictorul Mitrea Ioan și "Ady
Ioan".
Denunțurile au afectat familia, colegii
maghiari, studenții lui Abodi.
Securitatea a făcut notă personală pentru
Prim-secretarul Duca Aurel.
Agentul primește sarcina de a cîștiga
încrederea lui Abodi și de a intra în
anturajul său.
Agentul "Marian" denunță luarea de
cuvânt la plenara UAP Cluj, a sculptorului
Vetró Ártur. Denunță discuția avută după
plenară, cu graficiana Soó Zöld Margit
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94.

"MARIAN"/ ... /
BIROUL "R.L."

VOL. 1. / pag. 159. / 02. 02. 1968.

Cpt. Oprea Florian

"MARIAN"/ ... /
BIROUL "R.L."

VOL. 1. / pag. 182. / 10. 05. 1967.

Lt. Șerban Sanda
Cpt. Domnița Nicolae

(erau de față pictorițele Pallos Sch. Jutha,
Rusz Livia). Aceasta nu este de acord cu
sculptorul Vetró Ártur și Abodi. Graficiana
insinuează că Abodi l-ar manipula din
umbră pe sculptorul Vetró Ártur.
N.O. Pe baza denunțului, Securitatea dă
sarcini agentului ("Luchian Ștefan" /
"Marius Bunea") = pictorul Mitrea Ioan, de
stabilire a prezenței naționaliste la Abodi și
Gergely. Abodi e lucrat D.U.I. se face notă
la P.C.R. Cluj. Dacă e nevoie, se folosesc
mijloace T.O.
Agentul "Marian", denunță discuția cu
Abodi, la analiza de semestru la secția de
grafică, încearcă să "vadă" în gândurile lui
Abodi. Acesta a afirmat: - "Aici la noi, nu
există un teren favorabil pentru
dezvoltarea artei și nimeni nu solicită acest
lucru".
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. Agentul
primește sarcina de ai câștiga încrederea,
dupa care îi vor fi trasate sarcini operative.
Agentul "Marian" are sarcină de verificare
a denunțului- raport al agentei "Sonia"
despre situația din UAP Cluj, despre
viitoarele alegeri, despre pictorii Ciupe
Aurel, Bene József, Mohi Alex =
"Ardeleanu", sculptorul Vetró Artúr și
Abodi .
N.O. Verificare fac agenții ("Stănescu
Virgil" / "Jugănaru" / "Crișan Virgil") =
sculptorul Fulicea Virgil și "Ioachim
Udriște".
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95.

"MARIAN" / ... /

VOL. 1. / pag. 163. / 06. 11. 1967.

Lt. Velea Eugen
Cpt. Oprea Florian

96.

"V. OPREA" / ... /

VOL. 1. / pag. 100. / 22. 11. 1961.

Lt. Domnița Nicolae

VOL. 1. / pag. 338. / 06.03.1957.

Lt. Domnița Nicolae

CASA NR. 2.

97.

"V. OPREA" / ... /
CASA NR. 2.

Agentul "Marian", denunță discuția avută
cu Borghida István și sculptorul Balaskó
Nándor, apoi despre întâlnirea cu fostul
său profesor, Abodi. Îl invită la atelierul
său, dar Abodi îl refuză categoric.
N.O. Agentul primește sarcini pe lângă
Borghida István (istoria artei), Fülöp Andor
Antal (pictor), Creangă Florin, Baász Imre
(grafician) iar cu Abodi să aibă relații de
prietenie.
Agentul "Marian", denunță afinitatea lui
Abodi față de revoluția din 1956, oglindit
de lucrările "La tribunal" 1957 (lucrare
inspirată de procesul studenților
condamnați, Balázs Imre și Tirnovan Vid )
prezentată la regionala de pictura din 1957
și pictura "Citind gazeta" (1956), omagiul
pictorului la revoluția maghiară.
Agentul V. Oprea din Institutul de Artă
Cluj, denunță comportarea lui Abodi și a
pictorului-coleg Miklossy Gábor în 1957 la
tribunal, după anunțarea sentinței de
condamnare a studenților, au plâns și
întrebați fiind, au spus că dovezile nu sunt
satisfăcătoare.
N.O. Agentul ("Sandor"/ "Dragomir") =
Raul Șorban are sarcina de ai urmări pe
pictori.
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"IONESCU VASILE" / COSMAN OCTAVIAN
PICTOR, SCENOGRAF
CASA "CETĂȚUIE"

VOL. 1. / pag. 119. / 14. 07. 1966.
("Plan de masuri")
(4 pag.)

Lt. maj. Tudor Ionel
Cpt. Domnița Nicolae

VOL. 1. / pag. 221. / 23. 05. 1966.
(agent "Ștefan Luchian)

Lt. maj. Tudor Ionel

VOL. 1. / pag. 193. / 19. 10. 1966.

Lt. Velea Eugen

DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.
"IONESCU VASILE" / COSMAN OCTAVIAN
PICTOR, SCENOGRAF
CASA "CETĂȚUIE"
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

98.

"IONESCU VASILE" / COSMAN OCTAVIAN
PICTOR, SCENOGRAF
CASA "CETĂȚUIE"
DESCONSPIRAT C. N. S. A. S.

Agentul "Ionescu Vasile" = Cosman
Octavian, student la Abodi, anul V. Are ca
sarcină "să-i cânte în strună" și să-și
urmărească profesorul, să dea informați
despre modul de predare, dacă
favorizează studenții maghiari, dacă
îndrumă studenții români pe o cale străină
de arta românească.
Agentul ("Ștefan Luchian" / "Marius
Bunea") = Mitrea Ioan, pictor, face vizită la
anul V. de pictură unde vorbește cu Abodi
și cu studenții Ilea Constantin, Cosman
Octavian = "Ionescu Vasile". Abodi
consideră anul V. ca fiind cel mai bun an și
îl invită pe agent să-i mai viziteze și cu altă
ocazie.
N.O. Abodi este urmărit de Serv.III. Bir.3.
Agentul "Ionescu Vasile" = Cosman
Octavian , va mai fii contactat de către
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan, pictor, la fel și Ilea
Constantin. Securitatea remarcă diferențe
între informațiile procurate de agentul
verificat și noul recrut "Ionescu Vasile" =
Cosman Octavian. Se pare că îi cânta în
strună lui Abodi.
Agentul "Ionescu Vasile" = Cosman
Octavian, pictor, denunță atitudinea
corectă a lui Abodi față de studenții anului
VI.
N.O. Are sarcina de a urmări atitudinea lui
Abodi față de studenții români.
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99.

"IONESCU VASILE" / COSMAN OCTAVIAN
PICTOR, SCENOGRAF

VOL. 4. / pag. 151. / 14. 02. 1978.

Col. Oprea Florin

VOL. 4. / pag. / 1978.

Col. Oprea Florin

VOL. 4. / pag. 100. / nedatat
("Notă")
(5 pag.)

Lt. Tripon Teofil

CASA "CETĂȚUIE"
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

100.

"IONESCU VASILE" / COSMAN OCTAVIAN
PICTOR, SCENOGRAF
CASA "CETĂȚUIE"
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

101.

"IONESCU VASILE" / COSMAN OCTAVIAN
PICTOR, SCENOGRAF
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

Agentul "Ionescu Vasile" = Cosman
Octavian pictor scoate cu mare usurință
informații de la profesoara Lucia Baciu,
despre ea însăși, despre Lili Wollheimer
(vecina lui Abodi) și despre fostul său
profesor Abodi.
N.O. Agentul afirmă că poate să dea
informații și despre prof. Lucia Baciu (este
legătură a cetățeanului american Bârsan
Vasile, suspect de spionaj), despre Lili
Wollheimer și prin ele despre Abodi, lucrat
prin D.U.I. pentru manifestări naționaliste,
iredente.
Agentul "Ionescu Vasile" = Cosman
Octavian pictor, fost student a lui Abodi
scoate cu mare ușurință informații de la
profesoara Lucia Baciu, pe care o
urmărește la cafenea. Intrând în discuții cu
aceasta, reiese că au cunoștiințe comune
(pe Abodi). Profesoara povestește și
răspunde întrebărilor agentului "Ionescu
Vasile" = Cosman Octavian pictor, fără să
bănuiască nimic.
Agentul "Ionescu Vasile" = Cosman
Octavian pictor denunță convorbirea cu
redactorul șef al revistei Tribuna Dr. Radu
Popescu, despre manipulările textilistei
Lupaș Ana și a sculptorului Spătaru Mircea
în lumea presei, dorința de acaparare a
acesteia în favoarea lor, ajutați și
coordonați din București de către Dan
Hăulică și grupul său. Graficianul Pop
Silaghi Vasile este folosit de textilista
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"ADY IOAN" / ... /
ARTIST PLASTIC

VOL. 1. / pag. 119. / 14. 07. 1966.
(" Plan de măsuri")
(4 pag.)

Lt.Șerban Sanda
Lt. maj. Tudor Ionel
Cpt. Domnița Nicolae

102.

"ADY IOAN" / ... /
ARTIST PLASTIC

VOL. 1. / pag. 208. / 28. 07. 1966.

Lt. mj. Tudor Ionel

103.

"ADY IOAN" / ... /
ARTIST PLASTIC

VOL. 1. / pag. 211. / 15. 07. 1966.

Lt. mj. Tudor Ionel

Lupaș Ana și sculptorul Spătaru Mircea, la
el se întâlnesc frecvent, Ardeleanu Virgil
(secretar general de redacție, revista
"Steaua"), Spătaru Mircea, pictorii
Kancsura Ștefan = "FIR", Cosman Octavian
= "Ionescu Vasile", Florian Milan
Alexandru (ginerele lui Ciupe Aurel),
medicul Panta Vasile, studentul Procopan
Nicolae (Institutul de Artă Cluj).
N.O. Despre Abodi Securitatea face
informări sistematice la organele P.C.R.
Cluj, creează legende compromițătoare,
avertizări, încearcă influențări pozitive.
Agentul "Ady Ioan" primește sarcina de a
denunța despre natura relației dintre
Abodi și Ádam Zsigmond (pedagog, poet,
filolog). Agentul este vecin de proprietate
cu Adám Zsigmond (cu grădina acestuia) și
sunt în relații bune.
Agentul "Ady Ioan" denunță vizita la
atelierul lui Abodi cu pretextul că are
nevoie de o semnătură pentru împrumut.
Abodi se scuză că este foarte ocupat,
povestește puțin despre călătoria făcută în
R.D.G.
N.O. Agentul are sarcina de al vizita în
continuare pentru a obține informațiile
cerute de Securitate.
Agentul "Ady Ioan" îl caută la atelier pe
Abodi. Lili Wollheimer, vecina acestuia îl
sfătuiește să încerce în altă zi cum pictorul
abea acum s-a întors din R.D.G. și nu este
la atelier.
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104.

"ADY IOAN" / ... /
ARTIST PLASTIC

VOL. 1. / pag. 212. / 14. 07. 1966.

Lt. mj. Tudor Ionel

105.

"ADY IOAN" / ... /
ARTIST PLASTIC

VOL. 1. / pag. 226. / 19. 03. 1966.

Lt. mj. Tudor Ionel

106.

"ADY IOAN" / ... /
ARTIST PLASTIC

VOL. 1. / pag. 230. / 04. 03. 1966.

Lt. mj. Tudor Ionel

107.

"ADY IOAN" / ... /

VOL. 1. / pag. 286. / 09. 05. 1964.

Cpt. Sălăjan Iulian

N.O. Abodi este urmărit prin acțiune
informativă de S. III. Bir.7
Sarcinile agentului au fost trasate în 14.
08. 1966. Nota se exploatează la acțiune.
Agentul "Ady Ioan" l-a acostat pe strada
atelierului, pe Abodi. Acesta nu îl primește
la atelier deoarece face curățenie.
N.O. Agentul primește sarcina de al căuta
la atelier pe Abodi, pentru a stabili cînd va
pleca în concediu sau în străinătate.
Agentul "Ady Ioan" sub pretexul că nu are
atelier și muncă de la Fondul Plastic Cluj
(se plînge de Cs. Erdős Tibor) a făcut din
nou o vizită neanunțată la atelierul lui
Abodi. Conform instructajului primit
agentul este atent la planul locuinței, unde
se află atelierul, cum e aranjat. Stă o
jumătate de oră.
N.O. Securitatea îi dă sarcina ca peste o
saptămînă să îl viziteze din nou pe Abodi,
la atelier.
Agentul "Ady Ioan" denunță că pe stradă
s-a alăturat grupului format din pictorii Cs.
Erdős, Mohi Alex. = "Ardeleanu", Ioan
Sima. Aceștia vorbeau despre revista
Utunk. Seara s-a întâlnit tot pe stradă cu
Cs. Erdős și Abodi, dar aceștia au încetet
discuția la apariția sa. Agentul "Ady" cere
lui Abodi să-i acorde o întâlnire cu el. L-a
și căutat de două ori însă fără rezultat.
N.O. Securitatea face verificare prin
agentul "Ardeleanu" = Mohi Sándor.
Agentul "Ady Ioan" denunță că a văzut la
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ARTIST PLASTIC

108.

"ADY IOAN" / ... /
ARTIST PLASTIC

VOL. 1. / pag. 233. / 20. 01. 1966.

Lt. mj. Tudor Ionel

VOL. 1. / pag. 300. / 23. 01. 1964.

Cpt. Sălăjan Iulian

CASA "SORA"

109.

"ADY IOAN" / ... /
ARTIST PLASTIC

UAP Cluj o schiță de compoziție a
pictorului Tóth László efectuată în scopul
de a obține un nou împrumut în valoare de
3000 lei. Abodi (mentorul acestuia) a
semnat și acum în mod favorabil, fapt care
i-a "scandalizat" pe pictorul Elaș Leonid,
secretarul UAP Cluj și pe criticul de artă
Hans Löew. Agentul scoate informații de la
funcționara Boberco Maria, Surda Maria,
angajatele UAP Cluj și denunță discuțiile
avute în acest sens.
N.O. Securitatea primește aceleași sesizări
de la agenții "Grigorescu" și ("Ștefan
Luchian" / "Marius Bunea") = Mitrea Ioan,
pictor. Abodi este lucrat D.U.I. Relațiile
dintre Abodi, Tóth László ș Kovács Zoltán.
Ádám Zsigmond (pedagog, poet, filolog)
are o grădină lângă locuința agentului
"Ady Ioan". Cum Ádám Zsigmond este în
relații bune cu Abodi, agentul îi povestește
despre greutățile vieții sale, pentru al
influența și determina să-l ajute să intre în
legătură cu acesta.
N.O. Securitatea dă agentului sarcina
suplimentară de a ști părerea lui Abodi
despre aniversarea a 107 ani de la Unirea
Principatelor Române. Ca pretext pentru
vizita următoare să folosească alegerea lui
Abodi în conducerea UAP Cluj, pentru al
felicita.
Agentul "Ady Ioan" denunță despre
ședinta de analiză a expoziției regionale
de pictură și scultură, că Abodi a luat
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CASA "CETĂȚUIE"

"ADY IOAN" / ... /

VOL. 1. / pag. 419. / 25. 12. 1965.
("Plan de măsuri")
(4 pag.)

Lt. Tudor Ionel
Cpt. Domnița Nicolae

cuvântul în aprecierea și apărarea lucrării
pictorului Tóth László (Abodi este
mentorul acestuia). Denunță părerea lui
Abodi despre critica de artă în general,
despre critica de artă a ziaristului Banner
Zoltán. Nimeni nu s-a aliniat lângă Abodi.
Denunță discuția purtată de către agent cu
Hans Löwe. Agentul, afirmă că lucrarea,
"Constructorii de poduri" prezentată de
Abodi la expoziție, e lipsită de elanul
contructorilor reprezentați.
N.O. Agentul ("Ștefan Luchian" / "Marius
Bunea") = Mitrea Ioan, pictor, este
îndreptat pe lângă pictorul Tóth László,
pentru a ști cum reacționează acesta.
Agentul "Ady Ioan" primește din partea
Securitații sarcini concrete. Stabilirea
concepțiilor politice ale lui Abodi.
Stabilirea persoanelor cu care are discuții
de ordin politic și care sunt persoanele
care îl caută la domiciliu și la atelier. Să
"asculte" discuțiile lui Abodi cu alte
persoane. Prin "discuții manevrate" să afle
care sunt concepțiile lui Abodi despre
menirea artei în orânduirea socialistă.
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"ADY IOAN" / ... /
ARTIST PLASTIC

VOL. 1. / pag. 422. / 14. 07. 1966.
("Notă de stadiu")
(3 pag.)

Lt. Tudor Ionel
Lt. Șerban Sanda
Lt. maj. Velea Eugen
Col. Pleșița Nicolae

"ADY IOAN" / ... /
ARTIST PLASTIC

VOL .4. / pag. 71. / 14. 12. 1974.

Lt. Tripon Teofil

"ȘTEFAN LUCHIAN" / "MARIUS BUNEA" /
MITREA IOAN
NĂSCUT DEMETER , DEMETRIU ION
PICTOR

VOL. 1. / pag. 119. / 14. 07. 1966.
("Plan de măsuri")
(4 pag.)

Lt.maj. Tudor Ionel
Cpt. Domnița Nicolae

Securitatea efectuează "Notă de stadiu".
Pe baza materialelor de anchetă, note
informative, declarații, materiale
provenite prin sursa T.O.reiese că Abodi
desfăsoară activitate dușmănoasă pe linia
naționalismului maghiar. S-au îndreptat
agenții "Nasăudeanu Ioan", "Sonia",
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") =
Mitrea Ioan, pictor și "Ady Ioan".
Denunțurile au afectat familia, colegii
maghiari, studenții lui Abodi.
Securitatea a făcut notă personală pentru
Prim-secretarul Duca Aurel.
Agentul "Ady Ioan" primește sarcină de
verificare a calomniilor declarate de
sculptorul Mircea Spătaru la sediul
Securității, prin care îl denunță pe Abodi
că "are concepție și manifestări
naționaliste, că este împotriva creaților
inspirate din trecutul poporului român. Nu
participă la expozițiile organizate în cinstea
evenimentelor importante, consacrate
diferitelor omagieri. Majoritatea artiștilor
comentează că atitudinea lui Abodi, ar fi
un protest." Calomnii periculoase pentru
viața, cariera artistică, universitară a
acestuia.
N.O. Sarcină de verificare primesc și
agenții "Szatmary" și "Munteanu".
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") primește noile sarcini
permanente. Să urmărească atitudinea lui
Abodi cu ocazia jurizărilor, a evaluărilor, a
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achiziționărilor de lucrări, de sprijinire a
elementelor naționaliste maghiare. Să
semnaleze imediat dacă lucrările lui Abodi
au conținut naționalist.
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") primește sarcina de
verificare a celor afirmate de către Șchiopu
Valer, directorul Fondului Plastic Cluj.
Acesta denunță lui Lt. Velea Eugen, despre
situația din UAP Cluj, discuția avută cu
Carol Pleșa despre pictorul Ciupe Aurel.
Arată securistului planul de expoziții
întocmit de către Abodi (doar artiști
maghiari Fülöp Andor Antal, Ferenczi Julia,
Gy. Szabó Béla!). Planul a fost acceptat de
către președintele UAP Cluj, pictorul Ciupe
Aurel.
N.O. Se cere verificarea informațiilor prin
agenții ("Stănescu Virgil" / "Jugănaru" /
"Crișan Virgil") = Fulicea Virgil, sculptor și
funcționara UAP Cluj, Boberco Maria.
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea"), aflându-se în atelierul
pictoriței Lucia Piso, str. Vlahuță nr. 63,
denunță afirmațiile acesteia despre
comentariul femeii de servici a UAP Cluj,
apoi despre faptul că se trimit și invitații în
limba maghiară, despre comentariul lui
Aurel Ciupe privind Institutul de Artă cum
că sunt prea puțini studenți maghiari. In
atelier era de față și sculptorul Ladea
Romul. Agentul informează că pictorii
Kancsura Ștefan = "Fir" și Maxa Florin au
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primit atelier pe dr. Petru Groza nr. 4
(atelierul lui Avram Felicia și graficianul
Horák Iosif). Denunță că la Bucuresti,
Abodi a fost tot timpul în prezența
sculptorului Kós András și a pictorului
Kovács Zoltán, chiar și la Muzeul de Arte.
La masa festivă au stat cu cei din
Petroșani.
N.O. Sarcină de verificare prin agentul
"Ursu Gheorghe". Notă de acțiune
primește "Nicu Barbu".
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea"), face vizită la anul V. de
pictură unde vorbește cu Abodi și cu
studenții Ilea Constantin, Cosman Octavian
= "Ionescu Vasile". Abodi consideră anul
V. ca fiind cel mai bun an și îl invită pe
agent să-i mai viziteze și cu altă ocazie.
N.O. Abodi este urmărit. Agentul va
informa în continuare modul în care se
preocupă de studenți, indicațiile pe care le
dă.
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea"), denunță deciziile
comisiei de evaluare pentru achiziții.
Președinte a fost rectorul Popescu Daniel,
componența comisiei fiind alcătuită din
Abodi, Vremir Mircea, Benczedi Sándor,
Man Marian, Löwith Egon, Feszt Ladiszlau
= "Maier" și pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan
Luchian", "Marius Bunea"). Acesta
conform sarcinii concrete trasată de
Securitate, îl denunță pe Abodi că ridică
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prețurile lucrărilor, mai ales la artiștii
maghiari. Agentul a întocmit o listă.
N.L. Abodi este lucrat în acțiune. Cum
comentează artiștii evaluările. Securitatea
face informare la P.C.R. Cluj.
N.S.B. De acord. Cpt. Domnița Nicolae.
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") îl denunță pe directorul
Muzeului de Artă din Cluj, Ditroi Ervin
(istoric de artă) că a amânat de 3 ori (sub
pretextul lipsei de spațiu) expoziția
"Țuculescu". Denunță că pictorul Ciupe
Aurel a afirmat în fața studenților că
Țuculescu a fost un mare diletant (agentul
a fost informat de către studentul
Munteanu Alin). Denunță părerea
textilistei Lupaș Ana și a sculptorului
Spătaru Mircea despre pictorul Ciupe
Aurel, considerându-l "un factor negativ".
Agentul denunță că prețurile lucrărilor
pentru achiziții au fost ridicate de către
Abodi și pictorul Vremir Mircea.
N.L. Ditroi Ervin, Ciupe Aurel, Abodi sunt
lucrați. Agentul va informa mai departe. Se
face nota la P.C.R. Cluj.
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") denunță discuția dintre
pictorii Ilea Constantin, Man Marian, Sima
Ion și Mitrea Ioan (agentul) despre
catalogul unei expoziții din Paris. Trag
concluria că Abodi este abstract. Același
conținut a avut-o și discuția dintre
pictorul Brudașcu Cornel, textilista Lupaș
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Ana, sculptorul Spătaru Mircea și agentul
("Ștefan Luchian", "Marius Bunea") =
pictorul Mitrea Ioan
N.O. Abodi, Mohi Sándor = "Ardeleanu",
Brudașcu sunt în lucru.
Este o strânsă legătură între Abodi, Kovács
Zoltán, Vetró Ártur. Ce legături au cu
fratele lui Abodi, Dr. Nagy Géza (fost
deținut politic). Se deschide dosar de
verificare, se întocmește "Plan de măsuri".
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") face o lungă analiză
personală asupra lucrărilor expuse în
cadrul expoziției organizate în cinstea
Congresului, împarte artiștii pe generații și
naționalitate. După părerea agentului,
Abodi a prezentat două lucrări de mai
mică importanță.
N.O. Agentul are și pe mai departe sarcina
de a informa despre orice discuție și
părerile artiștilor, ale lui Abodi.
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") denunță felul în care a
prezentat materialul expoziției în cinstea
Congresului, Bene József (pictor)
președintele UAP Cluj, delegaților P.M.R.
Cluj. Agentului și altora nu le-a plăcut
prezentarea. Denunță pe fiecare artist cu
care a discutat ceva și discuțiile auzite.
N.O. Agentul are și pe mai departe sarcina
de a informa orice discuție, părere a
artiștilor, ale lui Abodi. Se face notă la
P.M.R. Cluj.

71
117.

"ȘTEFAN LUCHIAN" / "MARIUS BUNEA" /
MITREA IOAN
NĂSCUT DEMETER , DEMETRIU ION
PICTOR
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ

VOL. 1. / pag. 253. / 07. 05. 1965.

Lt. maj. Tudor Ionel

VOL. 1. / pag. 252. / 04. 06. 1965.

Lt. maj. Tudor Ionel

VOL. 1. / pag. 255. / 26. 04. 1965.

Lt. maj. Tudor Ionel
Cpt. Domnița Nicolae

CASA "SORA"
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

118.

"ȘTEFAN LUCHIAN" / "MARIUS BUNEA" /
MITREA IOAN
NĂSCUT DEMETER , DEMETRIU ION
PICTOR
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
CASA "SORA"
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

119.

"ȘTEFAN LUCHIAN" / "MARIUS BUNEA" /
MITREA IOAN
NĂSCUT DEMETER , DEMETRIU ION

Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") denunță discuția avută cu
studentul Fabricius Gero Gunter. Acesta se
plânge de corecturile superficiale ale
graficianului Feszt Ladiszlau = "Maier" în
limba româna, la secția sculptură Löwith
Egon, la secția textile Bene József. Agentul
află la rectorat despre înființarea secției de
pictură monumentală și faptul că șeful de
catedră pictorul Ciupe Aurel îl va numi la
conducere pe Abodi.
N.O. Agentul are ca sarcină de a semnala
metodele folosite de Abodi în
dezavantajarea studenților români, să
denunțe și despre situația din Școala
Medie de Artă Cluj.
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") denunță diferitele știri
despre viitoarele schimbări în conducerea
UAP Cluj, informațiile le are de la pictorița
Lucia Piso. Se pare că soțul ei, sculptorul
Ladea Romul va fi ales președintele UAP
Cluj. Discută și cu pictorul Brudașcu
Cornel, care a întărit cele auzite. I-a văzut
pe pictorii Bene József, Abodi și sculptorii
Kós András, Vetró Ártur, împreună la o
cafea, vorbind încet.
N.O. Agentul are și pe mai departe sarcina
de a informa orice discuție, părere a
artiștilor, a lui Abodi.
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea"), denunță despre o
ședință care a avut loc la Fondul Plastic
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Cluj în scopul de a întocmi listele cu artiștii
care vor executa comenzi mari pentru
Muzeul de istorie. Și Abodi este pe listă.
Denunță despre manevrele pictorului CS.
Erdős Tibor în cadrul Fondului Plastic.
N.O. Abodi posedă mapă de suspect la
S. II b.7. Agentul să semnaleze dacă
lucrările achiziționate aparțin artiștilor
maghiari.
N.S.B. Agentul să semnaleze din timp și
despre conținutul lucrărilor care pot fii
interpretate.
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") denunță că aflându-se în
Institutul de artă, mergând la rectorat, a
auzit vocea profesoarei Man Pop Maria,
șefa catedrei de Istoria Artei, ținându-și
cursul în limba maghiară. Abodi predă în
limba maghiară studenților de
naționalitate maghiară.
N.O. Sarcină de supraveghiere a lui Abodi.
Securitatea face notă la P.M.R. Cluj.
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") denunță numărul mare a
cadrelor de naționalitate maghiară din
Institut (fostul Institut Maghiar de Artă,
desființat) și Consiliul Ștințific considerând
că rectorul Popescu Daniel, nu este destul
de hotărât în această "problemă". A auzit
despre o eventuală încadrare a pictorului
Tóth László (Abodi este mentorul acestuia
și vrea să-l aducă în Insitut, la catedra de
pictură).
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VOL. 1. / pag. 293. / 13. 02. 1964.

Cpt. Sălăjan Iulian

Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") are sarcina să verifice
denunțul agentului "Grigorescu" despre
cuvântul luat de Abodi la plenara UAP Cluj.

VOL. 1. / pag. 288. / 03. 04. 1964.

Cpt. Sălăjan Iulian

VOL. 1. / pag. 301. / 23. 01. 1964.

Cpt. Sălăjan Iulian
Cpt. Domnița Nicolae

Nota Securității la cele denunțate de către
agentul pictor "Ardeleanu Ioan" = Mohi
Alexandru cu privire la atitudinea dură a
lui Abodi față de "critica de artă" a lui
Banner Zoltán. Pictorul Mitrea Ioan =
("Ștefan Luchian" / "Marius Bunea") dă
informații pentru verificare.
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian" /
"Marius Bunea") are sarcină pe lângă
pictorul Tóth László pentru a ști cum
reacționează (Abodi îl apără tot timpul).

VOL. 1. / pag. 310. / 03. 07. 1963.
(3 pag.)

Lt. maj. Sălăjan Iuliu

Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian" /
"Marius Bunea") face un lung raport
despre hotărârile, alegerile noii conduceri
UAP Cluj, Kűstős Endre a fost scos din
atelier pentru inactivitate, atelierul l-a
primit textilista Lupaș Ana și un sculptor
tânăr. Alegerea ca director al Fondului
Plastic Cluj, a unui fost ofițer de Miliție, pe
Titșan. Abodi este în comitetul de
conducere a UAP Cluj. Agentul a primit
imediat informațiile de la pictorul Sima
Paul (la orele 21-24). Denunță vizita
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delegaților din București la atelierele
artiștilor (au fost de față sculptorul Ladea
Romul, pictorița Piso Lucia, Popa Eugen,
Irimescu Ion (sculptor), Dobrion V., Sima
Paul (pictor). Denunță despre vizita și
întâlnirea lui Ghe. Maurer cu conducerea
UAP Cluj, despre discuțiile privind arta
abstractă. Abodi este în bune relații cu
conducerea UAP Cluj.
N.O. Agentul primește sarcina de urmărire
a artiștilor Kovács Zoltán, Vetró Ártur, Kós
András. Abodi este lucrat. Agentul să se
apropie de ei.
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") denunță informațiile
primite de la pictorul Florean Liviu (Școala
Populară de Artă Cluj), membru în comisia
de evaluări și achiziții. Membrii comisiei au
ridicat prețurile. Ditroi Ervin vrea să
cumpere pentru Muzeul de Artă o lucrare
a pictorului Kovács Zoltán. Mai tîrziu a
sosit și Abodi care însă nu a fost de acord
cu prețul la care i -au evaluat lucrarea sa
"Portret de fată". Prețul a fost ridicat.
Pictorul Florean Liviu, afirmă agentului că
lucrarea nu își merită prețul nou.
N.O. Securitatea face notă la Conducere și
la Comitetul Regionalei P.M.R. Cluj.
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") denunță convorbirea
avută cu studentul lui Abodi, pictorul
Kancsura Ștefan = "Fir" (student an. VI.) Se
plânge agentului că Abodi este distant și
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nu își invită studenții la atelierul său de
creație. Discuția a avut loc la sediul Școlii
Medii de Artă din Cluj.
N.O. Agentul se va reântâlni cu studentul
Kancsura Ștefan = "Fir".
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") denunță munca comisiei
de evaluare a lucrărilor pentru achiziții la
Palatul Culturii. Elementele maghiare au
ridicat prețurile. Discută cu președintele
comisiei, rectorul Popescu Daniel care
afirmă "ai dracului domnule, ce se susțin
unii pe alții să iasă bine și din afacerea
asta". Abodi face parte din comisie,
declarând că "nu-și asumă răspunderea
pentru că știe că vor fi reclamații". La fel și
sculptorul Kós András.
N.O. Securitatea așteaptă verificarea prin
agentul "Andreescu", apoi va face notă la
P.M.R. Cluj.
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") primește sarcina de a
urmări comportarea lui Abodi în cadrul
UAP Cluj, cine sunt elementele susținute
de acesta sau le acordă fonduri materiale.
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VOL. 2. / pag. 2. / 01. 12. 1971.
("Plan de măsuri")
(3 pag.)

Lt. maj. Velea Eugen
Lt. maior Oprea
Florian

DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

"ȘTEFAN LUCHIAN" / "MARIUS BUNEA" /
MITREA IOAN
NĂSCUT DEMETER , DEMETRIU ION
PICTOR
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

"SZATMARY M." / ... /
CSS IS JUD. CLUJ

Securitatea efectuează "Notă de stadiu"
Pe baza materialelor de anchetă, note
informative, declarații, materiale
provenite prin sursa T.O. Abodi desfășoară
activitate dușmanoasă pe linia
naționalismului maghiar. S-au îndreptat
agenții "Nasăudeanu Ioan", "Sonia",
pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") și "Ady Ioan".
Denunțurile au afectat familia, colegii
maghiari, studenții lui Abodi.
Securitatea a făcut notă personală pentru
Prim-secretarul Duca Aurel.
Pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian",
"Marius Bunea") are ca sarcină verificarea
denunțurilor funcționarei UAP Cluj,
Boberco Mária, privind expoziția
pictorului Fülöp Antal Andor, vernisată de
către Abodi. Vernisajul a făcut impresia
unei manifastări maghiare. Textul scris și
citit de Abodi, a apărut în presă.
Se verifică prin agenții "Marius" și
"Ioachim Udriște".
Securitatea ordonă instalare "XX" la
domiciliul lui Abodi, interceptarea
telefonului, interceptarea corespondenței
interne și externe, filajul, procurarea cheii
atelierului pentru pătrundere în scopul
instalării mijloacelor T.O. luarea legăturii
cu Lt. Călian care îl prelucrează pe fratele
lui Abodi, dr. Nagy Géza (fost deținut
politic) în scopul impulsionării și clarificării
aspectelor de ordin operativ. Agentul
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126.

"SZATMARY M." / ... /
CSS IS JUD. CLUJ

VOL. 1. / pag. 124. / 26. 06. 1969.

Lt. Velea Eugen

127.

"SZATMARY M." /... /
DOMICILIUL AGENTULUI

VOL. 1. / pag. 136. / 28. 01. 1969.

Lt. Velea Eugen

("Niculescu" / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula (pentru aparteneța politică) iar
agenții "Vera" = Hordovan Ciato Doina,
"Grigorescu", "Tiberiu", "Sianu Ambrozie"
sunt îndreptați printre studenții
Institutului cu sarcini precise. Ca agentul
"Szatmary" să aibă acces la Abodi, se
"creează legende plauzibile" pentru a
putea obține mai ușor informații despre
Abodi în UAP Cluj, în Institut, despre
natura relațiilor cu sculptorul Kós András și
pictorul Kovács Zoltán .
Agentul "Szatmary M." denunță situația
din UAP Cluj, despre pictorul Ciupe Aurel.
Îl denunță pe Abodi pentru poziția
categorică cu privire la expoziția de la
Bistrița, la care nu a fost invitat nici un
artist maghiar. Denunță că Abodi este
naționalist.
N.O. Securitatea cere agentului,
antrenarea lui Abodi în tot felul de discuții.
Agentul "Szatmary M." denunță vizita
neanunțată la atelierul de creație a lui
Abodi sub pretextul obținerii unei
semnături. Agentul este însoțit de
graficianul Gy. Szabó Béla. Denunță că a
văzut la ce lucra Abodi, acesta tocmai citea
"Istoria Artei Românești". Abodi afirmă că
e un volum bun, bine tipografiat dar din
păcate nu oglindește faptul că pe teritoriul
actual al României au trăit și mai trăiesc
încă, alte naționalități.
N.O. La dosarul D.U.I. pentru Abodi. Lt.
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128.

"SZATMARY M." / ... /

VOL. 1. / pag. 126. / 19. 06. 1969.

Lt. Velea Eugen

129.

"SZATMARY M." / ... /

VOL. 2. / pag. 81. / 20. 08. 1971.

Lt. Velea Eugen

"SZATMARY M." / ... /

VOL. 2. / pag. 92v. / 14. 11. 1970.

Lt. Velea Eugen

Velea Eugen cere "să se ia legătura cu
Maiorul Cruceru pentru a pune în aplicare
combinația prevazută în "Planul de
măsuri". Agentul să se informeze despre
lucrările lui Abodi expuse în străinătate.
Relațiile sale la Ambasada S.U.A. care e
poziția lui față de arta naționalităților
conlocuitoare din R.S.R.
Agentul "Szatmary M." întărește denunțul
funcționarei UAP Cluj, Boberco Maria,
despre alegerile UAP Cluj anume că
maghiarii au mașinat să iasă în majoritate,
despre expoziția pictorului Fülöp Andor
Antal, vernisată de Abodi. Susține că a fost
o adevărată manifestare maghiară. Abodi
este cel mai activ artist maghiar și imprimă
la UAP Cluj o linie maghiară. Spune că
pictorul Aurel Ciupe este omul lui Abodi.
Nu au respectat indicațiile primite de la
organele de partid. Abodi cere respectarea
ortografiei și topicii maghiare în cataloage,
cărți, afișe.
N.O. Întăresc agenții "Marius" și "Udriște".
Agentul "Szatmary M." denunță
comentariul lui Abodi, în legatură cu
propunerile de ideologie și educație
politică prezentate de Secretarul General
al P.C.R. Pictorul a afirmat: - "Nu trebuie
luat foarte serios, oamenii și pâna în
prezent au lucrat dupa conștiința lor".
N.O. Abodi este lucrat D.U.I.
Agentul "Szatmary M." are sarcină de
verificare a denunțului dat de agentul
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130.

"SZATMARY M." / ... /

VOL. 2. / pag. 111. / 26. 06. 1970.

Lt. Velea Eugen

131.

"SZATMARY M." / ... /

VOL. 2. / pag. 114. / 26. 05. 1970.

Lt. Velea Eugen

132.

"SZATMARY M." / ... /

VOL. 2. / pag. 116. / 13. 02. 1970.

Lt. Velea Eugen

133.

"SZATMARY M." / ... /

VOL. 2. / pag. 119. / 13. 02. 1970.

Lt. Velea Eugen

"Marius Bucur".
Agentul "Szatmary M." denunță despre
alegerile de comitet la UAP Cluj, nu s-au
putut ține, nu au venit destui membri.
Denunță diferitele propuneri și luptele
dintre grupările formate.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I.
Agentul "Szatmary M." denunță că Abodi,
l-a întrebat care e situația la Con. Jud. de
C.A., cere agentului să aibă grijă și de
problemele naționalității maghiare în
literatură și în teatru (la Teatrul Maghiar
Cluj nu s-au jucat piesele lui Németh Laszló
și Illyes Gyula, scriitori din R.P.U.). La UAP
Cluj el duce toată munca, în Institut e mai
retras, nu e naționalist.
N.O. Material atașat la D.U.I. Ce conceptii
politice naționaliste are Abodi.
Agentul "Szatmary M." denunță discuția
purtată cu pictorul Ciupe Aurel,
președintele UAP Cluj, că e lăsat singur să
apere interesele minorității. Exemplifică
cum că la Teatrul Maghiar din Cluj nu s-au
jucat piesele lui Németh László și Illyes
Gyula (scriitori din R.P.U.).
Denunțul agentului "Szatmary M." constă
în întregime din redarea amănunțită a
discuției purtată cu graficianul Deák
Ferenc, imediat după convorbirea avută cu
Abodi. Graficianul Déak Ferencz a fost
invitat la o convorbire particulară în
atelierul de creație a lui Abodi. Acesta i-a
arătat nevoia rămânerii în Cluj a artiștilor
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134.

"SZATMARY M." / ... /

VOL. 2. / pag. 126. / 20. 07. 1969.

Lt. Velea Eugen

135.

"SZATMARY M." / ... /

VOL. 4. / pag. 61. / 17. 07. 1974.

Lt. Velea Eugen

maghiari, de întinerirea, cu cadre
maghiare, UAP Cluj și a Institutului de Artă
Cluj (profesorii Bene József, Mohi Sándor =
"Ardeleanu" și Nagy Imre vor fi pensionați
în curând) pentru a menține echilibrul
precar existent între cadrele de
naționalitate, despre cataloagele, afișele
de tipărit. Graficianul Deák Ferenc afirmă
agentului că Abodi și Kovács Zoltán, iau
singuri hotărâri la UAP Cluj, că sunt
protecționiști față de anumiți artiști.
Agentul "Szatmary M." denunță discuțiile
purtate cu Abodi care l-a vizitat. Denunță
că după primirea obiectivelor și indicațiilor
de partid, au discutat probleme politice.
Abodi afirmă că de artiștii de naționalitate
nu se ocupă nimeni deși ei îmbogățesc
patrimoniul cultural.
N.O. Agentul să continue legătura cu
Abodi, să informeze dacă prin funcția sa la
UAP Cluj nu va întreprinde acțiuni
naționaliste.
Agentul "Szatmary M." denunță că față de
comisia de examinare la secția ceramică,
compusă din pictorul Andrásy Zoltán,
graficianul Feszt Ladiszlau = "Maier",
sculptorul Gocan Eugen, decana Motioc
Angela, pictorul Feier Petru, sculptorul Kós
András și Abodi, acesta din urmă a izbucnit
împotriva risipei tinerelor talente, a
modului de repartizare necorespunzător a
acestora (se referea la repartizările
scandaloase de la grafică a absolvenților

81

"SZATMARY M." / ... /

"SZATMARY M." / ... /

VOL. 4. / pag. 64. / 27. 09. 1974.

Lt. Tripon Teofil

VOL. 4. / pag. 67. / 17. 07. 1974.

Lt. Tripon Teofil

VOL .4. / pag. 71v. / 14. 12. 1974.

Lt. Tripon Teofil

Cuciurcă Ioan și Mutică Constantin). Abodi
a făcut parte din comisia de repartizare iar
cu cîteva zile mai devreme în cea de
contestații, afirmând că "există un haos
care duce la abuzuri".
N.O. Agentul "Emil" va verifica, apoi se
face notă la P.C.R. Cluj.
Agentul "Szatmary M." are sarcina să
verifice denunțul agentului "Emil" care
cuprinde părerile lui Abodi față de risipa
tinerelor talente. Probabil remarcă
agentul, a fost afectat de numărul mare de
candidați respinși și de contestații după
admiterile în Institut. Nimeni din cei
prezenți nu a luat poziție: Feier Petru
(pictor), Nica Ioachim (grafician), Kós
András și Gocan Eugen (sculptori), Andrásy
Zoltán (pictor) și alții.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. și
"Nagel"(mijloace T.O.) pentru poziția și
manifestări naționaliste. Cum agentul
"Szatmary" are acces la Abodi, primește
sarcini concrete.
Nota extras / din VOL. 4. / pag. 61. / 17.
07. 1974., fără Feier Petru.
Agentul "Szatmary M." are sarcina de a
verifica calomniile sculptorului Spătaru
Mircea din cadrul discuțiilor purtate la
sediul Securității. Acolo, Spătaru l-a
denunțat pe Abodi că "are concepție și
manifestări naționaliste, că este împotriva
creațiilor inspirate din trecutul poporului
român". Denunță că Abodi "nu participă la
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136.

"LUCIAN CHINTOAN"/ ... /

VOL. 1. / pag. 297. / 29. 01. 1964.

Cpt. Domnița Nicolae

137.

"MARIUS" / ... /

VOL. 1. / pag. 126. / 26. 06. 1969

Lt. Velea Eugen

expozițiile organizate în cinstea
evenimentelor importante, consacrate
diferitelor omagieri, că are rezerve față de
documentele de partid". Majoritatea
artiștilor comentează că atitudinea lui
Abodi ar fi un protest. Afirmații
calomnioase deosebit de periculoase
pentru viața, cariera artistică și
universitară a lui Abodi.
N.O. Agenții "Ady" și "Munteanu" primesc
sarcina să verifice calomniile sculptorului
Spătaru Mircea.
Agentul "Lucian Chintoan" are sarcină de
verificare a discuției denunțate de agentul
"Ioachim Udriște" pe care a avut-o cu
redactorii revistei Tribuna, Manițiu
Dumitru și Cubleșan Constantin despre
Abodi. Manițiu Dumitru a vrut să scrie o
notă despre atitudinea curajoasă a lui
Abodi, dar redacția Tribunei, l- a oprit.
Cubleșan Constantin a vrut să ia cuvântul
la Plenara UAP Cluj, însă după Ciupe Aurel
nu a mai avut nici un rost.
Verificare prin "Lucian Chitoan".
Agentul "Marius" întărește denunțul
funcționarei UAP Cluj, Boberco Maria
despre alegerile UAP Cluj anume că
maghiarii au mașinat să iasă în majoritate,
despre expoziția pictorului Fülöp Andor
Antal, vernisată de Abodi. Susține că
vernisajul a fost o adevărată manifestare
maghiară. Abodi este cel mai activ artist
maghiar, care imprimă la UAP Cluj o linie

83

138.

"MARIUS" / ... /

VOL. 2. / pag. 92. / 14. 11. 1970.
(2 pag.)

Lt. Velea Eugen

139.

"MARIUS" / ... /

VOL. 2. / pag. 84. / 16. 06. 1971.

Lt. Velea Eugen

140.

"MARIUS" / ... /

VOL. 4. / pag. 77. / 22. 03. 1975.
(5 pag.)

Lt. Velea Eugen

CASA "AZUGA"

maghiară. Nu au respectat indicațiile
primite de la organele de partid. Spune că
omul lui Abodi, este pictorul Aurel Ciupe.
Abodi cere respectarea ortografiei și
topicii maghiare în cataloage, cărți, afișe.
N.O. Denunț întărit de către agenții
"Szatmary M."și "Udriște Ioachim".
Agentul "Marius" denunță despre
organizarea expoziției județene de artă în
Cluj, despre aranjarea lucrărilor, despre
prețurile de evaluare pentru achiziții,
enumeră prețurile acordate lucrărilor
create de fiica și ginerele lui Abodi, Nagy
Anna și Papadoupoulos Andonis (pictori).
N.O. Se face notă la P.C.R. Cluj. Va fi lucrat
și prin agentul "Szatmary M.".
Agentul "Marius" denunță că președintele
UAP Cluj este încă Bălău Mircea. Se fac
presiuni ca în locul secretarului sculptorul
Márkos András sa fie ales Abodi. E de
preferat să rămână Márkos. Acesta va
calatori în Franța prin UAP iar apoi în
R.D.G. Școala ezită să-și dea acordul.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I., informații
despre plecarea în Franța a lui Márkos
András.
Agentul "Marius" denunță vizita sa la
graficianul Pop Szilaghi Vasile. Erau de față
Folk, lector de franceză cu soția și pictorul
Kancsura Ștefan = "Fir". Discuții, bârfe. Pop
Szilaghi o laudă pe textilista Lupaș Ana și îi
critică pe soții graficieni Cristea (Alexandru
și Viorica), pe pictorul Florian Liviu. Îl
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141.

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

VOL. 4. / pag. 82. / 22. 04. 1975.
(2 pag.)

Lt. maj. Velea Eugen
Lt. Tripon Teofil

sfătuiește pe agentul "Marius" să se
alăture grupului textilistei Lupaș Ana,
pentru a arăta lui Abodi că pot conduce
UAP Cluj. Bârfesc pe pictorul Sima Paul că
a aranjat admiteri.
N.O. Agentul să-și continue legătura cu ei.
Agentul "Marius" denunță discuția dintre
sculptorul Spătaru Mircea și pictorul
Florean Liviu (Școala Populară de Artă
Cluj). Spătaru Mircea se lăuda de felul în
care a aranjat intrarea la o bienală a
lucrării sculptorului Mihai Barbu, un fapt
minor față de felul în care "am aranjat"
alegerile în cadrul UAP la Cluj și apoi la
București, despre "tămâierea" tuturor
membrilor, pentru al putea îndepărta pe
Abodi de la conducerea UPC Cluj și ținerea
victoriei textilistei Lupaș Ana. Despre
îndepărtarea de la conducerea Cenaclului
Tineretului Cluj, a pictorului Bimbea Dan,
fără știrea acestuia și punerea în locul lui
pe pictorul Maniu Nicolae. Probabil
activitatea bogată sub conducerea
pictorului Bimbea Dan, a deranjat
conducerea UAP Cluj, care constă de fapt
doar din textilista Lupaș Ana, sculptorul
Spătaru Mircea și pictorul Florean Liviu.
N.L. Să fie informați de felul în care vor
încerca sculptorul Spătaru Mircea și grupul
său să falsifice alegerile viitoare. Să fie
contactat Spătaru Mircea.
Lt.Tripon T.
N.O. Securitatea nu e de acord să fie
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142.

"MARIUS BUCUR" / ... /

VOL. 2. / pag. 91. / 24. 01. 1971.

Lt. maj. Velea Eugen

143.

"MARIUS BUCUR" / ... /

VOL. 2. / pag. 92. / 14. 11. 1971.

Lt. maj. Velea Eugen

144.

"MARIUS BUCUR" / ... /

VOL. 2. / pag. 109. / 03. 07. 1970.
(2 pag.)

Lt. maj. Velea Eugen

contactat sculptorul Mircea Spătaru. Să se
contacteze o altă persoană din anturaj.
Lt.maj. Velea Eugen.
Agentul "Marius Bucur", informează că
sculptorul Spătaru Mircea îl calomniază pe
Abodi, cum că acesta s-a deplasat personal
la redacția ziarului "Elöre" pentru a
"interzice"(!) să se scrie orice despre
Premiile de Stat primite de către el,
sculptorul Spătaru și textilista Lupas Ana.
Însă Spătaru Mircea nu-și aminteșe
numele redactorului cu probleme de artă
de la ziarul "Előre", deși i-a acordat
interviu acestuia.
Pictorul Nagy Imre, la data de 23.01. 1971.
a făcut o vizită sculptorului Vetró Ártur, în
jurul orei 19.30.
N.O. Material atașat la D.U.I. a lui Abodi,
lucrat pentru manifestări și acțiuni
naționaliste, dușmănoase,
Agentul "Marius Bucur" denunță despre
felul de aranjare a expoziției județene,
unde pictorul Fülöp Andor Antal a protejat
pe artiștii maghiari, ca Abodi Ana. Abodi a
rearanjat abuziv expoziția și a ridicat
prețurile pentru familia sa, pentru artiștii
maghiari. Agentul redă discuția avută cu
sculptorul Márkos András.
N.O. Abodi lucrat D.U.I. Se face notă la
P.C.R. Cluj.
Agentul "Marius" denunță discuțiile
despre componența UAP Cluj dintre
pictorii Svințiu Virgil, Florean Liviu, Gavrilaș
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145.

"MARIUS BUCUR" / ... /

VOL. 2. / pag. 118. / 24. 01. 1970.

Lt. maj. Velea Eugen

146.

"MARIUS BUCUR" / ... /

VOL. 2. / pag. 122. / 13. 10. 1969.

Lt. maj. Velea Eugen

147.

"SZILÁGYI J." /... /
FOTOREPORTER

VOL. 1. / pag. 131. / 10. 04. 1969.
(2 pag.)

Maior Büf Ioan

Gavrilă (Bistrița) și sculptorii Spătaru
Mircea, Fulicea Virgil = ("Jugănaru" /
"Stănescu Virgil" / "Crișan Virgil") că Abodi
și Kovács Zoltán, rău intenționați, vor dirija
(prin pictorul Ciupe Aurel). Luptele dintre
grupările de maghiari și români.
N.O. Abodi lucrat D.U.I. Se face notă la
P.C.R. Cluj.
Abodi e plecat in U.R.S.S. cam două
saptămîni. Lt. maj. Velea (09. 07. 1970.)
Agentul "Marius" denunță discuția de la
restaurantul "Someșul" dintre pictorii
Vremir Mircea, Sima Paul (cu soția),
Apostu Gheorghe (cu soția). Se discută
despre expoziția de la Bistrița pentru care
Abodi a făcut "scandal" (la expoziție nu au
fost invitați artiștii maghiari) apoi despre
comenzi.
N.O. Care e poziția naționalistă a lui
Abodi.
Agentul "Marius" relatează situația din
cadrul jurizării lucrărilor, îl denunță pe
Abodi. Acesta a pledat că lucrările
textilistului Elaș Leonid, nu sunt de
calitatea lucrărilor fiicei sale, Nagy Anna
(pictor). Relatează de importanța
participării la expoziții pentru pictorul Elaș
Leonid (de la catedra de istoria artei a
trecut la cea de textile).
N.O. Dacă prin funcția pe care o deține
Abodi, are activități naționaliste.
Agentul primește sarcini de provocare,
informare, fotografierea atelierului. Face
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CASA "Z"

148.

"SZILÁGYI J." /... /
FOTOREPORTER
CASA "Z"

VOL. 2. / pag. 58. / 04. 07. 1972.

Lt. Velea Eugen

149.

"CRIȘAN VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"STĂNESCU VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ
ȘCOALA MEDIE DE ARTĂ CLUJ
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 1. / pag. 135. / 13. 02. 1969.

Lt. Velea Eugen

VOL. 2. / pag. 63. / 01. 06. 1972.
(4 pag.)

Lt. Velea Eugen

ATELIERUL AGENTULUI
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.
150.

"CRIȘAN VIRGIL" / "JUGĂNARU" /
"STĂNESCU VIRGIL" / FULICEA VIRGIL
SCULPTOR
LICEUL "SFÂNTUL VASILE CEL MARE" BLAJ

schițe, desenează planul atelierului.
Denunță discuția avută cu Abodi, despre
situația artiștilor minoritari din UAP Cluj,
pictorul Ciupe Aurel, e acum președinte în
locul sculptorului Ladea Romul. Îl provoacă
pe Abodi la discuții în mod agresiv.
N.O. Se face notă pentru Lt.Velea Eugen.
Agentul face o vizită neanunțată la
atelierul lui Abodi. Descrie aranjamentul
atelierului, apoi îl și schițează în denunț. Îi
cere lui Abodi să-i aducă din R.F.G. o piesă
pentru aparatul său fotografic. Abodi a
fost neplăcut surprins, s-a scuzat că e
obosit.
N.O. Securitatea cere agentului să nu-l mai
caute la atelier pe Abodi, să nu se
desconspire.
Sculptorul Fulicea Virgil = ("Jugănaru" /
"Stănescu Virgil" / "Crișan Virgil") denunță
discuția dintre rectorul Daniel Popescu,
sculptorul Fulicea Virgil și pictorul Băcilă
Emil, despre absolventul Papadoupoulos
Andonis (pictură), ginerele lui Abodi,
despre afirmația acestuia că: -" Ardealul cu
cultura lui, cu trecutul lui este maghiar".
N.O. Agenta "Sonia" confirmă influența
negativă a lui Abodi, asupra lui Andonis
Papadoupoulos. Se dirijează agentul
"Paraschivescu" pe lângă acesta.
Sculptorul Fulicea Virgil = ("Jugănaru" /
"Stănescu Virgil" / "Crișan Virgil") denunță
perspectivele de avansare ale lui Abodi,
afirmând că acesta este șovin, antisemit.
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VOL. 2. / pag. 74. / 08. 03. 1972.

Lt. Velea Eugen

VOL. 2. / pag. 95. / 01. 10. 1970.
(4 pag.)

Lt. maj. Velea Eugen

DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.
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Agentul face o lungă analiză a situației din
Institut, enumerând cadrele maghiare. Un
raport șovin, naționalist, antisemit.
Împiedicarea lui Abodi de a deveni rector,
prorector sau decan.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. Se va face notă
la P.C.R. Cluj. Au discutat cu secretara
Institutului Pătruța Maria, care a întărit
denunțul agentului "Stănescu" alias
sculptorul Fulicea Virgil = ("Jugănaru" /
"Stănescu Virgil" / "Crișan Virgil") precum
și cu asistentul Buș Gheorghe, care la
rândul său confirmă Securității aspectele
legate de cadrele de naționalitate
maghiară și nemulțumirile studenților.
Din denunțul sculptorului Fulicea Virgil =
("Jugănaru" / "Stănescu Virgil" / "Crișan
Virgil") reiese că graficianul-activist
Alexandru Cristea a relatat că au fost
criticați la Sfatul popular de Tamara
Dobrin, pentru că au aprobat expozițiile
din R.P.Ungaria a lui Benczédi Sándor și
pictorul Cs. Erdős Tibor. Denunță pe artiștii
maghiari afirmând că atelierul pictorului
Tóth László (știe de la textilista Lupaș Ana),
va deveni loc de întâlnire între Kovács
Zoltán, Abodi, Kós András și atrage atenția
că atelierul are ieșire în două străzi (știe de
la textilista Lupaș Ana).
N.O. Securitatea știe despre atelierul
respectiv.
Sculptorul Fulicea Virgil = ("Jugănaru" /
"Stănescu Virgil" / "Crișan Virgil") denunță
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dezacordul său față de mișcările de cadre
la sculptură și pictură datorate morții
sculptorului Ladea Romul și pensionării lui
Harșia Teodor. Fulicea Virgil îl vede des pe
Abodi la atelierul pictorului Andrásy
Zoltán. Denunț șovin, naționalist.
N.O. Se face notă P.C.R. Cluj.
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VOL. 2. / pag. 99. / 17. 10. 1970.
(8 pag.)

Lt. maj. Velea Eugen

VOL. 4. / pag. 63. / 25. 07. 1974.

Lt. maj. Velea Eugen
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Sculptorul Fulicea Virgil = ("Jugănaru" /
"Stănescu Virgil" / "Crișan Virgil") denunță
că gruparea artiștilor maghiari se
întărește, alături de pictorul Ciupe Aurel.
Abodi este totum factum în UAP Cluj, duce
o activitate de promovare a maghiarimii,
un triumvirat compus din pictorul Kovács
Zoltán, sculptorul Kós András și Abodi. La
fel în Institut, denunță despre posturi,
admitere, despre alegerile UAP Cluj,
despre afirmațiile lui Abodi. Denunț șovin,
naționalist.
N.O. Se face notă la P.C.R. Cluj despre
manifestările sale naționaliste, deoarece
se pare că în 01. 10. 1970. Abodi va fi
numit șef de catedră.
Sculptorul Fulicea Virgil = ("Jugănaru" /
"Stănescu Virgil" / "Crișan Virgil") denunță
discuția dintre sculptorul Fulicea Virgil și
Abodi, acesta din urmă afirmând că
"învățământul e o mare porcărie și nu se
mai poate face nimic!"
N.O. Agenții "Maier" = Fest Ladislau și
"Emil" au sarcină de verificare. Abodi e
lucrat D.U.I., are relații cu Kós András și
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VOL. 4. / pag. 68. / 28. 10. 1974.

Lt. Tripon Teofil

Sculptorul Fulicea Virgil = ("Jugănaru" /
"Stănescu Virgil" / "Crișan Virgil") denunță
modul în care a ajuns președintă UAP Cluj,
textilista Lupaș Ana, sprijinită de delegatul
de la Bucuresti (mai ales), despre faptul că
Abodi și sculptorul Kós András au vrut să
demisioneze, totuși au rămas, pentru a
reprezenta artiștii maghiari, pentru a nu
pierde sursa de informare.

VOL. 4. / pag. 91. / 11. 11. 1975.
(2 pag.)

Lt. Tripon Teofil
Lt. maj. Velea Eugen

Sculptorul Fulicea Virgil = ("Jugănaru" /
"Stănescu Virgil" / "Crișan Virgil")
raportează despre luptele de culise pentu
noile alegeri UAP Cluj, informațiile provin
de la președinta UAP Cluj, textilista Lupaș
Ana, de la secretarul O.B. a UAP Cluj,
pictorul Florian Liviu (Școala Populară de
artă Cluj), de la sculptorul Spătaru Mircea
membru în Comisia pe țară a UAP,
graficianul Pop Szilaghi Vasile (Școala
Populară de artă Cluj). Pictorul Florian
Liviu afirmă că "ungurii sunt în mare
alertă, se organizează să creeze haos la
alegeri". Denunță despre propunerea
pictorului Kovács Zoltán pentru biroul de
conducere UAP Cluj, în care dorește să
intre Abodi și sculptorul Kós András.
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"IOACHIM UDRIȘTE" / ... /

Agentul informează despre grupurile de
culise. Textilista Lupaș Ana afirmă că
graficianul-activist Cristea Alexandru o
calomniază.
N.O. Abodi și Kós András sunt lucrați prin
D.U.I. pentru problema națională. Să se
informeze despre alegerile UAP Cluj. Se
face notă la P.C.R. Cluj.
Sculptorul Fulicea Virgil = ("Jugănaru" /
"Stănescu Virgil" / "Crișan Virgil")
raportează despre informațiile culese de la
UAP Cluj și Fondul Plastic Cluj, mai exact
de la pictorul Florian Liviu (Școala Populară
de Artă), graficianul Pop Szilaghi Vasile
(Școala Populară de Artă) și sculptorul
Voinea Ilarion (Școala Populară de Artă).
Denunță despre propunerea de culise a
pictorului Kovács Zoltán să fie aleși în
birou, Abodi și Kós András, atunci o vor
vota pe textilista Lupaș Ana (bârfe
murdare). Agentul mai detailează cum l-a
dus pe studentul xxx "persecutat" la
pictorul Catul Bogdan în București. Pe
parcurs s-a dovedit că studentul era
incompetent și nu "persecutat de unguri"
și revenit în Cluj a făcut carieră.
N.O. Pe baza materialului se face notă la
P.C.R. Cluj.
Agentul "Udriște" întărește denunțul
funcționarei UAP Cluj, Boberco Maria,
despre alegerile UAP Cluj anume că
maghiarii au mașinat să iasă în majoritate,
despre expoziția pictorului Fülöp Andor
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VOL. 1. / pag. 127. / 08. 04. 1969.
(2 pag.)

Cpt. Oprea Florian

VOL . 1. / pag. 129. / 08. 04. 1969.

Cpt. Oprea Florian

Antal, vernisată de Abodi. Susține că a fost
o adevărată manifestare maghiară. Abodi
este cel mai activ artist maghiar, care
imprimă la UAP Cluj o linie maghiară. Nu
au respectat indicațiile primite de la
organele de partid. Denunță că omul lui
Abodi este pictorul Aurel Ciupe.
Abodi cere respectarea ortografiei și
topicii maghiare în cataloage, cărți, afișe.
N.O. Denunț întărit de către agenții
"Szatmary"și "Marius" (pictorul Mitrea
Ioan = " Marius Bunea", "Luchian Ștefan")
Agentul "Ioachim Udriște" denunță vizita
sa la atelierul lui Abodi, din partea
redacției Utunk. Denunță despre discuțiile
avute cu acesta despre artă, Fondul Plastic
Cluj, despre artiștii tineri. Agentul este
redactor la revista Utunk.
N.O. Securitatea îi cere să se apropie de
Abodi folosind ca pretext efectuarea unui
interviu. Agentului i s-a făcut instructaj în
acest sens, pentru a cunoaște concepțiile
politice ale lui Abodi.
Agentul "Ioachim Udriște" denunță
discuția cu ziaristul Banner Zoltán despre
necesitatea "organizării" unui interviu cu
Abodi, pentru revista Utunk. La sediul
redacției Utunk, Banner Zoltán
disprețuiește public pictura lui Abodi și a
lui Andrásy Zoltán (despre acesta declară
că : "este un demagog"). L-a rugat pe
Murádin Jenő apoi pe Katona, să meargă
la Abodi, dar l-au tras pe sfoară. Agentul
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VOL. 1. / pag. 137. / 27. 11. 1968.

Cpt. Oprea Florian

consideră că de altfel Murádin Jenő nu e
bun pentru o vizită la atelier. În 5 mai 1969
agentul "Ioachim Udriște" discută din nou
cu Banner Zoltán. Acesta îi relatează că l-a
trimis la atelierul lui Abodi pe Hans Löew,
dar Abodi tot amână să dea răspuns
întrebărilor. Întrebările au fost redactate
de către Banner Zoltan.
N.O. Securitatea cere să se cunoască
concepțiile politice ale lui Abodi, conform
instructajului făcut în acest sens, folosind
redacția Utunk.
Agentul "Ioachim Udriște" denunță vizita
făcută la domiciliul lui Gergely Ștefan,
părerile acestuia despre pictorul Sima Ion,
despre Comitetul de Cultură Cluj
(Râureanu, graficianul-activist Cristea
Alexandru) despre metodica
achizițonărilor de lucrări, transformând
viața culturală din Cluj într-o problemă.
Denunță că pictorul Sima Ion a făcut
carieră prin pictorița Piso Lucia(soția
sculptorului Ladea Romul) iar Kancsura
Ștefan = "Fir" prin pictorița Nemeș Maria
Margareta. Gergely relatează că
președintele UAP Cluj Ciupe Aurel, în
ședință de birou, a luat poziție față de
articolul ziaristului Lăptoiu Negoiță,
afirmând: - "Acest tânăr, habar nu are de
cele mai elementare noțiuni de critică de
artă." (articolul era plin de păreri negative
despre școala băimăreană, îndreptată
înspre Budapesta și critică doar pe pictorii
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VOL. 1. / pag. 267. / 01. 02. 1965.

Cpt. Domnița Nicolae

LOCUINȚA AGENTULUI

maghiari). Cum Abodi, nu se amestecă în
astfel de probleme, Gergely , trebuie să ia
legătura cu graficianul-activist Cristea
Alexandru și Râureanu.
N.O. Gergely a fost lucrat, are dosar închis.
Se face informare la P.C.R. Cluj cu toate
problemele semnalate.
N.O. Agentul "Ioachim Udriște" are sarcina
de a verifica denunțul-raport al agentei
"Sonia" privind situația UAP Cluj înaintea
Conferinței Naționale a UAP din R.S.R. și
activitatea lui Abodi în UAP Cluj. Verifică
agenții "Marian" și ("Stănescu Virgil" /
"Jugănaru" / "Crișan Virgil") = Fulicea
Virgil, sculptor.
Agentul "Ioachim Udriște" denunță
discuția avută cu Szilagyi István, redactor
la revista Utunk. Când Banner Zoltán a
relatat conflictul de la UAP Cluj, Létay
Lajos redactorul șef al revistei Utunk, a
telefonat imediat la Regionala de Partid.
Se pare că Banner Zoltán (ziarist, Utunk)) la dat în judecată pe Abodi, fiind un proces
închis, iar Abodi va suporta toate
cheltuielile. Pictorul Bene József a căutat
de mai multe ori redacția revistei Utunk
pentru a cere scuze. Redactorul Szilagyi
István a spus:-"Numai să nu se
mușamalizeze această chestiune."
N.O. Percheziție la Satu Mare, la părinții
lui Banner Zoltán.
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CASA "BADEA"

Agentul "Ioachim Udriște" are sarcina de a
verifica conținutul raportului agentului
"Ardeleanu" = Mohi Sándor, pictor, legat
de vizita lui Abodi, la revista Utunk pentru
a cere scuze împreună cu pictorii Bene
József și Kovács Zoltán.
Agentul "Ioachim Udriște" denunță
discuția sa cu istoricul de artă, Raul Șorban
= ("Sandor" / "Dragomir") în noaptea de
28 februarie la locuința acestuia din
București. Se discută despre UAP Cluj,
despre Abodi. Părerea lui Raul Șorban =
("Sandor" / "Dragomir") despre pictorul
Abrudan Petre (Șorban declară despre
Abudan Petre, pictor că: - "e prost, rău și
naționalist) afirmând că el l-a făcut din nou
român, apoi a relatat despre prelucrarea
serioasă a eseistului Comărnescu Petre =
"Anton" de a putea scrie despre
Szervátiusz pentru revista Tribuna.
Discuția lui Raul Șorban = ("Sandor" /
"Dragomir") cu pictorul Ciupe Aurel, față
de Banner Zoltán, despre revistele Utunk
și Korunk.
Agentul "Ioachim Udriște" denunță
afirmațiile pictorului Bede Ștefan : - "dacă
Abodi în Plenara UAP Cluj s-a legat de un
critic de artă care publică cu regularitate în
presa de partid (se referă la Banner
Zoltán), atunci își dau seama cum s-a
purtat cu soldații în război". A povestit
"legenda creată" cu soldații, calomnii
repetate tot timpul și peste tot. La fel și
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pictorul Macskássy a fost revoltat de felul
în care a vorbit Abodi, susținând că
pictorul Ciupe Aurel îi dă dreptate lui
Abodi.
N.O. Abodi este urmărit cu dosar
individual, este legătură a lui Kovács
Zoltán. Se face informare la P.M.R.
Agentul "Ioachim Udriște "denunță despre
Plenara UAP Cluj, despre critica lui Abodi.
Ziaristul Banner Zoltán nu-l mai dă în
judecată pe acesta, s-ar face de râs.
Denunță discuția cu Hans Löew, care s-a
intâlnit cu soția lui Cs. Erdös Tibor și
pictorița Szücs Ilona, soția lui Tóth László.
Denunță părerea acestora despre cazul
Banner Zoltán. Susțin că Abodi a avut
dreptate, deoarece nu l-au apărat pe
pictorul Tóth László, nu au scris nimic
despre el, nici Hans Löev, nici Banner
Zoltán, care scrie mai repede despre
Cornea decât despre Kovács.
N.O. Verificare prin "Neagoe". Agentul a
furnizat informațiile conform instructajului
primit, să informeze mai departe despre
conflict, despre Abodi element naționalist.
Agentul "Ioachim Udriște" denunță
discuțiile avute cu sculptorul Curea Simion,
la cofetăria "Opera" și la atelierul acestuia,
despre plenara UAP Cluj, despre cuvântul
pictorului Ciupe Aurel, despre Abodi.
Curea S. a luat cuvântul după Abodi
("ungur prost, omulețul și-a depășit
funcția!") dând alt curs sedinței, fapt
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pentru care tov. Man de la Sfat, i-a
mulțumit. Pictorul Ciupe Aurel a afirmat: " critica de artă e neprincipială, subiectivă
și nu ajută creația".
N.O. Verificare prin "Neagoe". Abodi,
lucrat D.I.
Agentul "Ioachim Udriște" denunță
discuția cu redactorii revistei Tribuna,
Manițiu Dumitru și Cubleșan Constantin
despre Abodi. Cu Manițiu D. au discutat
despre articolul eseistului Comărnescu
Petre = "Anton" (București) despre
regională și a vrut să scrie o notă despre
atitudinea curajoasă a lui Abodi, dar la
redacția Tribuna, a fost oprit. Cubleșan
Constantin a vrut să ia cuvântul la Plenara
UAP Cluj, împotriva lui Abodi, dar după
cuvântul lui Ciupe Aurel a considerat că nu
a mai avut rost.
N.O. Materialul se atașează la agentul
"Lucian Chitoan".
Agentul "Ioachim Udriște" denunță
discuția avută la cofetăria "Doina" cu
pictorul Forró Antal. Acesta este împotriva
lui Abodi considerându-l subiectiv,
neprincipial, față de ziaristul Banner
Zoltán. Vorbesc despre moartea pictorului
Kádar Tibor, prietenul și colegul lui Abodi,
aducând acuzații, bârfe și calomnii.
N.O. Agentul să viziteze și pe alți artiști,
pentru a le cunoaște atitudinea. Se
exploatează la materialul lui Abodi.
Agentul "Ioachim Udriște" denunță
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VOL. 1. / pag. 306. / 19. 09. 1963.
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VOL. 1. / 308 pag. / 26. 07. 1963.

Lt.maj. Sălăjan Ioan

VOL. 1. / pag. 113. / 21. 01. 1969.

Lt. Man Eugenia

CASA "SOLIDARITATEA"

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA

discuția purtată cu pictorița Nemeș
Margareta, despre ședința de catedră la
Institut. Aceasta dă informții despre
pictorii Ciupe Aurel și Abodi. Șeful de
catedră, pictorul Ciupe Aurel o propune pe
pictorița Hordovan Ciato Doina = "Vera" ca
preparatoare la secția textile. Ministerul
Învățământului, însă nu e de acord cu
numirea acesteia în funcție din cauza
relațiilor sale amoroase avute cu pictorul
Kádar Tibor și cu sculptorul Vetró Ártur.
N.O. Se atașează la dosarul D.U.I. a lui
Abodi.
Agentul "Ioachim Udriște" e martor la UAP
Cluj că Abodi și sculptorul Kós András s-au
înscris pentru excursia prin țară,
organizată de UAP Cluj. Nu e sigur că vor
merge.
N.O. Se cere agentului să informeze
despre mersul excursiei. Agentura
Securității va călători cu artiștii.
Agentul "Ioachim Udriște" denunță
discuția avută la restaurantul
"Continental" despre Abodi, Kós András,
Kovács Zoltán cu pictorul Aurel Ciupe. La
masă erau soția acestuia, textilista Maria
Ciupe, Cornea Emil și pictorul Feier Petru.
N.O. Nota a fost dată Securității din
propria inițiativă a agentului. Securitatea
cere aprobare de laP.M.R. pentru lucrarea
lui Ciupe Aurel. Abodi, Kós András, Kovács
Zoltán elemente naționaliste.
Agenta "Vera" = Hordovan Ciato Doina
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PICTOR
INSTITUTUL DE ARTĂ "ION ANDREESCU"
CLUJ

("Plan de măsuri")

171.

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTĂ "ION ANDREESCU"
CLUJ

VOL. 1. / pag. 130. / 25. 04. 1969.

Lt. Man Eugenia

172.

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTĂ "ION ANDREESCU"
CLUJ

VOL. 1. / pag. 132. / 18. 03. 1969.

Lt. Man Eugenia

asistentă la secția de textile , primește
sarcina de a ști ce vorbesc studenții despre
Abodi. Securitatea îi cere să obțină
informații prin pictorul Ciato Victor,
asistent la catedra de pictură, acesta are
anul III. și este în bune relații cu agenta.
Influența negativă a lui Abodi asupra lui
Papadoupoulos Andonis.
Agenta "Vera" = Hordovan Ciato Doina
asistentă la secția de textile, devine soția
pictorului Victor Ciato. Îl denunță și îl
dezapreciază pe Abodi. Denunță că nu se
ocupă de studenți, aceștia sunt
nemultumiți "poate din nepricepere
profesională sau nu vrea să promoveze o
pictură românească". Abodi e rezervat,
suspicios. Are animozități cu pictorul
Miklóssy Gábor. Are relații cu sculptorul
Kós András și pictorul Kovács Zoltán.
N.O. Securitatea cere agentei să se
informeze prin pictorul Ciato Victor
(viitorul ei soț) de felul cum își conduce
grupa Abodi, dacă nu-i abate de la
tradițiile românești pe studenți.
Agenta "Vera" = Hordovan Ciato Doina
asistentă la secția de textile denunță
despre recepția dată de atașatul cultural
american, la restaurantul "Continental", cu
ocazia deschiderii expozitiei de pictură
americană. Au participat Abodi, soții
Andrássy, soții Ciupe, graficianul Gy. Szabó
Béla, rectorul Popescu Daniel cu fiica,
Șchiopu Valer (UTC), pictorul Nagy Albert,
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173.

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTĂ "ION ANDREESCU"
CLUJ

VOL. 1. / pag. 134. / 15. 04. 1969.

Lt. Man Eugenia

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTĂ "ION ANDREESCU"
CLUJ

VOL. 2. / pag. 2. / 01. 12. 1971.
("Plan de masuri")
(3 pag.)

Lt. maj. Man Eugenia
Lt. Velea Eugen

Proiectantul Mitrea i-a invitat pe
americani la el acasa. Soția ambasadorului
american dorește să o viziteze pe agentă la
atelier, când mai vine în Cluj.
N.O. Agenta a acționat conform
instructajului primit de a ști cu cine discută
americanii dintre cei prezenți. Copie la Ser.
III. Bir. 1.
Agenta "Vera" = Hordovan Ciato Doina
asistentă la secția de textile, pictor,
denunță despre recepția dată de atașatul
cultural american, la locuința sa. Enumeră
pe cei prezenți. Graficianul Grieb Alfred =
"Voicu", Moraru Monica, Flămându Horea,
Dr. Cheptea de la Apahida, Déak Olga cu
soțul Gațe, proiectantul Mitrea. Dr.
Cheptea la dorința americanilor a expus în
locuința acestora lucrări de artă cinetică.
Artiștii s-au ferit până acum să
pomenească că vor participa la recepție.
N.O. Copie la Ser. III. Bir. 1.
Agenta "Vera" = Hordovan Ciato Doina
asistentă la secția de textile, pictor, are ca
sarcină să se infiltreze printre studenți, de
a semnala atitudinea lui Abodi față de ei,
dacă nu caută să inoculeze în educația
unor studenți concepții naționaliste, să
denigreze arta și cultura românească prin
"proslăvirea" și "superlativizarea" creației
ungare (text conceput de Securitate,
răspândit printre artiști, colegi, studenți).
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174.

175.

176.

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTĂ "ION ANDREESCU"
CLUJ

VOL. 2. / pag. 89. / 22. 05. 1971.

Lt. maj. Man Eugenia
Lt. Velea Eugen

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTĂ "ION ANDREESCU"
CLUJ
"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTĂ "ION ANDREESCU"
CLUJ

VOL. 2. / pag. 2. / 01. 12. 1971.
("Plan de măsuri")
(3 pag.)
VOL. 2. / pag. 120. / 20. 01. 1970.

Lt. maj. Oprea
Florian
Lt. Man Eugenia
Lt. Velea Eugen
Lt. Man Eugenia

"VERA C." / HORDOVAN CIATO DOINA
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTĂ "ION ANDREESCU"
CLUJ

VOL. 2. / pag. 121. / 17. 11. 1969.

Lt. Man Eugenia

C.S.S. INSP. DE SEC. JUD. CLUJ

Agenta "Vera" = Hordovan Ciato Doina
asistentă la secția de textile, pictor,
denunță că prin angajarea la Institutul de
Artă a lui Weberu Erica și Ailincăi Cornel la
secția de ceramică, Abodi hotărește de a
echilibra balanța precară dintre cadrele de
naționalitate română și maghiară, prin
angajarea unui maghiar și anume pe
pictorul Tóth László, scenograf al Teatrului
Maghiar din Cluj, la catedra de pictură.
(Abodi este mentorul acestuia!)
N.O. Nota a fost dată în cadrul
instructajului informatoarei.
Agenta "Vera" = Hordovan Ciato Doina
asistentă la secția de textile, pictor, are
sarcina de urmărire a lui Abodi, de
informare, sarcină permanentă.
Agenta "Vera" = Hordovan Ciato Doina
asistentă la secția de textile, pictor,
denunță că Abodi e abătut, se pare că a
renunțat de a mai fi președintele UAP Cluj.
E informat de către pictorul Miklóssy
Gábor iar când e în Institut nu-și părăsește
catedra, nu se angajează în discuții.
Agenta "Vera" = Hordovan Ciato Doina
asistentă la secția de textile, denunță
mersul jurizării expoziției UAP Cluj, când
din tot felul de motive se încerca
participarea la expoziție. Abodi "și-a ieșit
din fire" spunând că doar criteriul valorii
contează, de altfel el este un om foarte
calm. În Institut, pictorul Tóth László,
spune ca va fii numai de cîștigat dacă
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"DRĂGAN VALER" / "NICULESCU I." /
KOVÁCS GYULA
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.
"DRĂGAN VALER" / "NICULESCU I." /
KOVÁCS GYULA
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

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

VOL. 1. / pag. 114. / 15. 01. 1969.
(completare la "Plan de măsuri)
(3 pag.)

Maior Matei T.
Maior Mușuroaia
Gheorghe
Lt. Velea Eugen

VOL. 1. / pag. 116. / 29. 03. 1967.
(completare la "Plan de măsuri)
(2 pag.)

Cpt.Domnița Nicolae
Maior Mușuroaia
Gheorghe
Lt. Velea Eugen
Maior Dumitrașcu
Dumitru

VOL. 1. / pag. 184. / 30. 05. 1967.
("Notă de sarcini")

Maior Pușcasu Ilie
Lt. Velea Eugen

VOL. 1. / pag. 140. / 31. 10. 1968.

Maior Mușuroaia
Gheorghe

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

177.

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

Abodi (mentorul său) rămâne în locul
pictorului Ciupe Aurel, la catedră. Va ajuta
pe maghiari, dar nu va face nedreptăți.
N.O. Abodi este lucrat la Lt. Velea Eugen.
Agenta , Hordovan Ciato Doina, va
continua să-l urmărească.
("Drăgan Valer" / "Niculescu") = Kovács
Gyula. Primește sarcina de a ști cu ce
persoane din rândul intelectualității are
legături și relații. Cum comentează
evenimentele politice curente.
În urma alegerii lui Abodi în funcția de
secretar UAP Cluj, se instalează mijloace
T.O. la biroul lui. Punctul 6., pentru
încadrare informativă și lucrare activă, se
face nota de sarcini pentru agentul
("Drăgan Valer" / "Niculescu") = Kovács
Gyula din legătura Maior Mușuroaia
Gheorghe
("Drăgan Valer" / "Niculescu") = Kovács
Gyula, din legatura Maior Pușcașu Ilie,
primește nota de sarcini din partea MAI
Dir.R. Cluj, Serviciul II. Biroul 7, Abodi este
urmărit D.U.I., pentru activitate
naționalistă maghiară. Agentul este dirijat
pe lângă Abodi, în a stabili comentariile pe
care le face la adresa măsurilor pe linie de
partid și de stat în diverse domenii ale
politicii interne și externe. Natura relațiilor
pe care le are cu o serie de elemente
naționaliste din anturajul său.
("Drăgan Valer" / "Niculescu") = Kovács
Gyula. Abodi spune că printre maghiari
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DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

178.

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

VOL. 4. / pag. 26. / 31. 01. 1972.
(2 pag.)

Cpt. Mușuroaia
Gheorghe

vehiculează zvonuri despre ocuparea
României de către sovietici, fapt care ar
putea aduce o rezolvare a situației
minorității maghiare și nu ar impulsiona
deznaționalizarea maghiarilor așa cum o
fac românii. Consideră a fii un punct de
vedere greșit, U.R.S.S. fiind o mare putere,
nu are nici un interes, apoi nu sunt demni
de încredere (Cehoslovacia), ar aduce doar
o soluție intermediară. Rezolvarea situației
minorității maghiare trebuie sa fie
definitivă, garantată și se poate face în
urma desocotirii marilor puteri, după care
va urma o reglementare temeinică și
durabilă a situației europene. Situația
noastra a maghiarilor nu va putea fi
rezolvată decit prin federalizarea țărilor
din Europa Centrală.
N.O. (pag. 142) Sarcina este de a intra în
legatură prin Abodi, cu fratele acestuia dr.
Nagy Géza ("Iavor") fost deținut politic.
Sunt urmăriți de Județ pentru stabilirea
legăturilor lor cu elemente din exterior.
Cum comentează înființarea F.U.S.
("Drăgan Valer" / "Niculescu") = Kovács
Gyula denunță discuțiile purtate cu Abodi,
cu conținut politic și istoric. Declară că
Abodi e naționalist.
N.O. Se lucrează materialul la birou 5. Să
se stabilească relațiile și legăturile din
afara serviciului, persoanele față de care
are manifestări dușmănoase. Analizarea
materialului existent, propuneri. Notă la
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179.

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

VOL. 4. / pag. 26. / 31. 01. 1972.
(2 pag.)

Maior Pușcasu Ilie
Lt. Velea Eugen

VOL. 1. / pag. 139. / 06. 11. 1968.
(agent "Ștefan Luchian")

Cpt. Cebuc
Alexandru
Maior Mușuroaia
Gheorghe

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

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

buletin
("Drăgan Valer" / "Niculescu") = Kovács
Gyula, denunță discuția cu Abodi pe care la abordat pe str. Matei Corvin, despre
faptul că Securitatea prin persoanele lor
de încredere, afiliate pe lânga persoanele
marcante ale maghiarimii cu sarcina să
depisteze ce opinii au, precum și populația
maghiară, privind Congresul de istorie
ținut la Viena. Teoria continuitații lui
Daicoviciu a fost un eșec în străinătate.
Abodi afirmă că organele de Securitate nu
au alte probleme de rezolvat dacă iși pierd
timpul cu astfel de probleme. Abodi atrage
atenția agentului să viziteze expoziția
epocii feudale de la Muzeul de istorie din
Cluj, materialul fiind în așa fel prezentat și
aranjat dând doar vagi urme despre faptul
ca aici au trăit și au format un stat de
peste o mie de ani, maghiarii. Expoziția
trebuie vazută, pentru a ne convinge în ce
masură se scrie o istorie nouă, națională,
pe placul unor persoane, fără a ține cont
de realitate.
N.O. Nota a fost dată din propie inițiativă.
Ce preocupări politice are Abodi, care sunt
prietenii mai apropiați. Notă la dosar de
acțiune și la sinteză, către Biroul 7, pictorul
are preocupări și în alte direcții.
De la informatorul "Ursu Gheorghe" s-au
obținut aspecte asemănătoare cu cele din
denunțul agentului ("Ștefan Luchian" /
"Marius Bunea") = Mitrea Ioan. Acesta dă
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180.

"URSU GHEORGHE" / ... /

VOL. 1. / pag. 141. / 27. 09. 1968.

Cpt. Cebuc
Alexandru
Lt. Velea Eugen

VOL. 1. / pag. 144. / 26. 08. 1968.

Lt. Velea Eugen

CASA "ZOLI"

181.

"RADU" / ... /
LOCUINȚA SURSEI

informații, privind calomniile pictoriței
Lucia Piso la adresa lui Abodi, despre
trimiterea de invitații și în limba maghiară.
Surdu Maria, funcționara Boberco Maria
(transmite informații despre UAP CLUJ lui
Piso Lucia). Pictorul Ciupe Aurel este
semnalat cu poziție necorespunzătoare.
N.O. Abodi lucrat prin dosar de acțiune, se
informează organele de partid cu ultimele
materiale. Notă la acțiunea "Nicu Barbu".
Denunță din proprie inițiativă (notează
Securitatea) pe secretarul UAP Cluj, că
Abodi cere respectarea ortografiei și
topicii maghiare, se face corespondență în
limba maghiară. La UAP Cluj, artiștii
maghiari vorbesc numai în ungurește, la
UAP Cluj se comentează situația politică
prin ocuparea Cehoslovaciei de armata
sovietică.
N.O Abodi este lucrat în acțiune
informativă biroul 3. Informatorul a dat
semnalarea din proprie inițiativă. Nu are
posibilități pe lângă Abodi.
Agentul "Radu" denunță informația că
Abodi cu familia sa este plecat la mare, în
tabăra de la Vama Veche. Au calatorit cu
familia Cristea Alexandru.
N.O. Se conectează Călian (?) pentru
perioada cât stă la mare, de ai cunoaște
preocupările, comportarea. Important
pentru instalarea T.O.
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182.

"RADU" / ... /

VOL. 1. / pag. 162. / 07. 11. 1967.

Lt. Velea Eugen

VOL. 1. / pag. 167. / 05. 10. 1967

Lt. Velea Eugen

VOL. 1. / pag. 165. / 24. 10. 1967.

Lt. Velea Eugen

LOCUINȚA SURSEI

183.

"RADU" / ... /
CONSERVATOR

184.

"RADU" / ... /

Agentul "Radu" îl întreabă, pe stradă, pe
Abodi, dacă mai are nevoie de cartoane.
Abodi l-a favorizat pe agentul "Radu"
pentru a primi locuința refuzată de
pictorul Nagy Imre.
N.O. I se face din nou instructaj de a se
apropia de Abodi, fiindcă pînă acum nu a
reușit nimeni. Securitatea face rost de la
fabrica "Libertatea" din Cluj de cartoanele
promise de către "Radu" lui Abodi.
Primind sarcina de a se imprieteni cu
Abodi, acum are pretextul de al căuta la
atelier (pretextul a fost conceput și pus în
acțiune de Securitate).
Agentul "Radu" denunță discuția avută cu
Papadoupoulos Andonis, contrariat că
pictorul Kancsura Ștefan = "Fir" a afirmat
că i se achiziționează lucrări pe motivul că
este grec.Totodată nu-i reușise încadrarea
la Institutul Zoologic, ca desenator.
Agentul "Radu", a încercat să se informeze
despre vizitele lui Papadoupoulos la
familia Abodi.
N.O. Papadoupoulos Andonis este legatură
în acțiunea Abodi. Agentul "Radu" se va
deplasa la Deva, pentru executarea unor
lucrări cu mai mulți pictori, printre care și
Papadoupoulos. Agentul îi va lăuda o serie
de artiști români și maghiari, deci și pe
Abodi, pentru a stabili poziția acestuia. Se
dirijează și agentul "Grigore". Nota se va
exploata la acțiune.
Agentul "Radu" denunță, dă informații
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CONSERVATOR

185.

"RADU" / ... /

VOL. 1. / pag. 115. / 03. 01. 1967
(completare la "Plan de măsuri")

Lt. Velea Eugen

"RADU" / ... /

VOL. 4. / pag. 180. / 17. 10. 1979.

Lt. maj. Tripon Teofil

VOL. 1. / pag. 153. / 05. 02. 1968.

Maior Pușcaș Ilie

CASA "AURORA"

186.

"SZABÓ BÉLA" / LÁSZLÓ DEZIDERIU =

despre Papadoupoulos Andonis, despre
casătoria acestuia cu fiica lui Abodi.
N.O. Sarcini pentru agenții "Sonia" și
"Grigore".
Securitatea face completare la "Plan de
măsuri" pentru Abodi care continuă să
aibă o atitudine dușmănoasă față de stat,
comentează și dezaprobă măsurile luate
de partid, fiind în anturajul unor maghiari
naționaliști. Se impune lucrarea mai
calificată a acestuia. Se punctează,
studiază și recrutează agent în apropierea
lui. Agentul "Radu" este recrutat în
octombrie pentru înfiltrare pe lângă
Abodi. Se reactivează agentul xxxx și se
analizează poziția lui xxxx și a lui xxxx
pentru recrutare la data de 29.03.67.
Agentul "Radu", denunță despre
componența națională a anului II. pictură,
11 studenți, dintre care 6 români, 4
maghiari și un ecuadorian. Cu toate
acestea profesorul Abodi de cele mai
multe ori dă indicații în limba maghiară. La
corectura generală vorbește în limba
româna. Uneori se crează o atmosferă de
parcă ar fii secție maghiară. Studenții
români sunt nemulțumiți, dar cum Abodi
este șeful de catedră nu au ce face.
N.O. Se atașează la dosarul D.U.I. a lui
Abodi. După analizarea materialelor noi
obținute, se face nota la organele de
locale de partid.
Agentul "Szabó Béla" = László Dezideriu
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DEZSŐ
CASA "3"
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187.

"SZÉKELY JÁNOS" / ... /

VOL. 1. / pag. 160. / 13. 01. 1968.

Cpt. Buf Ioan
Cpt. Domnița Nicolae
Lt. Velea Eugen

(Dezsó) denunță despre familia lui Abodi,
scoate informații de la membrii familiei. În
ultimii ani, în artă, Abodi urmează un
drum mai modernist, apusean. Întrebat,
de ce nu a pictat și înainte așa, Abodi a
răspuns: - "Dictatura comunistă în arte nu
a dat libertate, în ultimii trei ani e mai
liber, m-am găsit în forme moderne". Fiicei
lui Abodi, Nagy Anna, îi face curte un
inginer din Ungaria, dar ea vrea să se
căsătorească cu un grec, refugiat. Soția lui
Abodi, este de origine germană, Teutsch,
dar acasă vorbește ungurește. Abodi în
perioada 1940-44 a luat parte la viața
politică, a fost în armată, învățător la Deiuș
(?), jud. Cluj.
N.O. Se măsoară posibilitățile de întâlnire
cu Abodi, va aborda discuții pentru ai
cunoaște opiniile politice. Notă la acțiune,
Biroul 7.
Agentul "Székely János" denunță vizita
făcută la atelierul lui Abodi, cu pretextul
de ai face fotografii la cererea revistei, "Uj
élet" din Târgu Mureș.
Conform instrucțiunilor primite de la
Securitate, îl provoacă pe pictor la tot felul
de discuții.
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188.

"SZÉKELY JÁNOS" / ... /
CASA "7"

VOL. 1. / pag. 175. / 02. 06. 1967.

Din legatura:
Cpt. Buf Ioan
Cpt. Domnița Nicolae
Maior Chifor C.

"SZÉKELY JÁNOS" / ... /

Vol. 1. / pag. 185. / 02. 06. 1967.
("Notă de sarcini")
(2 pag.)

Cpt. Buff Ioan
Cpt. Domnița Nicolae
Lt. Velea Eugen

"GRIGORE" / ... /

VOL. 1. / pag. 165. / 24. 10. 1967.

Lt. Velea Eugen

VOL. 1. / pag. 167. / 05. 10.1967.

Lt. Velea Eugen

VOL. 1. / pag. 223. / 31. 03. 1966.

Lt. Tudor Ionel

"GRIGORE" / ... /

189.

"GRIGORE" / ... /

Agentul "Székely János" îl cunoaște pe
Abodi de doi ani, din atelierul pictorului
Kovács Zoltán. La cererea revistei "Uj élet"
din Târgu Mureș s-a prezentat să execute
fotografii-portret cu Abodi.
N.O. Primește sarcini concrete, precise pe
lângă Abodi. Să arate interes față de
lucrările sale, de al provoca la discuții
pentru ai cunoaște concepțiile politice, ce
anume îl preocupă. Abodi e lucrat în
acțiune Biroul 7.
Agentul "Székely János" din legătura Cpt.
Buff Ioan, primește prin "Notă de sarcini"
de la Serv.III Bir.7, sarcini precise de
urmărire a elementelor naționaliste
maghiare cu care are legături Abodi,
frecvența de întâlnire și unde anume.
Concepția politică și comentariile pe care
le face la adresa organelor de partid și de
stat. Activitatea politică, naționalistă a
pictorului Abodi. Cum se oglindesc în
lucrările acestuia, se cer informații.
Are sarcina de verificare a denunțului dat
de agentul "Radu" privind pe ginerele lui
Abodi, pictorul Papadoupoulos Andonis.
Aceeași sarcină o are agenta "Sonia".
Agentul "Radu" călătorește la Deva cu un
grup de pictori. Are sarcina să se ocupe de
Papadoupoulous Andonis, legatură în
acțiunea Abodi. Agentul "Grigore" este
dirijat și el pe lângă Papadoupoulos.
Agentul "Grigore" denunță discuția din
clubul Casai Matei, avută cu studentul
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CASA "VOINEA"

190.

"MĂGUREANU HOREA" / ... /

VOL. 1. / pag. 166. / 21. 10. 1967.

Lt. Moldovan
Alexandru
Lt. maj. Tănase I.

"MĂGUREANU HOREA" / ... /

VOL. 1. / pag. 171. / 25. 07. 1967.

Lt. Moldovan
Alexandru

"MĂGUREANU HOREA" / ... /

VOL. 1. / pag. 170. / 21. 07. 1967.
("Notă de sarcini")

Maior Dumitrescu
Dumitru
Lt. Moldovan
Alexandru
Lt. Velea Eugen

"MĂGUREANU HOREA" / ... /

VOL. 1. / pag. 368. / 29. 01. 1966.

Lt. Tudor Ionel
Lt. Moldovan
Alexandru

LOCUL DE MUNCA
191.

192.

LOCUL DE MUNCĂ

Wilhelm Károly (anul V. pictură), acesta
dorind să primească mai multe materiale
de la Institut. Este nemulțumit că Abodi nu
le prea dă și a făcut scandal în fața
corpului didactic, fapt pentru care a fost
criticat. Wilhelm Károly afimă că Abodi le
dă explicații, poate puțin cam migălos,
academic studenților anului VI.: Platon
Dan, Stombulinski și Toros G.
N.O. Agentul nu are acces la Abodi.
Primește sarcina să stabilească concepțiile
despre artă și orientarea politică a
studentului Wilhelm Károly (pictură).
Către Dir. Reg de Sec. Cluj, Serviciul I. (fost
Serv.III). Agentul "Măgureanu Horea" nu
l-a văzut de 2 luni pe Abodi și nici pe
vecina acestuia, Lili Wollheimer, nu are
acces la ei. Lt.Tănase Ioan
Agentul "Măgureanu Horea" denunță, dă
informații despre obiceiurile, viața lui
Abodi la atelier, despre vecina acestuia, Lili
Wollheimer.
Biroul III. serviciul 7, nu cunoaște multe
persoane care îl vizitează pe Abodi la
atelier. Colaboratorul are sarcina de al
vizita, de a culege informații despre cine îl
vizitează, durata și frecvența vizitelor,
gradul de intimitate cu vecina lui, Lili
Wollheimer, cu care se pare că este în
bune relații.
Agentul "Măgureanu Horea" denunță
despre obiceiurile lui Abodi, ale vecinei Lili
Wollheimer (este văduvă și evreică !),
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Lt. Velea Eugen

193.

"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 1. / pag. 192. / 26. 10. 1966.

Lt. Velea Eugen

VOL. 1. / pag. 194. / 05. 10. 1966.
(2 pag.)

Lt. Velea Eugen

CASA "GRIGORESCU"
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

194.

"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
CASA "GRIGORESCU"
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

persoanele care vin în vizită, se pare a fii și
ei evrei. Abodi nu întreține legături cu
nimeni, doar se salută.
N.O. Notă dată din proprie inițiativă.
Informații despre persoanele care îl
vizitează, Abodi a fost filat, se dă material
la Lt. Velea Eugen, Seviciul III.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
este prezent la secția de pictură
monumentală unde asistă împreună cu
preparatorul Ciato Victor și studentul
Wilhelm Károly (anul VI.) la discuția dintre
Abodi și studentul Mărculescu (anul VI.)
despre lucrarea de diplomă.
N.O. Agentului i s-a făcut un amplu
instructaj referitor la Abodi. Are sarcină de
urmarire a profesorului în Institut, relațiile
cu studenții, colegii. Să-i caute prietenia,
ce preocupari are înafara Institutului.
Se dirijează agentul "Ionescu Vasile"=
Cosman Octavian, studentul lui Abodi din
anul VI. pentru a stabili atitudinea acestuia
față de studenți.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan" e
prezent la analiza pe catedră a muncii
studenților din practica de vară a anilor II.,
III. și IV. Numește studenții și listează
notele primite. Abodi cere ridicarea notei
pentru studentul Tăutu Eugen,
considerându-l talentat. Abodi a cerut ca
profesorii care conduc practica de vară să
fie exigenți, să nu permită studenților
plecarea înaintea terminării programului.
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195.

"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 1. / pag. 198. / 05. 10. 1966.

Lt. Velea Eugen

VOL. 1. / pag. 213. / 10. 06. 1966.

Lt. maj. Tudor Ionel

CASA "GRIGORESCU"
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

196.

"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
LOCUINȚA AGENTULUI
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

N.O. Agentul a acționat conform
instructajului. Să urmăreasacă pe mai
departe analizarea, clasificarea studenților
de către Abodi. Nota la dosar de obiectiv și
la acțiunea lui Abodi, Cap. IV.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
relatează despre ședința de catedră
pentru studentul Becsasi A., amânat pe
toamnă. Sunt prezenți Abodi, Veres Pál,
Fulger Radu, Mohi Sándor, Maier Radu.
Miklóssy Gábor nu a fost prezent, deși era
vorba de studentul lui.
N.O. Agentul să caute prietenia lui Abodi,
să-l viziteze la atelier, la domiciliu, ce
relații are, ce preocupări, ce comentează
despre evenimentele politice, cine îl
vizitează.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
face analiza muncii la catedra de pictură.
Sunt de față delegata Ministerului,
rectorul, decanul, membrii catedrei. În
general au părere bună. Anul II. spune
Mohi Sándor = "Ardeleanu", este un an
mediocru. Mikóssy Gábor se plânge de
indisciplină, de întârzieri la ore, nu e
mulțumit cu munca studenților. Decanul,
sculptorul Vetró Artúr critică pe
preparatorul Ciato Victor că nu pregătește
începerea orelor. Abodi susține că din
lucrări se constată că studenții sunt
talentați și poate că profesorul nu a reușit
să câștige încrederea studenților, aceasta
fiind sarcina profesorului.
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197.

"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 1. / pag. 230. / 04. 03. 1966.
(agent "Ady Ioan")

Lt. maj. Tudor Ionel

VOL. 1. / pag. 228. / 15. 03. 1966.

Lt. maj. Tudor Ionel

VOL. 1. / pag. 232. / 22. 01. 1966.

Lt. maj. Tudor Ionel
Cpt. Domnița Nicolae

DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

198.

"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
CASA "NĂSĂUDEANU"
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

199.

"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
CASA "GRIGORESCU"
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
are sarcina de a verifica denunțul
agentului "Ady Ioan" despre întâlnirile
acestuia cu pictorii Cs. Erdős, Mohi Alex,
Ioan Sima. Aceștia vorbeau despre revista
Utunk. Seara s-a întâlnit tot pe stradă cu
Cs. Erdős și Abodi, care au încetet discuția
la apariția sa. Agentul "Ady" cere lui Abodi
să-i acorde o întâlnire cu el. L-a și căutat
de două ori fără rezultat.
N.O. Se atașează la materialul cu Abodi și
Cs. Erdős Tibor.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
face analiza muncii, la catedra de pictură.
Abodi ridică nota pentru studentul Tăutu
Eugen, despre care s-a aflat că xxxx.
N.O. Abodi urmărit în acțiune S.III. B.7.
Cele relatate despre studentul Tăutu
Eugen se verifică și se face notă la P.C.R.
Cluj. Se face verificare prin agentul
("Stănescu Virgil" / " Jugănaru" / "Crișan
Virgil") = Fulicea Virgil, sculptor.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
relatează decursul sedinței B.O.B al
Institutului de Artă Cluj, despre punerea în
discuție a primirii în partid a fiicei lui
Abodi, Anna Nagy (pictură). S-au abținut
sculptorul Lövith Egon, decana Motioc
Angela și Andrásy Edith, acestea obiectând
că fata nu le salută. Pictorii Kovács Zoltán
și Feier Petru au păreri pozitive. Nefiind
membru de partid, Abodi, nu este de față.
N.O. Abodi și Kovács Zoltán sunt urmăriți
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200.

"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 1. / pag. 238. / 11. 11. 1966.

Lt. maj. Tudor Ionel

VOL. 1. / pag. 239. / 13. 11. 1965.

Lt. maj. Tudor Ionel

VOL. 1. / pag. 247. / 21. 06. 1965.
(4 pag.)

Lt. maj. Tudor Ionel
Lt. maj. Sima Traian

LOCUINȚA AGENTULUI
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

201.

"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
M.A.I. DIR. REG. CLUJ
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

202.

"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

prin acțiune informativă de Serviciul III.
Bir.7.
N.S.B. "Să-mi fie prezentate toate
materialele cu Nagy Anna!" Cpt. Domnița
Nicolae.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
denunță despre activitatea de profesor
universitar a lui Abodi, despre
corectitudinea acestuia la catedră, despre
nivelul ridicat de predare, cunostiințele
vaste de istoria artelor, al conexiunilor
artei. În problemele generale de analiză se
exprimă în limba româna, corectura
individuală o face în limba maternă a
fiecărui student. În discuții particulare
vorbește în limba maghiară.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
relatează despre decanul Vetró Ártur care
nu-și îndeplinește atribuțiile. Și-a dat
demisia. În UAP Cluj, speculații pe funcții.
Calomniază grupul de maghiari despre
achiziții. Agentul nu mai știe nimic despre
Incze János din Dej, acesta nu-i răspunde
la scrisoare.
N.O. Securitatea e interesată de Abodi,
Miklóssy Gábor, Kovács Zoltán, Incze
János, Vetró Artúr, despre starea lor de
spirit, preocupările, concepțiile politice.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
face analiza amănunțită a muncii pe anul
universitar 1965-66 la catedra de pictură,
pictură monumentală condusă de Abodi,
pe ani, pe profesori, analizează nominal
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DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

203.

"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 1. / pag. 268. / 29. 01. 1965.

Lt. mj. Tudor Ionel

VOL. 1. / pag. 277. / 10. 11. 1964.

Lt. maj. Tudor Ionel
Lt. maj. Sima Traian

LOCUINȚA AGENTULUI
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

204.

"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
LOCUINȚA AGENTULUI
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

studenții, urmărind-o pe fiica (Nagy Anna)
și pe viitorul ginere a lui Abodi
(Papadoupoulos Andonis).
N.O. Se face nota la P.M.R.
Contactarea lui Miklóssy Gábor și Erdelyi
Iuliu.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
face analiza muncii la catedra de pictură.
Au fost de față rectorul, decanul, șeful
secției de textile. Amintește în mod
didactic studenții: Tolnai, Câmpan, Toma
Viorel, Tăutu Eugen, Pop Vasile, Kákonyi
Csilla, Maxa Florin, Platon, Nanu, David,
Stoicovici. Urmărind-o pe Nagy Anna (anul
V.) fiica lui Abodi, denunță că aceasta
lucrează mult și sănătos fapt pentru care
primește note mari. La secția de pictură
murală Abodi și pictorul Fulger Radu sunt
foarte apreciați pentru rezultatele
studenților.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
denunță că Abodi se interesează de
studenți, decanul Vetró Ártur trece mai
des, controlează secția. Șeful de catedră,
pictorul Ciupe Aurel deși e în concediu de
creație, trece de două ori pe săptamână, a
și avut discuții privind lucrarea de diplomă
cu studentul Kancsura Ștefan = "Fir".
Studenții lui Ciupe, conduși de Harșia
Teodor și Maier Radu pleacă înaintea
terminării orelor. 12-15 studenți sunt
deosebit de interesați de pictura
monumentală.
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205.

"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 1. / pag. 279. / 27. 10. 1964.

Lt. mj. Tudor Ionel

VOL. 1. / pag. 280. / 15. 10. 1964.

Lt. mj. Tudor Ionel

VOL. 1. / pag. 287. / 03. 04. 1964.

Cpt. Sălăjan Iulian

LOCUINȚA AGENTULUI
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.
206.

"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
LOCUINȚA AGENTULUI

207.

DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.
"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
MAI D.R. CLUJ
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

N.O. Agentul să urmărească activitatea
didactică a lui Abodi și Vetró Artúr.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
face analiza muncii la catedra de pictură,
denunță despre practica de vară la
București, despre studenții Bimbea Dan,
Engel Iosif. Abodi îl înlocuiește pe șeful de
catedră, pictorul Ciupe Aurel și se ocupă
intens de munca la catedră. Absolventul
pictor Ciato Victor, preparator și-a luat cu
bine funcția la catedră.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
denunță că pictorul Florean Liviu (Școala
Populară de Artă) a refuzat postul oferit la
secția de pictură monumentală. Orele și
cursurile practice așa că Abodi le dă
pictorului Fulger Radu.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
denunță discuția sa cu Banner Zoltán.
Acesta a primit scuzele pictorilor Bene
József, Abodi, Kovács Zoltán la sediul
revistei Utunk și nu mai are de gând să
intenteze proces împotriva lui Abodi.
Agentul, pictorul Mohi Sándor =
"Ardeleanu Ioan" îl calomniază pe Abodi
cum că "a avut ieșiri necontrolate,
murdare la adresa unor critici de artă,
apărând nejustificat compoziția dubioasă a
pictorului Tóth László". "Atitudinea
nesănătoasă" a lui Abodi se oglindește din
lucrarea lui intitulată "Constructorii de
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"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.
"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 1. / pag. 293. / 13. 02. 1964.
(agent "Grigorescu")

Cpt. Sălăjan Iulian

VOL. 1. / pag. 422. / 14. 07. 1966.
("Notă de stadiu")
(3 pag.)

Lt. Tudor Ionel
Lt. Șerban Sanda
Lt. maj. Velea Eugen
Col. Pleșița Nicolae

VOL. 2. / pag. 62. / 09. 06. 1972.
(agent "Tiberiu")

Lt. maj. Velea Eugen

DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

"ARDELEANU IOAN" / MOHI SÁNDOR
PICTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU" CLUJ
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

poduri" reprezentați ca niște huligani care
nu au nimic comun cu podul din spatele
lor. Confirmare prin agenții: pictorul
Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian" / "Marius
Bunea") și "Ioachim Udriște".
N.O. Agentul să continue observarea
atitudinii în artă a lui Abodi.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
are sarcina de a verifica cu agentul pictor
Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian" / "Marius
Bunea") denunțul înaintat de către agentul
"Grigorescu" despre cuvântul lui Abodi la
plenara UAP Cluj.
Securitatea efectueaza "Nota de stadiu"
Pe baza materialelor de anchetă, note
informative, declarații, materiale
provenite prin sursa T.O. Abodi desfășoară
activitate dușmanoasă pe linia
naționalismului maghiar. S-au îndreptat
agenții "Nasăudeanu Ioan", "Sonia",
pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian" /
"Marius Bunea") și "Ady Ioan".
Denunțurile au afectat familia, colegii
maghiari, studenții lui Abodi.
Securitatea a făcut notă personală pentru
Prim-secretarul Duca Aurel.
Pictorul Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan"
verifică denunțul agentului "Tiberiu",
student la pictură, prin care își denunță
Securității, profesorul, pe Abodi și anume
că a amenințat un student din anul I. cu
exmatriculare dacă nu îl va informa despre
discuțiile dintre studenți.
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208.

"SIANU AMBROZIE" /... /
STUDENT

VOL. 2. / pag. 2. / 01. 12. 1971.
("Plan de măsuri")

Lt. maj. Oprea
Florian
Lt. maj. Velea Eugen
Lt. maj. Man Eugenia

209.

"NĂSĂUDEANU IOAN" / ... /

VOL. 1. / pag. 222. / 10. 05. 1966.

Lt. maj. Tudor Ionel

210.

"NĂSĂUDEANU IOAN" / ... /

VOL. 1. / pag. 177. / 29. 05. 1967.

Lt. Velea Eugen

CASA "SORA"

N.O. Denunțul este iverosimil și pentru
Securitate, dovedindu-se că nu e adevărat,
comportarea profesorului Abodi fiind
ireproșabilă. Studentul în cauză era inactiv
și ridica probleme profesionale. Verificarea
a executat-o agentul "Ardeleanu" = Mohi
Sándor.
Agentul, student la pictură, primește
sarcina să-l denunțe pe profesorul Abodi,
despre concepțiile sale naționaliste,
despre denigrarea culturii românești,
proslăvirea creației ungurești. (Securitatea
a întocmit un text pe baza căruia studențiiagenți lucrează, calomniază) despre
atmosfera dintre studenți.
N.O. Aceeași sarcină o primesc și agenții
"Vera"= Hordovan Ciato Doina,
"Giurgescu" și "Tiberiu".
Agentul "Năsăudeanu Ioan" denunță
numai bine despre orele ținute la catedra
de pictură de către Abodi. Acesta are anul
V. și conduce cursurile facultative de
pictură monumentală (pictorul Fulger
Radu are partea de tehnologie) și este
foarte punctual, corect cu studenții, nu
face diferențe de naționalitate, se învață
mult de la el. Agentul are și pe mai
deperte sarcina de al urmări pe Abodi.
Agentul "Năsăudeanu Ioan" denunță și dă
informații despre relația bună dintre
studenții Mărculescu Simion, Wilhelm
Károly, Costea Simion cu Abodi, profesorul
lor. Cu Wilhelm, discută mult, agentul însă
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"NĂSĂUDEANU IOAN" / ... /

VOL. 1. / pag. 422. / 14. 07. 1966.
("Notă de stadiu")
(10 pag.)

Lt. Tudor Ionel
Lt. Șerban Sanda
Lt. maj. Velea Eugen
Col. Pleșița Nicolae
Prim-secretar Cluj
Duca Aurel

211.

"GAAL" / "GÁL LÁSZLÓ" / AMBRUS IMRE
PICTOR, SCENOGRAF
TEATRUL DE PĂPUȘI TÂRGU MUREȘ
TEATRUL DE STAT DE PĂPUȘI BUDAPESTA

VOL. 1. / pag. 196. / 25. 10. 1966.

Col. Sidea N.
Maior Florea
Gheorghe
Lt. maj. Velea Eugen

212.

"GAAL" / "GÁL LÁSZLÓ" / AMBRUS IMRE
REGIUNEA AUTONOMĂ MAGHIARĂ
PICTOR, SCENOGRAF
TEATRUL DE PĂPUȘI TÂRGU MUREȘ
TEATRUL DE STAT DE PĂPUȘI BUDAPESTA

VOL. 1. / pag. 197. / 18. 10. 1966.

Lt. Negoiță Tudor

nu cunoaște limba maghiară. Se
simpatizează reciproc.
N.O. Prin Mărculescu Simion, care e în
relații bune cu Wilhelm Károly, agentul să
se informeze despre natura relațiilor cu
profesorul lor. După repartizarea în
producție a lui Wilhelm Károly, Securitatea
va face propuneri.
Securitatea efectuează "Notă de stadiu"
Pe baza materialelor de anchetă, note
informative, declarații, materiale
provenite prin sursa T.O. Abodi desfășoară
activitate dușmănoasă pe linia
naționalismului maghiar. S-au îndreptat
agenții "Nasăudeanu Ioan", "Sonia",
pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian" /
"Marius Bunea") și "Ady Ioan".
Denunțurile au afectat familia, colegii
maghiari, studenții lui Abodi.
N.O. Securitatea a făcut notă personală
pentru Prim-secretarul Duca Aurel.
Agentul "Gaal" / "Gál László") = Ambrus
Imre, denunță despre vizita în România a
cetățeanului francez, Biró Ákos. Acesta s-a
întâlnit cu mai mulți pictori și a avut o
comportare suspectă. Va fii urmărit și
datele se tritmit. S-a întâlnit cu Abodi.
Agentul "Gaal" / "Gál László") = Ambrus
Imre, denunță despre vizita cetățeanului
francez Biró Ákos. A vizitat artiștii după o
listă. Pe pictorul Nagy Pál, Balázs Imre,
Ambrus Imre, Szécsi A., Páll L., Tariszniás,
Karácsonyi G., Dragoman Páll în Târgu
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CASA "MARIA"

Mureș. La Cluj a fost în vizită la Abodi.

213.

"GRIGORESCU" / ... /

VOL. 4. / pag. 62. / 19. 07. 1974.

Lt. Velea Eugen

214.

"GRIGORESCU"/ ... /

VOL. 1. / pag. 292. / 13. 03. 1964.

Cpt. Sălăjan Iulian

VOL. 1. / pag. 305. / 04. 12. 1963.

Cpt. Sălăjan Iulian

CASA "SORA"

215.

"GRIGORESCU"/ ... /
CASA "SORA"

Agentul "Grigorescu" denunță discuțiile
din atelierul graficianului-activist Cristea
Alexandru, despre cele spuse de
Papadoupoulos Andonis, ginerele lui
Abodi, despre plecarea sa în Grecia și de
felul cum a fost tratat la ambasada greacă.
N.O. Agentul să se informeze de ce vrea să
plece din Romania.
Agentul "Grigorescu" denunță discuțiile de
la analiza expoziției. Abodi apreciază
lucrarea pictorului Tóth László ca cea mai
interesantă lucrare a expoziției, critică pe
Hans Löew, pe Banner Zoltán, în general
critica de artă, care "nu-și îndeplinește
menirea". Aceleași păreri le are despre
articolul scris de către cunoscutul eseist,
Comărnescu Petru = "Anton" din
București. "Abodi a ieșit din etica
socialistă" afirmă agentul. Ziaristul Banner
Zoltán l-a dat în judecată pe Abodi!
N.O. Sarcină de verificare primesc agenții
pictorul "Ardeleanu" = Mohi Sándor și
pictorul Mitrea Ioan = ("Ștefan Luchian" /
"Marius Bunea").
Agentul să informeze despre lucrările lui
Abodi, Kovács Zoltán, Tóth László.
Agentul "Grigorescu" denunță informațiile
(calomniile) primite de la funcționara UAP
Cluj, Boberco Maria anume că lui Mohi
Alex (Sándor) = "Ardeleanu", atât pictorul
Incze János Dés cât și Abodi i-au reproșat
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216.

"GRIGORESCU" / ... /

VOL. 2. / pag. 117. / 10. 02. 1970.

Lt. Velea Eugen

217.

"GRIGORESCU" / ... /

VOL. 4. / pag. 34. / 29. 06. 1973.

Lt. Velea Eugen

că a ajuns să "lingă picioarele românilor,
pictând țărani români".
N.O. Nota informativă despre cei doi
artiști, un exemplar se trimite la Dej,
pentru cazul Incze János.
Agentul "Grigorescu"denunță discuțiile
dintre artiștii aflați la atelierul sculptorului
Ladea Romul privind pe pictorii Abodi și
Ciupe Aurel. Aceștia creează disensiuni
între artiștii români și cei maghiari. Au
acordat comenzi unor artiști de talent
indoielnic: pictorii Maxa Florin, Kancsura
István și Nagy Anna iar grupului pictorilor
Mitrea Ion = ("Luchian Ștefan", "Marius
Bunea") și Florean Liviu nu ! Aceștia vor
face un memoriu la organele superioare.
N.O. Securitatea face notă la P.C.R. Cluj
pentru Abodi cu dosar de D.U.I.
Agentul "Grigorescu" denunță întâlnirea la
restaurant între pictorii Florean Liviu
(Școala Populară de Artă Cluj), Gavrilă
Gavrilaș (Școala Populară de Artă Cluj),
Mitrea Ion = ("Luchian Ștefan" / "Marius
Bunea"), sculptorii Spătaru Mircea, Ion
Rusu (Liceul de Artă Cluj), Barbu Mihai
(Liceul de Artă Cluj). Se discută despre
greșeala făcută de Comisia de propuneri
pentru algerile UAP Cluj, propunându-i pe
Abodi și pe sculptorul Kós András.
Sculptorul Spătaru Mircea afirmă: - "că din
această cauză nu le-au reușit chiar așa
cum au aranjat ei". Mai tîrziu s-a alăturat
grupului și pictorul Papadoupoulos
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218.

"GRIGORESCU" / ... /

VOL. 4. / pag. 19. / 07. 07. 1974.

Lt. Velea Eugen

219.

CASA "A"
"MATEIANU VICTOR"/ NEUMANN GÉZA

VOL. 1. / pag. 224. / 22. 03. 1966.

Lt. Moraru Eugen

VOL. 1. / pag. 278. / 10. 11. 1964.

Lt. maj. Tudor Ionel

CASA "CLUB"
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

220.

"ANDREESCU ION" / ... /
AFARĂ

Andonis care se și ceartă cu sculptorul
Spătaru Mircea pe teme de naționalism
(Spătaru l-a înjurat pe Abodi). Pictorul
Gavrilă Gavrilaș a insinuat că este pezent
special din partea unor servicii de stat.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. la cererea
organelor de partid.
Agentul "Grigorescu" denunță pe ginerele
lui Abodi, pictorul Papadoupoulos
Andonis.
Agentul "Mateianu Victor" = Neumann
Géza denunță că sub pretextul unui
schimb de locuință a putut să vadă pentru
scurt timp aranjamentul și dă informații
despre planul locuinței lui Lili Wollheimer
(vecina), despre atelier și despre fereastra
de pe tavan. Denunță că a făcut o vizită
graficianului Cs. Erdősi Tibor și de la soția
acestuia a reușit să scoată informații
despre Abodi, unde locuiește, despre
atelier, că soția a fost colegă de academie
cu Erdősi, dar nu mai pictează cum are
patru copii. (fata cea mare are 22 de ani și
baiatul, cel mai mic copil, 10 ani). Despre
Lili Wolheimer a spus că acum 2-3 ani, a
fost grav bolnavă, dar e bine, e atractivă...
Agentul "Andreescu Ion" denunță despre
completarea Comitetului de conducere
UAP Cluj. Abodi l-a propus pe pictorul Cs.
Erdős Tibor. Agentului i se pare o acțiune
tendențioasă.
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221.

222.

"ANDREESCU ION" / ... /

VOL. 1. / pag. 282. / 18. 08. 1964.
(agent "Ștefan Luchian")

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

VOL. 1. / pag. 81. / 07. 09. 1949.

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.
"BALOGH IOSIF" / BALÁZS PÉTER
PICTOR
VILÁGOSSÁG, IGAZSÁG, UTUNK

Lt. Tudor Ionel
Cpt. Domnița Nicolae
Lt. col. Dumitrașcu
Nicolae

Agentul "Andreescu Ion" are sarcina de
verificarare a denunțului dat de agentul
pictor Mitrea Ioan = "Ștefan
Luchian","Marius Bunea" după care se
face notă la P.M.R. Cluj.
Agentul "Balogh Iosif" = Balázs Péter,
pictor, face o scurtă caracterizare a lui
Abodi, în limba maghiară pentru secția
cadre la Institutul Maghiar de Artă.

VOL. 1. / pag. 302. / 10. 01. 1964.

Cpt. Sălăjan Iulian
Lt. maj. Oprea
Florian

VOL. 1. / pag. 283. / 13. 05. 1964.

Cpt. Sălăjan Iulian

VOL. 1. / pag. 369. / 24. 07. 1964.

Cpt. Nicolau
Gheorghe

Agentul "Balogh Iosif" = Balázs Péter,
pictor, denunță și urmărește întâlnirile
colegilor maghiari, artiști plastici, la
"Continental". Abodi oprește discuțiile la
apariția sa.
N.O. Se pare că s-a desconspirat scrie
Securitatea, de aceea să țină legătura cu
Cornea Emil.
Agentul "Balogh Iosif" = Balázs Péter,
pictor, denunță nemulțumirea ziaristului
Bodor Pál cu privire la revista Utunk (sunt
de față scriitorul Bálint Tibor și graficianul
Hornyák József). Și Abodi a criticat revista
Utunk în UAP Cluj.
Agentul a aflat multe despre pictor.
N.O. Sarcini pe lângă Bálint Tibor și Bodor
Pál. Abodi este cunoscut ca element
suspect.
Persoana de încredere "C. V." dă informații
despre Abodi, despre comportarea lui la
domiciliu.

VOL. 1. / pag. 284. / 11. 05. 1964.

Cpt. Domnița Nicolae

ATELIERUL AGENTULUI
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.
223.

"BALOGH IOSIF" / BALÁZS PÉTER
PICTOR
VILÁGOSSÁG, IGAZSÁG, UTUNK
ATELIERUL AGENTULUI
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

224.

225.

"C.V." / ... /
PERSOANĂ DE ÎNCREDERE
M.A.I. REGIUNEA CLUJ
"BOTH PAL" / "RUSZ PETER" / SZŐCS

Agentul ("Both Pal" / "Russ Peter") = Szőcs
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ISTVÁN
SCRIITOR, CRITIC LITERAR, TRADUCĂTOR
UTUNK, ELŐRE, HELIKON
CASA "PANAITESCU"
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

226.

"BOTH PAL" / "RUSZ PETER" / SZŐCS
ISTVÁN
SCRIITOR, CRITIC LITERAR, TRADUCĂTOR
UTUNK, ELŐRE, HELIKON
BIROUL AGENTULUI
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

VOL. 1. / pag. 330. / 11. 09. 1960.

Cpt. Domnița Nicolae

István, scriitor, denunță că Abodi critică
revista Utunk în UAP Cluj, pe ziaristul
Banner Zoltán. Pe acesta l-a numit
diletant, mai mult "Jack Ruby al artei din
Transilvania". În redacția revistei Utunk
afirmația lui Abodi a provocat o mare
revoltă. Létay Lajós, redactorul șef s-a dus
la Regionala de partid. Artiștii, pictorul
Mohi Sándor = "Ardeleanu Ioan",
sculptorul Szervátiusz Jenő, pictorul
Macskássy József, graficianul Grieb F.
Alfred = "Voicu", pictorița Nemeș
Margareta, pictorița Hordovan Ciato
Doina = "Vera", pictorița Pallós Schönauer
Jutta, nu sunt de acord cu Abodi, scrie
agentul ("Both Pal" / "Russ Peter") = Szőcs
István
N.O. Primește sarcina de a lua legatura cu
ziaristul Banner Zoltán, pentru a ști ce are
de gând să facă.
Agentul ("Both Pal" / "Russ Peter") = Szőcs
István, scriitor, denunță discuția avută cu
pictorul Tóth László despre lucrarea lui
Abodi, intitulată "La tribunal" (1957).
Atrage atenția că pictorul Tóth László a
insinuat că e vorba despre procesul
studenților Balázs Imre, Tirnován Vid și
Walter Frigyes studenți în anul VI. în 1956
la Institutul de Artă Cluj, condamnați.
N.O. xxxx Abodi este element naționalist.
Nota s-a dat pe baza sarcinilor trasate.
Până la întâlnirea viitoare să facă o notă
detaileată despre pictorul Tóth Laszló. I s-
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227.

"BOTH PAL" / "RUSZ PETER" / SZŐCS
ISTVÁN
SCRIITOR, CRITIC LITERAR, TRADUCĂTOR
UTUNK, ELŐRE, HELIKON

VOL. 1. / pag. 331. / 27. 04. 1960.
(3 pag.)

Cpt. Domnița Nicolae

VOL. 1. / pag. 307. / 29. 08. 1963.

Lt. Tudor Ionel

BIROUL AGENTULUI
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

228.

"IONESCU ALEXANDRU" / ... /

au trasat sarcini legate de Földes V. și
grupul Benczédi. Verificarea celor
semnalate de xxxx.
Agentul ("Both Pal" / "Russ Peter") = Szőcs
István, scriitor, face o lungă caracterizare a
pictorului maghiar Abodi Nagy Béla.
Informează Securitatea și despre fratele
acestuia, dr. Nagy Géza, fost deținut
politic. Abodi este cult, aprofundat, bun
profesor, artist emerit. Denunță părerea
critică a lui Abodi despre revista maghiară
Utunk. Face și o analiză a picturii lui Abodi,
denunță atitudinea de solidarizare a
acestuia în 1956 cu revoluția din Ungaria,
cu studenții Institutului, inculpați și apoi
condamnați.
N.O. Abodi este luat în studiu pentru
recrutare. Nota este făcută pentru
studierea acestuia. Agentul să stabilească
poziția reală a lui Abodi față de arta
realistă-socialistă. Care e anturajul,
relațiile cu anumiți pictori maghiari. Se cer
caracterizări despre Abodi de la ("Sandor
Ioan" / "Dragomir") = Raul Șorban și
("Szentpéteri Carol" / "Szabó Tibi) =
Marosi Péter.
Agentul "Ionescu Alexandru" denunță și
analizează pregătirea profesională a lui
Abodi. Ca profesor este bine pregatit, dar
scoate în evidență arta maghiară punând
în inferioritate pe cea românească.
Studenților maghiari "le acordă note
exagerate", de aceea se menține o rezervă
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229.

"MATYAS" / ... /
CASA "NR.5"

VOL. 1. / pag. 325. / 01. 02. 1961.

Lt. Marcu Ioan
Lt. Oprea Florian
Lt. maj. Domnița
Nicolae

230.

"TUDOR"/ ... /

VOL. 2. / pag. 79. / 26. 11. 1971.
(agent "Maier")

Lt. maj. Velea Eugen

231.

"DRAGOMIR" / " SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
CRITIC DE ARTĂ, PROFESOR UNIVERSITAR,
ACADEMICIAN

VOL.1. / pag. 190. / 24. 10. 1966.

Col. Olimpiu Andrei

VOL. 1. / pag. 290. / 10. 03. 1964.
(agent "Ioachim Udriște")

Cpt. Domnița Nicolae

CASA "MAGHERU"
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.
"DRAGOMIR" / " SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
CRITIC DE ARTĂ, PROFESOR UNIVERSITAR,
ACADEMICIAN

între studenții maghiari și români.
Agentul "Matyas" denunță pe pictorul Cs.
Erdős Tibor care aflat la cofetăria
"Pescăruș" cu pictorii Abodi, Feier Petru și
sculptorul Vetró Ártur discută în "mod
învăluit" despre noul regim, arta sovietică
și Fondul Plastic, despre diferența care se
face între artiștii români și cei maghiari.
N.O. Abodi este în studiu pentru recrutare.
Agentul primește sarcina de al contacta pe
Cs. Erdős și de al provoca prin discuții
despre artă.
Agentul "Tudor" are sarcină de verificare a
denunțului dat de rectorul, grafician Feszt
Ladislau = "Maier", printre altele despre
Balaskó Nándor, colegul de academie la
Budapesta a lui Abodi. Feszt Ladislau =
"Maier" a spionat scrisorile sosite pe
adresa Casei Matei.
Agentul ("Dragomir" / "Sandor") = Șorban
Raul, critic de artă, profesor universitar,
academician este indignat că artiștii din
Cluj critică "caracterul absolut științific" al
expoziției organizată de agent. I s-au făcut
reproșuri de către Márkosi Péter, Balog
Edgár, Banner Zoltán de la Utunk, Nikala
Andrei și pictorul Abodi. Au mai făcut
observații graficianul Erdős Paul și pictorul
Alex. Mohi = "Ardeleanu Ioan"
N.O. Agentul "Dragomir" / "Sandor") =
Șorban Raul, critic de artă, profesor
universitar, academician are de verificat
denunțul agentului "Ioachim Udriște".
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232.

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.
"DRAGOMIR" / " SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
CRITIC DE ARTĂ, PROFESOR UNIVERSITAR,
ACADEMICIAN

VOL. 4. / pag. 226. / 22. 03. 1984.

Lt. col. Velea Eugen

VOL. 4. / pag.227. / 22. 03. 1984.

Lt. col. Velea Eugen

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

233.

"DRAGOMIR" / " SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
CRITIC DE ARTĂ, PROFESOR UNIVERSITAR,
ACADEMICIAN
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

Agentul "Dragomir" / "Sandor" = Șorban
Raul, critic de artă, profesor universitar,
academician denunță convorbirea după
plenara pe Centrul Universitar, Cluj dintre
Achim Mihu (filozofie), pictorul Botiș
Teodor, rectorul Feszt Ladislau = "Maier",
rectorul Institutului Politehnic din Cluj,
Pálfalvi Attila. Acesta din urmă a atras
atenția rectorului Feszt Ladislau = "Maier",
să aibă grijă de studenții Institutului de
Artă Cluj inculpați de către Securitate.
N.O. Materialul este atașat dosarului D.U.I.
a lui Abodi. Se adună datele despre
Pálfalvi Attila, se face informare la
organele de partid.
Agentul ("Dragomir" / "Sandor") = Șorban
Raul, critic de artă, profesor universitar,
academician aflându-se la rectoratul
Institutului de Artă Cluj, denunță că a auzit
convorbirea dintre Abodi și rectorul Feszt
Ladislau = "Maier". Abodi cerea rectorului
să ia măsuri în oprirea desființării
învățământului în limba maghiară în
Institutul de Artă din Cluj, spunându-i că
"va fi condamnat în timp de desființarea
învățământului și a culturii maghiare".
Agentul "Dragomir" / "Sandor" = Șorban
Raul presupune că Abodi se afla în Institut
pentru a încerca să exercite influență
asupra cadrelor didactice pentru ajutarea
celor 8 studenți, inculpați de Securitate.
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234.

"DRAGOMIR" / " SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
CRITIC DE ARTĂ, PROFESOR UNIVERSITAR,
ACADEMICIAN

VOL. 4. / pag. 46. / 04. 03. 1974.
(2 pag.)

Lt. Velea Eugen

VOL. 4. / pag. 48. / 23. 03. 1974.
(2 pag.)

Lt. Velea Eugen

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

235.

"DRAGOMIR" / " SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
CRITIC DE ARTĂ, PROFESOR UNIVERSITAR,
ACADEMICIAN
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

Agentul ("Dragomir" / "Sandor") = Raul
Șorban, critic de artă, profesor universitar,
academician denunță că îl cunoaște pe
Abodi din anii 1951-52.
Calomniază că a fost dat afară din Institut
și exclus din partid, datorită lui Kovács
Zoltán, Abodi. Agentul ("Dragomir" /
"Sandor") = Șorban Raul, îl caracterizează
pe Abodi ca fiind inteligent, dar viclean.
Abodi afirmă că problema artiștilor
maghiari nu este rezolvată și vrea egalitate
în UAP Cluj. "Pictura lui Abodi nu e sinceră,
încercând să fie la modă".
N.O. Material atașat la D.U.I. La
întoarcerea din străinătate, agentul îl va
conecta pe Abodi, în privința concepțiilor
politice, a pericolului ce îl prezintă,
tendința de izolare pe temei național.
Agentul ("Dragomir" / "Sandor") = Șorban
Raul, critic de artă, profesor universitar,
academician denunță informațiile primite
de la graficianul Horák Józef. Acesta
afirmă că Abodi compromite și calomniază
conducerea UAP Cluj, pe textilista Lupaș
Ana. Agentul denunță nominal familia lui
Abodi, naționalismul și ideea unei arte
transilvănene independente de cea de la
București. Agentul răspândește cu ură o
groază de calomnii, povești (legende)
neadevărate periculoase pentru viața,
cariera artistică și universitară a lui Abodi.
Șorban Raul, critic de artă, profesor
universitar, academician conchide că
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236.

"DRAGOMIR" / " SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
CRITIC DE ARTĂ, PROFESOR UNIVERSITAR,
ACADEMICIAN

VOL. 4. / pag. 51. / 10. 04. 1974.
(3 pag.)

Lt. Velea Eugen

VOL. 4. / pag. 53. / 23. 03. 1974.
(2 pag.)

Lt. Velea Eugen

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

237.

"DRAGOMIR" / " SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
CRITIC DE ARTĂ, PROFESOR UNIVERSITAR,
ACADEMICIAN
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

pictorul Abodi Nagy Béla: - "este un pericol
pentru unitatea culturii romănești".
Remarcă "neparticiparea lui Abodi la unele
expoziții omagiale, ancorate în
evenimentele statului nostru".
N.O. Materialul se atașează la dosarul
D.U.I . a lui Abodi, se cere aprobarea P.C.R.
pentru folosirea agentului .
Agentul ("Dragomir" / "Sandor") = Șorban
Raul, critic de artă, profesor universitar,
academician denunță pe Abodi ca fiind
naționalist. Trece în revistă situația din
UAP Cluj și redă cuvânt cu cuvânt linia
conducătoare a președintei, textilista
Lupaș Ana. Agentul face un lung elogiu al
acesteia. Denunță convorbirea cu pictorița
Nagy Anna, fiica lui Abodi, în legătură cu
concedierea acesteia pe motive naționale
din Institutul Pedagogic de Desen din Cluj
(a fost informat de către pictorul Crișan
Vasile).
Agentul ("Dragomir" / "Sandor") = Șorban
Raul, critic de artă, profesor universitar,
academician denunță din nou atitudinea
naționalistului lui Abodi în UAP Cluj,
despre crezul său în arta din Ardeal, în
autonomia Transilvaniei, despre
necesitatea creerii unei reviste de artă în
limba maghiară la Cluj. Înșiră informațiile
primite de la graficianul Horák József.
Abodi susține printre altele că problema
artiștilor plastici maghiari nu e rezolvată.
Agentul și acum o denunță pe fiica lui
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"DRAGOMIR" / " SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
CRITIC DE ARTĂ, PROFESOR UNIVERSITAR,
ACADEMICIAN
238.

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.
"DRAGOMIR" / " SANDOR IOAN" /
ȘORBAN RAUL CORNEL TOMAS
CRITIC DE ARTĂ, PROFESOR UNIVERSITAR,
ACADEMICIAN

VOL. 4. / pag. 56. / 02. 05. 1974.
(agent "Ivan/Victor")

Lt. Velea Eugen

VOL. 4. / pag. 59. / 10. 06. 1974.

Lt. Velea Eugen

VOL. 1. / pag. 333. / 27. 04. 1960.

Lt. maj. Domnița
Nicolae

VOL. 1. / pag. 338. / 06. 03. 1957.

Lt. Domnița Nicolae

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

"SANDOR IOAN" / "DRAGOMIR" /
ȘORBAN RAUL
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

239.

"SANDOR IOAN" / "DRAGOMIR" /
ȘORBAN RAUL
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

Abodi, pictorița Nagy Anna.
Agentul ("Dragomir" / "Sandor") = Șorban
Raul, critic de artă, profesor universitar,
academician are sarcina de a verifica
raportul dat de către agentul ("Ivan" /
"Victor" = Salvanu Virgil) șeful secției de
design.
Agentul ("Dragomir" / "Sandor") = Șorban
Raul, critic de artă, profesor universitar,
academician denunță despre o discuție
dintre Abodi și sculptorul Gergely István.
Abodi a afirmat că secretarul UAP Cluj,
graficianul Cseh Gusztáv "este un om fară
caracter". De aceeași părere a fost în altă
ocazie și pictorul Kovács Zoltán. Graficianul
Déak Ferencz l-a propus pe Cseh Gusztáv
pentru o tabară de creație, însă pictorul
Kovács Zoltán l-a repezit.
Agentul ("Șandor Ioan" / "Dragomir") =
Șorban Raul, critic de artă, profesor
universitar, academician face
caracterizarea lui Abodi alături de cea de 3
pagini scrisă de către agentul ("Bóth Pál" /
"Rusz Péter") = Szőcs István, scriitor.
Securitatea a cerut și caracteizarea scrisă
de acesta.
Agentul ("Șandor Ioan" / "Dragomir") =
Șorban Raul, critic de artă, profesor
universitar, academician primește o
sarcină în baza denunțului dat de către
agentul "V. Oprea". Denunțul are ca
subiect atitudinea de solidarizare a lui
Abodi și Miklóssy Gábor la procesul
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"SZENTPÉTERI CAROL" / "SZABÓ TIBI" /
MAROSI PÉTER
CRITIC LITERAR, REDACTOR, DIRECTOR DE
TEATRU

VOL. 1./ pag. 333. / 12. 03. 1960.

Lt. Domnița Nicolae

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.
240.

"SZENTPÉTERI CAROL" / "SZABÓ TIBI" /
MAROSI PÉTER
CRITIC LITERAR, REDACTOR, DIRECTOR DE
TEATRU

VOL. 1. / pag. 339. / 18. 11. 1950.

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

241.

"N. E." / ... /

VOL. 1. / pag. 368. / 29. 01. 1966.

Lt. Tudor Ionel

studenților maghiari, Balázs Imre, Tirnován
Ari și Walter Frigyes studenți în anul VI. la
Institutului de Artă, inculpați și
condamnați în 1957.
Agentul are sarcina să-i urmărescă pe
pictorii Abodi și Miklóssy Gábor.
Agentul "Szentpéteri Carol" / "Szabó Tibi")
= Marosi Péter critic literar, redactor,
director de teatru, primește sarcina de a
face caracterizarea, analizarea lui Abodi,
alături de ("Bóth Pál" / "Rusz Péter") =
Szőcs István și ("Szentpéteri Carol" /
"Szabó Tibi") = Marosi Péter.
Agentul "Szentpéteri Carol" / "Szabó Tibi")
= Marosi Péter, critic literar, redactor,
director de teatru, denunță în
caracterizarea, analizarea lui Abodi, despre
"șovinismul, naționalismul familiei Nagy",
proveniența numelui de Abodi, despre anii
de școală, armată, prizonierat, despre
talentul, cariera artistică. Conchide: "Abodi
este singuratec".
Persoana particulară "N. E." denunță
despre Abodi, unde locuiește, unde se află
atelierul de creație, ce obiceiuri are și dă
informații despre vecinii acestuia.

132
242.

"TIBERIU" /... /

VOL. 2. / pag. 62. / 09. 06. 1972.

STUDENT

"TIBERIU" /... /
STUDENT

VOL. 2. / pag. 2. / 01. 12. 1971.
("Plan de măsuri")

Lt. maj. Oprea
Florian
Lt. maj. Velea Eugen
Lt. maj. Man Eugenia

243.

"SURSA DE INCREDERE" /... /

VOL. 2. / pag. 5. / 22. 10. 1971.

Lt. maj. Velea Eugen

244.

"S. MUREȘAN" / ... /
MINISTERUL DE INTERNE

VOL. 2. / pag. 19. / 22. 02. 1973.

Lt. maj. Eugen Velea

Agentul "Tiberiu" student la pictură,
denunță Securității pe Abodi că a
amenințat un student din anul I. cu
exmatriculare dacă nu îl va informa despre
discuțiile dintre studenți.
N.O. Denunțul este iverosimil și pentru
Securitate, dovedindu-se că nu e
adevărat, comportarea profesorului Abodi
fiind ireproșabilă. Studentul respectiv, era
inactiv și ridica probleme profesionale.
Verificarea a executat-o agentul
"Ardeleanu Ioan" = Mohi Sándor.
Agentul "Tiberiu" student la pictură,
primește sarcina să denunțe pe Abodi,
concepțiile sale naționaliste, denigrarea
culturii românești, proslăvirea creației
ungurești (Securitatea a întocmit un text
pe baza căruia studenții-agenți lucrează,
calomniază). I se cere să denunțe despre
atmosfera dintre studenți.
N.O. Aceeași sarcină o primesc și agenții
"Vera"= Hordovan Ciato Doina (pictor),
"Giurgescu" și "Sianu Ambrozie".
"Sursa de încredere" a Securității din
Institutul de Artă Cluj denunță despre:
naționalismul lui Abodi, presupune diferite
acțiuni naționaliste, despre relațiile
întreținute cu colegi maghiari, despre
influența politică negativă, asupra
ginerelui său, pictorul Papadoupoulos
Andonis.
Agentul "S. Mureșan" din Alba Iulia,
denunță o "probemă cu substrat național",
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245.

"LEON" / ... /
CADRU AL INSTITUTULUI DE ARTĂ "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 2. / pag. 37. / 30. 11. 1972.

Lt. Eugen Velea

corupția la examenele de admitere de la
Institutul de Artă Cluj. Calomniază pe
profesorii maghiari ai Institutului prin
relatările unei mame necăjite de calvarul
pentru a găsi ușa bună la care să bată,
după două admiteri nereușite ale fiicei
sale. Afirmă că un român nu are ce cauta
fără proptele ungurești la admitere. Prin
soții pictori xxxx și xxxx, agentul
calomniază pe profesorul Abodi (mentorul
lui Tóth Lászlö).
Ordin. Urgent. Informație la Cluj.
N.O. Securitatea știe că în atelierul de
creație a pictorului Tóth László (cu soția
Szücs Ilona, pictoriță) se fac pregatiri
pentru admitere, acesta fiind în grațiile
profesorului Abodi. Deja s-au făcut în acest
sens note la P.C.R. Cluj.
Agentul "Leon" denunță problema broșurii
privind admiterile în Institutul de Artă Cluj,
ridicată de către Abodi în cadrul ședinței
șefilor de secție și catedră, condusă de
decana Motioc Angela. Agentul este
informat de către șeful secției de textile,
Emil Băcilă. Abodi cere de ani de zile în
mod vehement ca programa de admitere
să fie editată și în limba maghiară. Agentul
"Crișan" alias sculptorul Fulicea Virgil =
("Jugănaru", "Stănescu Virgil", "Crișan
Virgil"), afirmă că Abodi e vehement,
naționalist, poate va fi numit în locul
Angelei Motioc.
N.O. Verificare prin agenții "Vera" =
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246.

247.

"LEON" / ... /
CADRU AL INSTITUTULUI DE ARTĂ "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 50. / 01. 04. 1974.

Lt. Velea Eugen

"LEON" / ... /
CADRU AL INSTITUTULUI DE ARTĂ "ION
ANDREESCU" CLUJ
"LEON" / ... /
CADRU AL INSTITUTULUI DE ARTĂ "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 9 . / 25. 03. 1982. /
(completare "Plan de măsuri")
(3 pag.)
VOL. 4. / pag. 9v. / 1917. 04. 1984.
(completare "Plan de măsuri")
(3 pag.)

Lt. Velea Eugen
Cpt. Tripon Teofil

"VOICU" / GRIEB ALFRED
GRAFICIAN

VOL. 4. / pag. 57. / 28. 05. 1974.

Lt. maj. Velea Eugen

CASA "A"
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

Lt. col. Rugină
Cpt. Tripon Teofil

Hordovan Ciato Doina, "Szatmary" și
"Crișan" alias sculptorul Fulicea Virgil =
("Jugănaru", "Stănescu Virgil", "Crișan
Virgil").
Agentul "Leon" are informațiile de la șeful
secției de textile, Băcilă Emil. Agentul știe
că Abodi ia atitudine hotărâtă față de
nerespectarea legii muncii, a concediilor.
Se informează prin conf. Ciolpan Vasile
(ceramică) și prin asistenta Cristea Viorica
(grafică).
Agentul "Leon" are sarcina de al înfrunta
public și să-l provoace pe Abodi. Aceeași
sarcină o primește și agentul "Paul".
Agentul "Leon" are sarcina de a-l împiedica
pe Abodi să ajute studenții maghiari din
așa numitul grup "Plasticienii". Abodi deja
a luat legătura cu două cadre didactice din
Institut. Aceeași sarcină o are și "Maier"=
rectorul Feszt Ladiszlau.
Graficianul Grieb Alfred = "Voicu", o
abordează pe textilista Lupaș Ana. Aceasta
denunță greutățile pe care i le provoacă
Abodi. Textilista Lupaș Ana afirmă că:
Abodi este naționalist, la fel pictorul
Kovács Zoltán și sculptorul Kós András.
Bârfește că Abodi își privilegiază fiica
(Nagy Anna) și ginerele (Papadoupoulos
Andonis) "boală" încurajată de filomaghiarul pictorul Ciupe Aurel. În cadrul
Institutului de Artă Cluj, Abodi îl aduce pe
pictorul maghiar Tóth László la secția
pictură (Abodi este mentorul acestuia),
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"VOICU" / GRIEB ALFRED
GRAFICIAN
CASA "A"
DESCONSPIRAT C.N.S.A.S.

VOL. 4. / pag. 31. / 13. 06. 1972.
(3 pag.)

Lt. maj.Velea Eugen
-333-

Ciupe Aurel este filo-maghiar iar decana
evreică, Motioc Angela fiind "o verigă
pozitivă" în manevrele de a angaja
maghiari în Institut.
Despre demisiile protestatare ale lui
Abodi, Kós, Fuhrmann din UAP Cluj, poziție
apreciată de către textilista Lupaș Ana și
pictorii Sima, Crișan, Botiș Teodor și
graficianul Grieb Alfred = "Voicu".
N.O. S-a făcut notă la P.C.R. Cluj, se face
verificare cu poziția naționalistă a
elementelor maghiare. S-a discutat cu
graficianul Grieb Alfred = "Voicu" în
eventualitatea de a-și creea relații cu
aceștia. Abodi este lucrat D.U.I.
Raport informativ "-333-". Figurează sus
"D.P." / "Voicu" = Grieb Alfred, grafician
informații provenite de la agentul
"Sculptorul" care denunță tendențios viața
artistică din Cluj, UAP Cluj, Fondul Plastic
Cluj, despre grupările de artiști, formate
pe bază de simpatie sau din interese
materiale. Plasticienii maghiari cu
răspundere (Kovács Zoltán, Kós András)
scot în evidență arta maghiară, se vizitează
și atelierele lor de delegațiile străine,
primesc comenzi bune de la Fondul Plastic.
Grupările de artiști clujeni sunt:
1. Nemeș Margareta (pictor), Gocan Eugen
(sculptor), Hordovan Ciato Doina =
"Vera"(pictor), Ciato Victor (pictor), Nica
Ioachim (grafician).
2. Spătaru Mircea (sculptor), soția Lupaș
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"EMIL" / ... /
CASA "A"

Vol. 4. / pag. 61. / 11. 07. 1974.

Lt. Tripon Teofil

Ana (textilistă), Cristea Alexandru
(grafician), Brudașcu Cornel (pictor) ,
Maniu Nicolae (pictor), Mitrea Ion =
("Luchian Ștefan", "Marius Bunea")
(pictor), Florean Liviu (pictor) .
3. Crișan Vasile (pictor), Crișan Alexandra
(sculptor), Grieb Alfred = "Voicu"
(grafician), Sima Paul (pictor), Elaș Leonid
(pictor), Vremir Mircea (pictor), Apostu
Gheorghi (pictor), criticii de artă Maghiaru,
Țoca Mircea, Lăptoiu Negoiță.
N.B. Se verifică, se face notă la P.C.R. Cluj
dacă se adeverește.
Agentul "Szatmary" se află la secția
ceramică în comisia de examinare. Erau
prezenți pictorii Andrásy Zoltán, Feier
Petru, sculptorul Kós András, graficienii
Nica Ioachim, Feszt Ladislau = "Maier",
decana Motioc Angela, sculptorul Gocan
Eugen. Abodi a abordat tema repartițiilor
din 5 .07. 74 când a izbucnit un scandal la
grafică. Absolventul Cuciurcă Ioan nu a
primit post corespunzător. Abodi
învinuiește Conducerea de Partid pentru
risipa care se face cu talentele tinere.
N.O. Agentul "Emil " verifică.
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Vol. 4. / pag. 174. / 03. 10. 1978.

Lt. Tripon Teofil

VOL. 4. / pag. 64. / 27. 09. 1974.

Lt. Tripon Teofil

VOL. 2. / pag. 38. / 09. 10. 1972.

Lt. maj. Velea Eugen

CASA "A"

248.. "EMIL" / ... /
CASA "A"

249.

"NOVEANU G." / ... /

Agentul "Emil" are sarcină de verificare a
discuțiilor purtate la secția sculptură de
către Kós András, Korondi Jenő, Löwith
Egon, Gocan Eugen privind practica
productivă obligatorie la studenți cu care
nu e de acord Kós și apoi nici Abodi în
sedința de catedră, după cum a denunțat
"Maier"= Feszt Ladiszlau (rector).
Agentul "Emil" denunță cele spuse de
Abodi în cadrul comisiei de admitere, față
de sculptorul Kós András, pictorii Feier
Petru, Andrássy Zoltán, graficianul Nica
Ioachim, sculptorul Gocan Eugen și alții. A
susținut că ceea ce se întâmplă cu tinerii
ce nu reușesc la admitere "este o
adevarată crimă". Probabil a fost
impresionat, în cadrul comisiei de
contestații, de numărul mare de candidați
respinși.
N.L. Abodi este lucrat D.U.I. pentru
manifestări naționaliste. Agentul
"Szatmary" să verifice.
Agentul "Noveanu G." denunță faptul că
de pe lista (lista cuprinde 30 de artiști)
întocmită de Comitetul de Cultura Cluj și
înaintată Fondului Plastic Cluj, 4 artiști
refuză efectuarea de lucrări cu tematică.
Aceștia sunt: pictorii Abodi, Tóth László
(Abodi este mentorul său) și sculptorii Kós
András, Löwith Egon.
N.O. S-a făcut informare la P.C.R., pentru
exploatare la dosar "Nagel" T. O.).
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"OCTAVIAN IOAN" / ... /

VOL. 1. / pag. 327. / 11. 12. 1960.

Lt. Foro Alexandru

VOL. 1. / pag. 199. / 01. 09. 1966.

Lt. Tudor Ionel

SURSĂ DE ÎNCREDERE "P.D." / ... /
DANIEL POPESCU
RECTOR
INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE "ION
ANDREESCU", CLUJ

VOL. 2. / pag. 124. / 06. 10. 1969.

Lt. maj. Velea Eugen

"NICULESCU" / "DRĂGAN VALER" /
KOVÁCS GYULA

VOL. 2. / pag. 1. / 01. 12. 1971.
("Plan de măsuri")
(3 pag.)

Cpt. Mușuroaia
Gheorghe
Lt.maior Oprea
Florian

CASA "ERDELYI IOAN"

251.

"ION DIMA" / ... /
CASA "GRIGORESCU"

252.

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

"Octavian Ioan" nu cunoaște familia
preotului Nagy Géza, nici pe fii acestuia,
mai ales pe Abodi. Nu poate da nici o
informație. Presupune că Sipos Géza (fost
preot reformat), Lévai Ludovic (fost
profesor la Lic. Reformat), Rösler Carol
(pictor, Odorhei) ar putea ști mai multe.
"Ion Dima" student în anul II. pictură,
denunță că studenții Botnyák Éva, Popovici
Cornel, Cseke Tamás cât și el au fost rău
clasificați de către pictorul Mohi Sándor =
"Ardeleanu Ioan". La fel anul III. pictură de
către Miklossy Gábor. Abodi și Ciupe Aurel
au intervenit pentru ridicarea notelor.
Denunță despre practica de vară. Cum
prietena agentului dă examen de
admitere, rămâne în Cluj.
N.O. Abodi este urmărit în acțiune S.III B.7.
"Ion Dima" va semnala cele observate.
Sursa de încredere "P.D." raportează
înlăturarea conferențiarului Abodi, în anul
universitar 1969-70, de la conducerea
Cenaclului "Ștefan Luchian". Consideră că
Abodi "are concepții naționaliste și în artă,
pe deasupra, încurajează manifestările
extremiste ale artei abstracte".
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. Confirmă
agenții pictori "Vera" = Hordovan Ciato
Doina și "Ardeleanu Ioan" = Mohi Sándor.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula primește sarcini. Ce poziție are
"Maler" (Abodi din Vol.I, Vol.2, Vol.3) față
de situația naționalității maghiare din
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253.

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

VOL. 2. / pag. 115. / 19. 02. 1970.

Cpt. Mușuroaia
Gheorghe
Lt.maior Oprea
Florian
Lt. maj. Velea Eugen

România. Cum comentează și
interpretează "Maler" (Abodi) politica
națională a partidului. Dacă întreprinde
unele acțiuni prin care își pune în aplicare
ideile sale naționaliste, dușmănoase. Care
sunt relațiile lui "Maler" (Abodi) cu
pictorul Kovács Zoltán și sculptorul Kós
András. Interesul lui "Maler" (Abodi) față
de elementele din emigrația maghiară,
cine sunt.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula denunță discuția purtată cu Abodi
despre înălțarea monumentului "Horea,
Cloșca și Crișan" pe Dealul Feleacului, înalt
de 30 m, din bronz, scump, al sculptorului
Vlasiu din București (prieten cu Dumitru
Popescu, membru C.C.). Tot pentru
satisfacerea "orgoliului național" se va
ridica în Cluj și statuia lui Mihai Viteazul,
care va trebui să se ridice artistic la nivelul
statuii lui Matei Corvinul, o adevarată
operă de artă. Comisia a discutat că mai
sunt două statui în Europa, de același
nivel, statuia ecvestră a lui Gattamelata
(Donatello) și cea a lui Colleone
(Verrocchio). Probabil sculptorul militar,
Butunoiu din București nici nu a auzit de
sculptorul maghiar Fodrusz János, dacă nu
i-au pomenit numele. Problema care
framântă artiștii este înființarea Muzeului
Național la București, ceea ce înseamnă că
multe capodopere de valoare din
provincie, colecții particulare și biserici vor
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"NICULESCU I." / "DRĂGAN VALER" /
KOVÁCS GYULA
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

VOL. 2. / pag. 127. / 17. 07. 1969.

Cpt. Mușuroaia
Gheorghe
Lt.maior Oprea
Florian

fii duse acolo. Oare sub ce formă? Achiziții,
"donații sau lămuriri". Trăsături
caracteristice dictaturii. Totul e bine, nu e
nici un necaz, lumea are de toate, cum
rezultă din îndeplinirea planului de stat.
Aceasta e dictatura. Nu este în stare să-ți
satisfacă trebuințele, îți distruge în schimb
individualitatea.
N.O. Nota se predă la S. I. Bir.3.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula denunță discuția purtată pe strada
atelierului cu Abodi, despre vizita lui
Brejniev. Vor calma șovinismul și
naționalismul român. La UAP Cluj se dă o
mare luptă între șoviniștii sculptorului
Ladea Romul (cam 35-40 de artiști) și
românii bine intenționați conduși de Ciupe
Aurel asistați de minoritari. În conducere
sunt Kovács Zoltán, Kós András, Abodi și
încă un maghiar, așa că pot pune stavilă
șovinismului lui Ladea Romul. De când nu
mai e președinte, artiștii români acceptă o
atitudine mai demnă, mai umanistă, se
grupează în jurul pictorului Ciupe Aurel,
om integru. Apoi discută despre Taiwan,
U.R.S.S., Porțile de fier.
N.O. Abodi este în atenția S.I. Bir.3 .
Adâncirea relațiilor cu Abodi, ce
preocupări politice are.
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VOL. 4. / pag. 4. / 18. 01. 1974.

Cpt. Mușuroaia
Gheorghe
Lt. maj. Velea Eugen

VOL. 4. / pag. 42. / 06. 12. 1973.
(3 pag.)

Cpt. Mușuroaia
Gheorghe
Lt.maj. Velea Eugen

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

("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula primește sarcini având bune
posibilități pe lângă Abodi. Care sunt
concepțiile politice în problema națională.
Modul în care apreciază politica partidului
în diverse probleme social-economice și
politice. Care sunt relațiile din mediul
literar-artistic și frecvența unora la
atelierul de creație. Să-l influențeze
pozitiv.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula denunță discuția din atelierul lui
Abodi, despre Marea Adunare Națională,
despre suferințele oamenilor, în frig și
întuneric. Abodi a folosit cuvinte injurioase
la adresa conducerii pe țară și pe plan
local. Despre 1956, Abodi relatează despre
felul în care s-a realizat unificarea
Universității Babeș cu Universitatea Bolyai,
când Ceaușescu, mâna dreaptă a lui Ghe.
Gheorghiu Dej, a lovit cu pumnii și
picioarele pe cei care nu au executat
destul de rapid și cu entuziasm ordinele
sale. Despre interviul luat lui Kós Károly
(90 ani) de Marosi Ildikó, cu microfon
ascuns, lasându-l să vorbească. Vastul
articol era să și apară în "Igaz Szo", Târgu
Mures, dar batrânul Kós nu a aprobat, a
tras o spaimă bună. Despre Jordáki l., care
ieșind de la Securitate și obligat să facă
"mea culpa" în Cluj și în Târgu Mureș, aici
la Cluj a fost atacat serios nu de români, ci
de maghiari, ca scriitorul Nagy István.
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DECONSPIRAT C.N.S.A.S.
"NICULESCU / KOVÁCS GYULA
" DRĂGAN VALER"
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

VOL. 4. / pag. 56. / 02. 05. 1974.
(agent "Ivan" / "Victor" = Salvanu
Virgil)
(2 pag.)
VOL. 4. / pag. 69. / 25. 10. 1974.
(2 pag.)

Cpt. Mușuroaia
Gheorghe

Despre 1956 în Ungaria și în Cluj,
neincrederea dintre studenții maghiari și
români, artiștii români din Ardeal au ajuns
pâna acolo să se plângă de oprimare în
propia lor țară. În Institut din păcate și
pictorul Ciupe Aurel, a ajuns sub influența
românilor șovini. La plecare, Abodi i-a dat
agentului cartea pe care o consideră cea
mai de valoare aparută în ultimii ani în
limba maghiară, "Istenek és falovacskák" a
lui Sűtő András.
N.O. Cu Abodi sunt și alte materiale, se
face informare la P.C.R. pentru lucrarea
lui. Copie pentru dosarul lui Kós András.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula are sarcina de al verifica pe ("Ivan" /
"Victor") = Salvanu Virgil, șeful secției de
design, Institutul de Artă Cluj.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula denunță discuția purtată cu Abodi,
pe baza celor ascultate la radio (ceremonia
de aniversare a armatei poporului,
cuvântarea ministrului adjunct a apărării
naționale U.R.S.S., care a acentuat
participarea României la C.A.E.R. Abodi
afirmă că românii sunt nervoși din cauza
situației din Iugoslavia, despre greutățile
întâmpinate de delegații populației
maghiare la conducerea de stat. - "Mulți
au uitat că sunt maghiari". Pictorul Mohi
Sándor = "Ardeleanu Ioan", a trimis
invitații pentru expoziția sa doar în limba
română, pe deasupra și-a tradus singur
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numele, din Sándor în Alexandru. - "De ce
și cine îi cere acest lucru? "Sunt mulți lași
peste măsură care fug în întâmpinarea
stăpânilor și se înjosesc". În publicațiile
maghiare deja de 2- 3 ani scriu în loc de
Kolozsvár direct Cluj. Cine ridică problema
populației maghiare, este pus la o parte.
N.O. Elementele semnalate se lucrează la
D.U.I. s.I. Se face notă la conducerea
Ministerului și la partid. Se instalează
mijloace speciale în atelierul lui Abodi.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula denunță discuțiile purtate cu Abodi
despre "politica ratată a șefului de stat",
care duce la dezastru, grandomania
industrială. Întrebările americanilor despre
politica față de naționalitățile din
România, evreii și germanii vor să plece
definitiv din România. Un regim
dictatorial. După ce a dus țara de râpă,
cere ajutoare sub pretextul luptei de
independență față de ruși. Despre
festivitatea dedicată de UNESCO lui
Apaczai Csere János (350 ani). Colegiul său
a primit numele de Ady - Sincai. În Cluj la
mica festivitate a vorbit Pascu despre
Ardeal, dar a uitat să-l amintească pe
Apaczai, la fel Szigéti József, șeful catedrei
de l. maghiară a Universității, în preludiu la înălțat în slăvi pe Mihai Viteazul și prima
unire a românilor. Ambasadorului maghiar
nici nu i s-au tradus cele rostite. In satul
Apacza au ridicat un bust, executat de o
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sculptoriță românca, care habar n-avea
cine e Apaczai, iar ziaristul Beke Győrgy a
și scris un articol elogios in acest sens. Dr.
Nagy Géza, fratele lui Abodi (fost deținut
politic) i-a reproșat lui Beke acest lucru.
Despre "drumul greșit al conducerii când
nu se asigură drepturile minorităților".
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. Sursa să-și
permanentizeze legătura cu Abodi.
Informare la organele P.C.R.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula denunță discuția purtată cu Abodi.
Are probleme cu locuința după plecarea
fiicei sale (Klára) la București. Baiatul
(Abodi Nagy Géza) la fel este remarcat tot
la București iar în Cluj a fost respins la
admiterea în Institutul de Artă Cluj, cu
toate că el Abodi este cadru didactic acolo.
Se spune că examinarea și notarea e
secretă, dar a avut ca rezultat luxarea
fiului său. Speră că în anul viitor să nu se
mai poată împiedica intrarea băiatului.
N.O. Abodi Nagy Géza (fiul lui Abodi) este
lucrat D.U.I. la bir.2.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula l-a întâlnit pe stradă pe Abodi care
tocmai citea ziarul, despre discursul rostit
la Adunarea germanilor din R.S.R. Printre
altele li s-a cerut să scrie în românește
dacă vor să fie validați de populația
româna. Cel mai bine să scrie direct în
românește, astfel se face economie de
timp și cheltuieli. - "Dacă șeful statului

145

260.

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

VOL. 4. / pag. 105. / 29. 06. 1976.
(3 pag.)
VOL. 4. / pag. 115. / 29. 06. 1976.
(3 pag.)

Cpt. Mușuroaia
Gheorghe

spune așa ceva germanilor care au în
spatele lor o mare putere politică și
economică (R.F.G.) ce așteptăm noi
maghiarii să ne spună! Poate oare un om
de stat să neglijeze în așa măsură dreptul
oricărui cetățean la limba lui maternă?
Limba maternă este un lucru sfânt, oprirea
de a o folosi este o crimă față de cultura
acelui popor conlocuitor și colaborator de
care profită și poporul român. Altfel și
germanii din satele din Bistrița au fost duși
în Bărăgan, confiscânduli-se avutul.
Maghiarii au probleme grele, nu este
asigurată continuitatea educației, culturii
lor. Nu pot ține legătura cu semenii lor de
aceeși limbă și nație. U.R.S.S.-ul aplică
aceleași metode față de minoritățile lor.
Presa în limba maghiară (ex: "A Hét")
apare cu mare greutate, un chin, un calvar.
Cenzura este foarte dură".
N.O. Abodi este în atenția B.3, se face
copie la Direcția I.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula sub pretextul că o vizitează pe
Wollheimer Lili (vecina) îl vizitează și pe
Abodi, provocându-l la discuții despre
ultimele evenimente politice din țară și
străinătate. Vizita lui Ceaușescu la Cluj și
Oradea, amânată. Despre alegerea de
cadre universitare pe posturi de
conducere, a unor maghiari ca rectorul
Pálfalvi Attila la Politehnica, la UBB,
decanul Páll Árpad, în Institutul de Artă,
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rectorul Feszt László = "Maier", oameni
care sunt garanție pentru valoarea
ștințifică și educativă. Speră că vor duce o
linie dreaptă, neșovăitoare. Despre
Fazekas János ("Florescu"). Despre
"desființarea naționalităților devenite
incomode". Despre "teoriile nebuloase
daco-romane", despre teoria originii
sumeriene a maghiarilor susținută în Cluj
de Szábedi László și Szőcs István = ("Both
Pál" / "Rusz Péter"). Întrebat despre
catedra pe care o conduce, spune că
înainte fiecare secție avea un responsabil,
acum el singur trebuie să ducă cele trei
secții, numărul de ore a crescut de la 4 ore
la 18 ore pe saptămână. Despre lupta
pentru postul de rector a lui Elaș Leonid,
venit de la Institutul de pedagogie, fiind
mandatarul Securității.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula denunță discuția avută cu Abodi
despre alegerile pentru postul de rector,
din Institutul de Artă Cluj. Taberele în
lupta oarbă dintre ele nu l-au bagat în
seama pe Feszt Laszló ("Maier"), alegerea
acestuia provocând o adevarată surpriză
(voiau să-l aleagă pe Elaș Leonid, foarte
șovin). Catedra de pictură cuprinde două
facultăți, acum va fii condusă de un singur
om, pentru un salariu. Când Abodi, a
ridicat problema bilingvității în Institut,
conform Statutului și a văzut opunerea
celorlalți, a declarat că se cramponează
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pentru menținerea sa în funcție și se
mulțumește să fie simplu profesor, numai
cu obligații profesionale. Abodi cu agentul,
au discutat și despre aspectele
condamnabile din rândul profesorilor
maghiari de la Universitate. Szigeti József,
titularul catedrei de limba maghiară își
teme catedra de fratele lui Abodi, dr.Nagy
Géza, fost deținut politic, fiind supărat că
editarea lucrării sale a fost amânată, pe
când cea a lui Nagy Géza despre Pápai
Páriz Ferenc, a fost editată. Astfel deși
predau discipline diferite, Szigeti îl
ponegrește pe Nagy Géza. Abodi spune: "Așa suntem noi, mereu ne mâncam și din
frecușurile dintre noi profită majoritarii".
Vorbesc despre edituri, despre o carte
privind istoria maghiarilor, a secuilor,
apariția românilor pe teritoriul actual,
formarea limbii române.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. de b.2. Notă
la buletin și bir.2.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula îl caută pe Abodi , să-i ceară părerea
despre un pictor maghiar, apoi discută
despre demonstrațiile românești și
antiromânești din USA, în timpul vizitei
conducătorului român. Discută despre
problemele germanilor și ale maghiarilor,
în Ardeal, ridicate în parlamentul german.
Germanii vor să părăsească definitiv
Romania. Abodi vorbește despre istoria
Ardealului, despre articolele de
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specialitate apărute în străinătate, politica
internă a U.R.S.S., despre politica
României care "a ajuns la extravagante
manifestări de șovinism și naționalism".
Afirmă că românii sunt în întârziere cu 150
de ani în dezvoltarea lor politică, că
românii ardeleni au fost întotdeauna mai
înaintați din punct de vedere politic,
cultural, au avut un nivel mai ridicat de trai
decit cei din vechiul regat. Cei care vorbesc
despre istoria trecută sunt reduși la tăcere,
vorbesc doar cei care scriu istoria cum le
place, fără nici o teamă de demascare, nu
se aduce nici o critică, nici o contraprobă.
Maghiarii apar întotdeauna ca asupritorii
neamului romăn. Adevărul ar ajuta mult la
înfrățirea celor două popoare.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I., b.2. Se face
notă de buletin, copie la bir.2. Care sunt
relațiile și legăturile cu care Abodi are
astfel de manifestări.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula folosește ca pretext întâlnirea cu
sculptorul Kós András la atelierul lui Abodi.
Fost coleg de școală cu Kós, au întâlnirea
de 45 de ani de la bacalaureat (1932).
Abodi era îngrijorat, în timpul discuției a
pornit radioul. Cu Kós se va întâlni la
Tunyogi unde vine și Zilahi József
(ortopedie). Agentul îl provoacă pe Kós
András la discuții pe teme politice, vorbesc
despre R.F.G., USA, China. Abodi a tăcut
aproape tot timpul, agentul se teme că s-a
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desconspirat. Le vorbește despre un film
"Ultimul act" văzut la T.V., despre
Mussolini. La comentariile sale "amândoi
au sărit la el", împotriva sentimentelor
sale pro-mussoliniene". Abodi a spus că
filmul a fost copilăros iar după Mussolini a
ramas o țară cotropită de armate
germane, americane, engleze, o țară
distrusă. La plecare, Abodi nu-l invită în
vizită.
N.O. Abodi și Kós András sunt lucrati D.U.I.
Informațiile sunt confirmate de materialul
T.O. "Nagel", discuția fiind înregistrată pe
bandă. Sursa să-l caute la atelier pe Abodi,
cu orice motiv, fiind instalate mijloacele
T.O., se face rezumat cu aspectele mai
importante.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula dă informații despre vizita lui Abodi,
care i-a adus să citească o carte, apoi
vorbește ironic despre vizita șefului de stat
în Africa, despre istoria scrisă și povestită
de Daicoviciu și Pascu. - "Istoria însă arată
că teoriile fanteziste pier odată, arborii nu
cresc până la cer iar provocările nu rămân
fără retorziune". Dacă dint-un motiv de
neidentificat, avionul prezidențial s-ar
prăbuși în Africa, rușii ar interveni imediat
să mențină ordinea.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula denunță discuțiile purtate cu Abodi
despre vizita monseniorului Pogg, prin
România, vizită importantă pentru biserica
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romano-catolică (biserica greco-catolică
fiind lichidată). Populația maghiară nu
așteaptă nimic de la această vizită, cum
nu-i interesează nici naționalitatea, nici
limba maternă a credincioșilor. Îi arată
agentului o carte (din 1868) în care Imécs
și Veszely relatează despre populația
csángo din Moldova, de când sunt prezenți
pe meleagurile respective, arată viața
acestora, românizarea la care sunt supuși.
Abodi arată rolul nefast al bisericii catolice
care prin preoți italieni, a infăptuit forțat
ruperea de tradiție, de limba maternă,
ajungând (din1920-30) să li se țină slujba
religioasă în limba română. Despre
încercarea conducerii de stat ca printr-o
serie de studii cerute să-i prezinte pe
maghiari și pe secui ca două națiuni
diferite, urmărind modificări statistice,
pentru a se obține reducerea în proporția
maselor compacte de naționalități. Până și
Demény Lajos (o surpriză) a refuzat acest
rol. S-a renunțat la idee. Agentul îi cere
părerea despre Școala de pictură de la
Baia Mare, la T.V.a văzut un film cu acest
subiect în care numele pictorului Hollósy
Simon a fost tradus ca Simion Corbul.
Abodi ține un atractiv curs de istoria
artelor, agentului. Mai vorbește despre
încercarea de românizare hotărâtă a
artelor plastice după 1950. Despre Șorban
Raul = ("Sandor Ioan" / "Dragomir"),
plecând din Cluj la București, să se facă de

151

266.

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

VOL. 4. / pag. 140. / 26. 05. 1977.

Cpt. Mușuroaia
Gheorghe

folos a venit cu tot felul de teorii de
românizare. Șorban Raul = ("Sandor Ioan"
/ "Dragomir") e aproape ratat, nu prea a
avut folos de pe urma mașinațiilor sale.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. la Lt.Tripon.
Să se ia măsuri de instalare T.O.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula denunță discuțiile purtate cu Abodi
despre sport, gimnastica feminină din
România, despre care are părere hotărâtă,
apoi despre meciul de fotbal UngariaU.R.S.S. La radio Budapesta au și anunțat
că se așteaptă învingerea echipei maghiare
încă înainte de meci. Despre noua reformă
școlară, vehiculată, unificarea Lic. Brassai
Sámuel cu Lic. XI., ceea ce aduce după sine
pierdere de posturi didactice maghiare,
desființarea claselor maghiare, reducerea
învățământului la 8 clase obligatorii.
Apusul să se ocupe de respectarea
drepturilor omului, naționalităților.
Întrebat despre Institut, Abodi relatează
greutățile pe care le întâmpină din cauza
manifestărilor șovine ale unor colegiprofesori. Despre reducerea cotei de 1/2
care era până în prezent la studenții
maghiari, acum a fost redusă la 1/3 cu
toate că încă de la înființarea Institutului,
Statutul acestuia stabilește că limba de
predare este limba maghiară. A făcut să se
scoată de la arhivă, Statutul Institutului,
pentru a fii accesibil. Agentul îl provooacă
să-și expună părerea despre "contestatari"
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(?), dar Abodi nu arată interes, doar că nu
înțelege de ce e printre ei și fiul
sculptorului Ladea Romul.
N.O. Abodi lucrat Serv.I.b., agentul va
continua să efectueze vizite la Abodi,
concepțiile, manifestările politice, la D.U.I.
și se face buletin.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula denunță discuția purtată la atelierul
lui Abodi despre reâncensământul din
1977. Acesta relatează că împreună cu Kós
András au făcut comparație între
statisticile din 1977 și cele de acum zece
ani, din 1966. A reieșit că populația țării în
decurs de zece ani a crescut de la
17.500.000 la 21.500.000 mil, deci cu
patru milioane. Populația minoritară însă a
stagnat, deci este tot de 2.500.000 mil.
Minoritatea maghiară ar fii după statistici
de 1.730.000 de oameni. Minoritarii
stagnează demografic. Au mai discutat
despre Congresul Scriitorilor, Abodi s-a
bucurat că le-au cerut lui Adrian Păunescu
și Eugen Barbu, scriitori politici, să se ridice
de pe locurile ocupate în prezidiu de la
sine putere. Fostul ministru de externe,
Mocănescu nu va avea mare lucru de făcut
ca președinte al scriitorilor, doar cenzură
uneori. Despre U.R.S.S., Ungaria, diferitele
aspecte politice. Kádar, se pare nu a primit
permisiunea din U.R.S.S., de a pune
problema minorității maghiare din Ardeal.
Despre folosirea limbii materne în fața
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autorităților, în publicațiile oficiale, în
denumirea instituțiilor autorităților,
firmelor. Nu se poate trage la răspundere
importanța elementului maghiar și a limbii
maghiare.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. S-a inclus în
raport.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula denunță discuția purtată pe strada
atelierului cu Abodi despre ședinta F.U.S.,
secția maghiară, prezentată la T.V. și în
presă. - "Cei prezenți aveau fețele crispate,
nu arătau că sărbătoresc ceva. Nici
protagoniștii (ca Péterfi) nu arătau prea
convinși de ceea ce spuneau". Conferința,
spune Abodi, s-a ținut în limba română cu
toate ca erau de față doar maghiari. Cei
din guvern, Uglar și Verdeț cunoșteu de
altfel foarte bine limba maghiară. Abodi
mai spune că și la Sedința pentru județul
Cluj, Takács Lajos și Kányadi Sándor s-au
ridicat cerând să se vorbească în maghiară.
Prim secretarul Mocuța, cu toate că știa
bine limba maghiară, nu a reacționat,
parcă nici nu a auzit nimic. Curioasă
concepție despre egalitatea în drepturi a
minorităților dacă nu ți se permite să
folosești limba maternă când toți cei
prezenți sunt de aceeași naționalitate.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. S-a inclus în
raport.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula primește sarcina de verificare a
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celor denunțate de agentul "Fir" =
Kancsura Ștefan.
("Niculescu I." / "Drăgan Valer") = Kovács
Gyula l-a căutat pe Abodi la locuința
acestuia, apoi la atelier. Abodi, scandalizat
i-a relatat că la poștă tânăra de la ghișeu a
refuzat să-i primească scrisoarea pe motiv
ca nu cunoaște un astfel de nume: "Déak
Józsefné". Abodi a trebuit să caute șefa, a
reclamat cazul. - "Ce te poți aștepta de la
un tineret care e crescut să aibă astfel de
manifestări, mentalitate exagerat
naționalistă. Cazul reprezintă o
discriminare în detrimentul minorității
maghiare și are să facă demersuri la
forurile superioare în acest sens". Au
discutat despre Școala de pe str.
Kogălniceanu, periclitată să-și piardă
caracterul de școală maghiară, dar situația
a rămas cea veche datorită intervenției
serioase la forurile superioare a
colectivului format din Takács Lajos, dr.
Nagy Géza (fratele lui Abodi, fost deținut
politic), Jenei Dezsö și pictorul Kovács
Zoltán. Au mai discutat despre situația din
Polonia, gravă, datorită comportării
echivoce a sovieticilor.
N.O. Informațiile se vor verifica. Datele
obținute pe baza instructajului. Abodi
lucrat D.U.I. Nota se va exploatează la
D.U.I. "Nagel".
Sursa denunță intenția de călătorie a lui
Abodi, în R.F.G. la mama soției sale,
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"GIURGESCU V." / ... /

VOL. 2. / pag. 2. / 01. 12. 1972.
("Plan de măsuri")

Lt. maj. Oprea
Florian
Lt. maj. Velea Eugen

271.

"GIURGESCU V." / ... /

VOL. 2. / pag. 78. / 16. 11. 1971.

Lt. maj. Velea Eugen

272.

"GIURGESCU V." / ... /

VOL. 2. / pag. 123. / 28. 10. 1969.

Lt. maj. Velea Eugen

"CONSERVATOR"

despre care dă informații greșite, despre
familia acesteia. Securitatea îl va contacta
pe Abodi pentru "instruire" și pentru a
"încălzi" relațiile, cu acesta. Se face
informare prin agenții "Maier" = Feszt
Ladislau și ("Niculescu" / "Drăgan Valer") =
Kovács Gyula. Abodi este lucrat D.U.I.,
"Nagel" (T.O.).
Agentul "Giurgescu Virgiliu" , student la
secția pictură primește sarcina să-și
denunțe profesorul, pe Abodi, "concepțiile
sale naționaliste, denigrarea culturii
românești, proslăvirea creației ungurești"
(textul a fost creat special de Securitate și
dat în gura studenților), despre atmosfera
între studenți. Aceași sarcină o primesc
agenții: "Vera" = Hordovan Ciato Doina
(pictor), "Tiberiu" și "Sianu Ambrozie".
Agentul "Giurgescu Virgiliu" denunță
munca propiului profesor la catedră.
Relatează că Abodi nu face diferență între
studenți. Se ocupă mai mult de studentul
Valovics Ladislau.
N.O. Agentul are sarcină de urmărire și
provocare a propiului profesor. Să-l
capaciteze în discuții în limba maghiară,
de a fi în atenția acestuia, să urmărească
dacă nu îndepărtează studenții de arta
românească.
Agentul "Giurgescu Virgiliu" denunță
faptul că Abodi a caracterizat anul IV. de
pictură ca fiind blazați, îndepărtând
studenții de tradițiile artei românești,
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273.

"MARIA B." / ... /

VOL. 2. / pag. 90. / 18. 03. 1971.

Lt. maj. Velea Eugen

VOL. 2. / pag. 75. / 26. 02. 1972.

Lt. maj.Velea Eugen

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ

"MARIA B." / ... /
MUZEUL DE ARTĂ CLUJ

preamărind arta maghiară. Anul este în
majoritate compus din studenți români.
Abodi a fost schimbat din funcția de
conducător al Cenaclului "Ștefan Luchian",
de către rectorul Popescu Daniel.
N.O. Securitatea cere verificare despre
schimbarea lui Abodi, din funcția de
conducător al Cenaclului "Ștefan Luchian".
Sursa "Maria B." îl caracterizează pe
pictorul Abodi, ca fiind "cel mai activ
maghiar la UAP Cluj", că este naționalist,
dorește reântroducerea "topicii și
ortografiei maghiare" în cataloagele,
afișele, invitațiile editate de UAP. Prezența
lui e rară la UAP Cluj, dar este informat de
Gergely. De la "colocatara" lui Abodi, Lili
Wollheimer (vecina) știe că la atelier e
vizitat de pictorii Fülöp Antal Andor,Incze
János Dés, Kovács Zoltán, graficianul Déak
Ferenc. Pictorul Lazăr Anton știe de la
Papadoupoulos Andonis, că soția acestuia,
Nagy Anna (fiica lui Abodi) are "cele mai
urâte sentimente despre tot ce e
românesc".
N.O. Materialul se exploatează la baza de
lucru. Se verifică prin agentul "Szatmary".
"Maria B." primește sarcina de a informa
pe lângă Szabó Ilona de la Muzeul de Artă
Cluj și să caute posibilități de explorare pe
lângă Abodi, în urma denunțului lui
"Maier" = Feszt Ladislau, din 26. 02. 72 /
pag. 75. (la propunerea lui Szabó Ilona de
a se vinde picturile moștenite de la Muzeul
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274.

"SURSĂ DE ÎNCREDERE" /... /

VOl. 2. / pag. 107. / 25. 06. 1970.

275.

"LAZĂR" / ... /
CADRU LA INSTITUTUL DE ARTĂ "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 228. / 25. 06. 1984.

CASA "HOREA"

Lt. maj. Velea Eugen

de Istorie Cluj, reprezentând nobilimea
maghiară. Abodi spune: - "Locul lor este
aici până vom fi și noi aici!").
"Sursa de încredere" denunță că pictorul
Ciupe Aurel a invitat la domiciliul său mai
mulți artiști, pentru a discuta despre
alegerile UAP Cluj. Deoarece se retrage din
activitate, nu-i este însă indiferent cine îi
va urma. Au făcut propuneri. Sursa de
încredere denunță mersul reuniunii.
Agentul "Lazăr" denunță că la data de 25.
04. 1984., Abodi l-a căutat pentru a fi pus
în temă despre situația studenților care au
avut probleme cu organele de Securitate.
Agentul i-a comunicat faptele politice
negative comise de xxxx și de ceilalți
studenți din anturajul său, material
întocmit de Centrul Universitar. Din
declarația studentului xxxx a rezultat că și
Abodi a trimis 2 scrisori în Ungaria printrun cetățean străin. Abodi spune că
scrisorile nu conțineau aspecte contra
statului. A fost foarte mâhnit, fiind sigur că
consecințele se vor răsfrânge asupra fiului
sau, Abodi Nagy Géza. Este convins că xxxx
a informat Securitatea în momentul în
care au fost predate scrisorile cetățeanului
maghiar și la graniță au fost confiscate.
N.O. Abodi și xxxx sunt lucrați D.U.I. Să
informeze despre reacția celor doi în urma
măsurilor întreprinse de Securitate.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976. ("Niculescu"/
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276.

"ȘTEFAN" / ... /

VOL. 4. / pag. 8. / 10. 02. 1980.

"ȘTEFAN" / .../

VOL. 4. / pag. 13. / 25. 01. 1989.

"ȘTEFAN" / ... /
ȘEF CONTABIL LA INSTITUTUL DE ARTĂ
ANGAJAT SPECIAL DE SECURITATE
PENTRU URMĂRIREA LUI ABODI

VOL. 4. / pag. 203. / 01. 07. 1981.

Lt. Tripon Teofil
Mai. Velea Eugen

CASA "PROTOCOL"

277.

278.

"ȘTEFAN" / ... /
ȘEF CONTABIL LA INSTITUTUL DE ARTĂ
ANGAJAT SPECIAL DE SECURITATE
PENTRU URMĂRIREA LUI ABODI
CASA "PROTOCOL"
"ȘTEFAN" / ... /
ANGAJAT LA INSTITUTUL DE ARTĂ,
SPECIAL DE SECURITATE PENTRU
URMĂRIREA LUI ABODI
CASA "PROTOCOL"

VOL. 4. / pag. 243. / 07.10. 1987.

Lt. maj. Tușa Petru

VOL. 4. / pag. 213. / 24. 09. 1982.

Lt. Tripon Teofil

"Drăgan Valer") = Kovács Gyula
Agentul "Ștefan" angajat special de
Securitate pentru al urmări pe Abodi
primește sarcini de urmărire și informare
Agentul "Ștefan" angajat special de
Securitate pentru al urmări pe Abodi
primește sarcini de urmărire și informare
Agentul "Ștefan" angajat special de
Securitate pentru al urmări pe Abodi,
denunță replica sarcastică acestuia când
s-a comunicat interzicerea procurării de
mijloace din inventar: -"Lélegzetet venni
szabad? " (- "E permis să respirăm?). De
față era și prof. grafician Bălău Mircea.
N.O. Are sarcina de a se apropia și explora
poziția politică a lui Abodi.
Agentul "Ștefan" angajat special de
Securitate pentru al urmări pe Abodi,
denunță discuția cu acesta despre
emigrarea ficei sale, "un lucru înțelept în
situația actuală". Tocmai se ducea să-și
cumpere cărți.
Agentul "Ștefan" angajat special de
Securitate pentru al urmări pe Abodi,
denunță poziția lui Abodi în cadrul ședinței
despre introducerea secțiilor serale la
Institut. Salvanu Virgil = ("Ivan" / "Victor")
design, ceramistul Ciolpan Vasile și nici
reprezentantul Centrului Universitar nu îl
combat.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. pentru
manifestări dușmănoase, naționaliste. Cu
alte materiale, se face notă la PCR Cluj.
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"ȘTEFAN" / ... /
ANGAJAT LA INSTITUTUL DE ARTĂ,
SPECIAL DE SECURITATE PENTRU
URMĂRIREA LUI ABODI

VOL. 4. / pag. 214. / 06. 01. 1983.

Lt. Tripon Teofil

VOL. 4. / pag. 236. / 09. 04. 1986.

Lt. Tripon Teofil

VOL. 4. / pag. 242. / 10. 06. 1987.

Lt. maj. Tușa Petru

VOL. 4. / pag. 11v. / 30. 09. 1987.

Lt. maj. Tușa Petru

CASA "PROTOCOL"

280.

"ȘTEFAN" / ... /
ANGAJAT LA INSTITUTUL DE ARTĂ,
SPECIAL DE SECURITATE PENTRU
URMĂRIREA LUI ABODI
CASA "PROTOCOL"

281.

"ȘTEFAN" / ... /
ANGAJAT LA INSTITUTUL DE ARTĂ,
SPECIAL DE SECURITATE PENTRU
URMĂRIREA LUI ABODI
CASA "PROTOCOL"
"ȘTEFAN" / ... /
ANGAJAT LA INSTITUTUL DE ARTĂ,

Agentul "Ștefan" angajat special de
Securitate pentru al urmări pe Abodi
denunță că în ședință, Abodi a luat
cuvântul revoltat de măsurile de economie
energetică introduse în Institut.
Conducătoarea ședinței, Cristea Viorica, a
încercat să-l tempereze. Abodi a răspuns
astfel: - "Nu vă înțeleg Tov. Cristea, dvs.
spuneți că totul merge bine. Să luăm un
exemplu. Dacă astăzi se dau 500 gr. de
pâine și mâine apare indicația că se dau
doar 100 gr. pe zi, o să explicați și o să
spuneți că totul merge bine? Așa nu vom
ajunge departe."
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. pentru
manifestări dușmănoase, naționaliste.
Agentul "Ștefan" angajat special de
Securitate pentru al urmări pe Abodi,
relatează că acesta face încă parte din
organizația Institutului, agentul îl vede rar,
nu a observat să țină legături strânse cu
vreun cadru din Institut.
N.O. Se cer informații despre noul anturaj.
Despre pregătirile pentru călătorie.
Comentarii mai deosebite. Nota la 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.
Agentul "Ștefan" angajat special de
Securitate pentru al urmări pe Abodi,
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282.

"STAN DUMITRU"/ ... /

VOL. 1. / pag. 174. / 07. 06. 1967

Lt. Velea Eugen

283.

"PAUL" / ... /
CADRU DE CONDUCERE, INSTITUTUL DE
ARTĂ "ION ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 9v. / 27. 09. 1983.
VOL. 4. / pag. 9. / 22. 02. 1983.

Lt. Tripon Teofil
Lt. Tripon Teofil

"PAUL" / ... /
CADRU DE CONDUCERE, INSTITUTUL DE
ARTĂ "ION ANDREESCU" CLUJ
"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN / KANCSURA
ISTVÁN

VOL. 4. / pag. 198. / 07. 01. 1983.

Lt. Tripon Teofil

VOL. 4. / pag. 11v. / 24.12. 1987.

Lt. Tripon Teofil

VOL. 4. / pag. 87. / 09. 06. 1975.

Lt. Tripon Teofil

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

284.

"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN / KANCSURA
ISTVÁN

primește sarcina de a explora poziția
politică și legăturile lui Abodi. Primesc
sarcinile noi agenții: ("Victor" / "Ivan") =
Salvanu Virgil,șeful catedrei design,
"Maier" = Feszt Ladislau (rector, grafician)
și "Fir" = Ștefan Kancsura (pictor).
Agentul "Stan Dumitru" are sarcină pe
lângă sculptorul Vetró Artúr. Se
activizează, se dirijează pe lângă Abodi.
Agentul confirmă delațiunile rectorului
Popescu Daniel. Agenta "Sonia" confirmă.
Fiind cadru de conducere în Institut are
acces la acesta. Agentul "Paul" este sursa
personală a lui Abodi. Are sarcina concretă
de al împiedica pe Abodi "să se amestece"
în problemele Institutului. Aceeași sarcină
o primesc agenții "Leonid" și "Maier"=
Feszt Ladislau. Denunță că pictura lui
Abodi "este naționalistă".
Agentul "Paul" are sarcină de verificare a
celor raportate de către agentul "Fir" =
Kancsura Ștefan (pictor).
Agentul pictor "Fir" = Kancsura Ștefan,
primește sarcina concretă de al determina
pe fostul său profesor Abodi să-i
vorbească despre plecarea definitivă din
România a fiului său, artistul plastic Abodi
Nagy Géza.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976. Agent
("Niculescu" / "Drăgan") = Kovács Gyula).
Agentul pictor "Fir" = pictorul Kancsura
Ștefan, denunță că în 1972, fostul său
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"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN / KANCSURA
ISTVÁN

VOL. 4. / pag. 88. / 08. 07. 1975.

Lt. Tripon Teofil

VOL. 4. / pag. 198. / 07. 01. 1981.

Lt. Tripon Teofil

VOL. 4. / pag. 11. / 20. 01. 1987.
("Plan de măsuri")

Lt. maj. Tușa Petru

VOL. 4. / pag. 234. / 17. 03. 1986.

Lt. maj. Tușa Petru

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

285.

"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN = KANCSURA
ISTVÁN
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN = KANCSURA
ISTVÁN
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

286.

"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN = KANCSURA
ISTVÁN

profesor, Abodi l-a apostrofat de ce nu
participă la numărul tematic al revistei
maghiare "Igaz Szó" dedicat artiștilor de
naționalitate maghiară. L-a întrebat : - "Tu
nu ești maghiar?" Afirmă că Abodi are
ieșiri vehemente.
Din denunțul sculptorului Egri Vasile,
reiese că agentul pictor "Fir"= Kancsura
Ștefan, fost student al lui Abodi, face parte
din grupul Lupaș Ana (textilistă), Spătaru
Mircea (sculptor), Brudașcu Cornel
(pictor), Maniu Nicolae (pictor), Gergely
István (sculptor), Elaș Leonid (pictor).
Agentul pictor "Fir" = Kancsura Ștefan,
denunță pe Abodi fostul său profesor, că a
făcut comentarii în timpul proiecției unui
film la casa A.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. pentru
manifestări ostile. Agentul va menține
contactul pentru a semnala aspectele
politice ostile ale acestuia. Se face
verificare prin sursa personală "Paul".
Agentul pictor "Fir" = Kancsura Ștefan
primește sarcina de a-l urmări pe Abodi,
de a vorbi cu el despre plecarea din țară al
fiului său, Abodi Nagy Géza, de a explora
părerea sa.
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976. Agent
"Niculescu" / "Drăgan" = Kovács Gyula).
Agentul pictor "Fir" = Kancsura Ștefan
denunță pe Abodi, fostul său profesor, că a
trimis din străinătate pe adresa Institutului
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287.

"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN = KANCSURA
ISTVÁN

VOL. 4. / pag. 240. / 04. 03. 1987.

Lt. maj. Tușa Petru

VOL. 4. / pag. 11v. / 30. 09. 1987.

Lt. maj. Tușa Petru

VOL. 4. / pag. 245. / 20. 01. 1988.

Lt. maj. Tușa Petru

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN = KANCSURA
ISTVÁN
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.
288.

"FIR" / KANCSURA ȘTEFAN = KANCSURA
ISTVÁN
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

o vedere scrisă în limba maghiară. Agentul
l-a întrebat pe Abodi : -"De ce?". I s-a
răspuns ironic: - "Să vadă Europa,
caracterul maghiar al Institutului!".
T.O. Agentul a furnizat datele conform
instructajului. Abodi va călători în
stăinătate. Să informeze ce pregătiri face,
dacă încearcă să scoată lucrări peste
graniță. Materialul se atașează D.U.I.
"Nagel" (T.O.).
Agentul pictor "Fir" = Kancsura Ștefan
trage cu urechea la o discuție a graficenei
Nagy Stoica Georgeta, nora lui Abodi, la
Fondul Plastic Cluj că vrea să emigreze cu
soțul ei, Abodi Nagy Géza în R.F.G. (?).
Avea nevoie de o adeverință că a lucrat
prin Fondul Plastic Cluj.
T.O. Agentul a furnizat datele conform
instructajului. Materialul se atașează D.U.I.
"Nagel" (T.O.).
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976. Agent
("Niculescu" / "Drăgan") = Kovács Gyula).
Agentul pictor "Fir" = Kancsura Ștefan
primește sarcina de a explora poziția
politică și legăturile fostului său profesor
Abodi. Aceeași sarcină o primesc și agenții
("Victor" / "Ivan") = Salvanu Virgil, "Ștefan"
și "Maier" = Feszt Ladislau.
Agentul pictor "Fir" = Kancsura Ștefan
denunță artiștii plastici din anturajul
fostului sau profesor Abodi. Sculptorul
Benczédi Sándor, pictorii Cs.Erdös Tibor,
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289.

"MUNTEANU" / ... /

VOL. 4. / pag. 71. / 14. 12. 1974.

Lt. Tripon Teofil

"SĂLĂJAN" / ... /

VOL. 4. / pag. 76. / 13. 01. 1975.

Lt. Tripon Teofil
T.O.

T.O.

Macskássy Sándor. Informează că Abodi
este zilnic la atelier, lucrează mult, dar nu
participă la expoziții de peste 7 ani.
Presupune că își vinde lucrările direct din
atelier. Abodi este greu de abordat, nu
vorbește cu oricine. Agentul e în relații
bune cu ginerele acestuia pictorul
Papadoupoulos Andonis.
T.O. Agentul a furnizat datele la cererea
noastră. A fost instruit cu sarcini pe lângă
Papadoupoulos. Nota la D.U.I. "Nagel"
(T.O.).
Agentul "Munteanu" primește sarcina de
verificarea celor afirmate de către
sculptorul Spătaru Mircea în cadrul
discuției avută la sediul Securitații. "Abodi
are concepții și manifestări naționaliste".
Declară că: Abodi "se pronunță împotriva
creațiilor de artă inspirate din trecutul
istoric al poporului român; Abodi nu
participă la expoziții; Abodi are rezerve
față de documentele de partid !". Afirmații
deosebit de periculoase pentru viața,
cariera artistică și universitară a lui Abodi.
Și agenții "Ady" și "Szatmary" primesc
sarcină de verificare.
Agentul "Sălăjan" va verifica și prin
mijloacele T.O. denunțul agenților ("Ivan" /
"Victor") = Salvanu Virgil și "Fir" =
Kancsura Ștefan.
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"SĂLĂJAN" / ... /

VOL. 4. / pag. 154. / 20. 03. 1978.

Lt. Tripon Teofil
T.O.

VOL. 1. / pag. 116. / 29. 03. 1967.
(completare la "Plan de măsuri")

Lt. col. Oprea Florian
Lt. Velea Eugen
Lt.Tușa Petru

VOL. 4. / pag. 200. / 31. 03. 1981.

Lt. col. Oprea Florian

T.O.

"ADAM" / DR. ÁRKOSSY ALEXANDRU =
SÁNDOR
PROFESOR DE GEOGRAFIE
DIRECTOR ADJ. AL COLEGIULUI
REFORMAT CLUJ
DIRECTOR AL LICEULUI TEORETIC
"BRASSAI SÁMUÉL" CLUJ
291.

DECONSPIRAT C.N.S.A.S.
"ADAM" / DR. ÁRKOSSY ALEXANDRU =
SÁNDOR
PROFESOR DE GEOGRAFIE
DIRECTOR ADJ. AL COLEGIULUI
REFORMAT CLUJ
DIRECTOR AL LICEULUI TEORETIC
"BRASSAI SÁMUÉL" CLUJ
CASA "ARTA"
DECONSPIRAT C.N.S.A.S.

S-a verificat prin mijloace T.O. convorbirea
dintre "Sălăjan" și graficianul-activist
Cristea Alexandru. Se discută despre
alegerile de la UAP Cluj. Agentul "Sălăjan"
spunea că dacă vor alege un maghiar în
conducere atunci să-l aleagă pe Feszt
Ladislau = "Maier" care "este un om
extrem de cumsecade" și în nici un caz pe
Abodi. Nici în birou n-are ce căuta! Abodi
este un șovin tendențios", lucru cu care și
Cristea Alexandru a fost de acord.
Lt. Tripon Teofil
Agentul "Adam" = Árkossy Alexandru, este
activizat, are sarcină de verificare,
informare, despre Abodi, fost elev al
Colegiului Reformat de băieți, Cluj , unde
agentul a fost director adjunct.

Agentul "Adam" = Árkossy Alexandru,
denunță întâlnirea cu fostul său elev, de la
Colegiului Reformat din Cluj. Abodi a
devenit pictor, profesor universitar la
Institutul de Artă, Cluj. Abodi îl întreabă
direct, insistent despre elevii "cioviști"
(csövesek) de la Liceul Brassai Sámuel Cluj.
A auzit că cei de pe str. Karl Marx vor să
dea un aspect politic, serios deși problema
este naivă. Abodi expune vederile sale
despre drepturile omului.
N.O. Agentul "Adam" = Árkossy
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VOL. 4. / pag. 238. / 22. 10. 1986.

Lt. col. Oprea Florian
Lt.Tușa Petru

VOL. 4. / pag. 239. / 22. 10. 1986.

Lt. col. Oprea Florian

VOL. 4. / pag. 217. / 18. 03. 1983.
(2 pag.)

Lt. maj. Moise Nicula
Alba Iulia
Col. Brihac Florian
Șeful Securității Alba
Lt. col. Popa Emanoil
Șeful seviciului Alba
Lt. maj. Tripon Teofil
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DECONSPIRAT C.N.S.A.S.
"MOISE" / LT. MAJ. MOISE NICULA
MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL JUDEȚEAN ALBA
-SERVICIUL III.ALBA IULIA

Alexandru, are ca sarcină temperarea și
stabilirea poziției lui Abodi.
Agentul "Adam" = Árkossy Alexandru,
denunță elevii Colegiului Reformat de
băieți, Cluj. Îl denunță pe Kovács András,
chimist la IMF, Târgu Mureș. Acesta
afirmă, că scriitorul Páskándi Géza este
apreciat în Ungaria. Când Abodi constată
că în Târgu Mureș sunt încă mulți
maghiari, Kovács notează că se aplică
"numerus clausus" adică se înlocuiește
populația maghiară cu oamenii aduși din
Regat.
N.O. Abodi e lucrat D.U.I. Se face extras cu
Kovács András și se trimite la Târgu Mureș.
Agentul "Adam" = Árkossy Alexandru,
denunță constatarea fostului său elev
Abodi, la Colegiul Reformat de băieti, Cluj.
Întors curând din străinătate Abodi afirmă:
- "Cât de vizibil este contrastul cu oricare
altă țară, cât de mare e sărăcia! Situația
din țară e foarte tristă."
N.O. Abodi este lucrat D.U.I. unde se va
exploata nota, de către Lt. Tusa Petru.
Conform instructajului primit, Lt. maj.
Moise Nicula, Alba Iulia face un raport plin
de calomnii la adresa familiei lui Abodi.
Acesta "este șovin maghiar peste limitele
permise de problema egalității în
drepturi". A înlăturat din Institut pe
istoricul de artă Raul Șorban = ("Sandor
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"NICU S." / ... /
CASA "SINAIA"

VOL. 4. / pag. 94. / 24. 02. 1976.
(2 pag.)

Lt. Tripon Teofil

Ioan" / "Dragomir"), pe sculptorul Ladea
Romul, pe pictorul Lazăr Anton (1950).
Secția de pictură a Institutului e plină de
maghiari. Abodi are mai mulți copii,
baiatul (Abodi Nagy Géza) urma să se
întoarcă ca asistent universitar în Institut
prin dublă repartiție. Mama norei lui Abodi
e tare supărată că ambii tineri, fiica și
ginerele au rămas fără posturi. Tânărul
Abodi, se pregătește pentru o expozitie în
R.F.G. și alte țări, rezultă eventuala
evaziune sigură. Are o fetiță de 4 ani.
N.O. Informarea s-a făcut conform
instructajului. Copie la Securitate-Cluj,
pentru expolatare și prevenirea rămânerii
în străinătate a tânărului Abodi (Nagy
Géza).
Abodi Nagy Géza lucrat D.U.I. bir.2. (VOL.
4. / pag. 96. / 27. 01. 1976. Agent
("Niculescu" / "Drăgan") = Kovács Gyula).
Studentul "Nicu S." denunță și calomniază
pe profesorul Abodi, afirmând că face
diferență între studenții maghiari și cei
români. Maghiarilor le dă note mai mari.
"Nicu S." relatează că vrând să organizeze
o expoziție personală la Galeria "Filo" din
Cluj, șeful de catedră Abodi i-a dat
aprobarea cu condiția să o facă împreună
cu studentul maghiar Kuti Dénes (pictură).
Studentul "Nicu S." susține că Abodi face
tot posibilul să-l scoată în evidență pe
"studentul său favorit", să se afirme, chiar
mai mult să ramînă la anul V. de
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"CHELARU" CHELOSU (?) / ... /

VOL. 4. / pag. 114. / 23. 07. 1976.

Cpt. Velea Eugen

CASA "A"
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"ANDRAS" / ... /

VOL. 4. / pag. 163v. / 17. 11. 1978.

Cpt. Velea Eugen

298.

"LEONID" / ... /

VOL. 4. / pag. 9. / 22. 02. 1983
(completare la "Plan de masuri")
(3 pag.)

Lt. maj. Tripon Teofil
Lt. col. Velea Eugen

299.

"SCULPTORUL" / ... /

VOL. 4. / pag. 31. / 13. 06. 1972.

Lt. col. Velea Eugen

MINISTERUL DE INTERNE

specializare, la secția pictură. Agentul
"Nicu S." denunță, că de trei ani la
specializare rămân numai studenți
maghiari.
N.O. Abodi este lucrat D.U.I.
Studentul, are sarcina de al urmări în
continuare pe profesor și de a semnala
manifestările negative față de studenți,
dacă va ridica probleme de ordin politic.
Denunță că a auzit discuția dintre Abodi și
Virgil Salvanu = ("Ivan" / "Victor"), șeful
secției de design, despre artă. Abodi
susținea importanța aportului artei
maghiare, că studenții maghiari sunt mult
mai talentați decît cei români și că astfel
de discuții a mai auzit între anii 1972-74.
N.O. Se atașează la D.U.I. Abodi.
Agentul "Andras" primește sarcina de a
cunoaște relația dintre Tüzes Bálint,
student la filosofie și Bálint Zsombor,
student la ceramică, ca urmare a
denunțului dat de rectorul Feszt Ladislau =
"Maier". Agentul "Andras" primește și
sarcina de a verifica redacția maghiară
Ifjúmunkás, unde publică studentul de la
filosofie, Tüzes Bálint.
"Leonid" este sursa personală a ofițerului,
are funcție de conducere în Institut, deci
are acces la Abodi. A primit sarcina de al
înfrunta și provoca în public pe Abodi.
Agentul "Sculptorul" denunță tendențios
despre viața artistică din Cluj, UAP Cluj,
Fondul Plastic Cluj, despre grupurile de
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300.

"B. V." / ... /

301.

MAI DR. CLUJ
"DANE / DANU? / ... /

VOL. 1. / pag. 371. / 01. 08. 1958.

Lt. Tudor Ionel

VOL. 8. / pag. 145. / 04. 05. 1982.
("Extras")

T.O.
Lt. maj. Tripon Teofil

artiști, formate pe bază de simpatie sau
interese materiale. Agentul denunță
plasticienii maghiari cu răspundere
(pictorul Kovács Zoltán, sculptorul Kós
András) care scot în evidență arta
maghiară, delegațiile străine vizitează și
atelierele lor, primesc comenzi bune de la
Fondul Plastic Cluj. Grupările artiștilor
clujeni sunt:
1. Nemeș Margareta (pictor), Gocan Eugen
(sculptor), Hordovan Ciato Doina ="Vera"
(pictor), Ciato Victor (pictor), Nica Ioachim
(grafician).
2. Spătaru Mircea (sculptor), soția Lupaș
Ana (textilistă), Cristea Alexandru
(grafician-activist de partid), Brudașcu
Cornel (pictor), Maniu Nicolae (pictor),
Mitrea Ion = ("Luchian Ștefan", "Marius
Bunea") (pictor), Florean Liviu (pictor).
3. Crișan Vasile (pictor), Crișan Alexandra
(sculptor), Grieb Alfred = "Voicu"
(grafician), Sima Paul (pictor), Elaș Leonid
(textilist), Vremir Mircea (pictor), Apostu
Gheorghi (pictor), Maghiaru (critic de
artă), Țoca Mircea (critic de artă), Lăptoiu
Negoiță (critic de artă).
N.B. Se verifică și dacă se adeverește, se
face notă la P.C.R. Cluj.
Sursa dă informații despre atelierul lui
Abodi, locuința, situația materială, viața de
familie, obiceiurile.
Conversație ascultată T.O. În ziua
respectivă, Abodi este vizitat de fiica,
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"LAZĂR" / ... /
CADRU AL INSTITUTUL DE ARTĂ "ION
ANDREESCU" CLUJ

VOL. 4. / pag. 228. / 25. 04. 1984.

Lt. maj. Tripon Teofil

VOL. 1. / pag. 369. / 24. 07. 1964.

Cpt. Nicolau
Gheorghe

VOL. 1. / pag. 114. / 15. 01. 1969.

Lt. maj. Cruceru
Ștefan

CASA "HOREA"
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304.

"M. I." / ... /
PERSOANĂ DE ÎNCREDERE
MAI DR.CLUJ
"COOPERATIVA" /... /

aflată în divorț. După plecarea acesteia
vine "Bandi" (numele sculptorului Kós
András), care îl intreabă pe Abodi dacă a
mai fost vizitat de Banner Zoltán, el s-a
întânit pe strada cu Banner. Acesta l-a
întrebat la ce lucrează și unde expune.
"Bandi" așteaptă răspuns de la Gáll Ernő
care însă, încă nu i-a răspuns. Apoi discută
despre "Dane/Danu" ?), într-o anumită
problemă, acesta fiind un laș, temându-se.
Abodi își arată lucrările lui "Bandi", apoi
acesta pleacă. Abodi pictează. Vine
ginerele său, pictorul Papadoupoulos
Andonis, supărat că nu a reușit să cumpere
mâncare. Abodi spune că o astfel de criză,
nu a fost nici in 1946. Ginerele pleacă,
Abodi pictează.
Agentul "Lazăr" denunță cererea lui Abodi
de a fi pus în temă despre soarta
studenților inculpați de Securitate, din așa
numitul grup "Plasticienii". Agentul i-a
spus că și el, Abodi, a trimis două scrisori
(particulare). Abodi, este convins că fiul
său, Abodi Nagy Géza va avea probleme
mari. A fost foarte mâhnit.
Sursa de încredere "M.I." dă informații
despre atelierul lui Abodi, locuința, situația
materială, viața de familie, obiceiurile.
Agentul "Cooperativa" este folosit pentru
Dr. Nagy Géza ("Javor", T.O.), fratele lui
Abodi, fost deținut politic. Informatorul a
fost utilizat și pentru Abodi. (s-au instalat
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"PRICOP" / ... /

VOL. 1. / pag. 116. / 03. 01. 1967.

Lt. Velea Eugen

306.

"NICU BARBU" / ... /

VOL. 1. / pag. 139. / 06.11. 1968.

Lt. Velea Eugen

307.

"PARASCHIVESCU" / ... /

VOL. 1. / pag. 135. / 13.02. 1969.

Lt. Velea Eugen
Maior Domnița
Nicolae

308.

"FLORA EUGEN" / ... /
PICTOR
"FLORA EUGEN" / ... /
PICTOR

VOL. 1. / pag. 313. / 13. 07. 1962.
VOL. 1. / pag. 314. / 09. 05. 1962.

mijloace tehnice T.O. la amândoi frații).
Agentului "Pricop" i s-a făcut instructaj, dă
informații despre preotul reformat Nagy
István, fratele lui Abodi, se folosesc
mijloacele T.O. instalate la domiciliul
acestuia.
Agentul "Nicu Barbu" notă la organele de
partid cu ultimele materiale, după
denunțul agentului pictor ("Ștefan
Luchian" / "Marius Bunea") = "Mitrea
Ioan". Notă de acțiune.
Agentul sculptorul Fulicea Virgil =
("Jugănaru" / "Stănescu Virgil" / "Crișan
Virgil") denunță discuția dintre rectorul
Popescu Daniel, sculptorul Fulicea Virgil și
pictorul Băcilă Emil despre afirmațiile
absolventului Papadopoulos Andonis,
ginerele grec a lui Abodi, influențat negativ
de către acesta.
N.O. Se activează agentul "Paraschivescu"
în această temă. Are sarcini de verificare.
Agentul "Flora Eugen" (pictor) are sarcini
de informare.
Agentul "Flora Eugen", pictor, denunță că
în 1956, se afla pe stradă însoțit de
pictorul Cs. Erdős Tibor, în timpul
evenimentelor din Ungaria. S-au întâlnit cu
Abodi, care le-a vorbit elogios,
entuziasmat despre revoluție, făcând
comparație între Ungaria și România,
totodtă afirmând că aici, artistul nu are
libertate de creație, impunândui-se ce să
picteze.
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VOL. 1. / pag. 442. / 10. 09. 1966.
("Notă de stadiu")
(10 pag.)

Prim-secretar Cluj
Duca Aurel
SDR Cluj
Lt. col. Pleșița
Nicolae
Lt. Șerban Sanda
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"N. M." / ... /

VOL. 1. / pag. 371. / 01. 06. 1958.

Lt. Tudor Ionel
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MAI DR. CLUJ
"N. A." / ... /

VOL. 1. / pag. 371. / 01. 06. 1958.

Lt. Tudor Ionel

VOL. 4. / pag. 226. / 22. 03. 1984.

Lt. col. Velea Eugen
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N.O. Sursa nu are acces la Abodi. Are
sarcini de informare
"Flora Eugen", pictor. Denunțul său este
inclus în fiecare notă de stadiu sau plan de
măsuri. Asentimentul lui Abodi față de
revoluția din 1956, oglindit în lucrările "La
tribunal" (inspirată de procesul studenților
condamnați, Balázs Imre și Tirnovan Vid )
prezentată la regionala de pictură din 1957
și pictura "Citind gazeta" (1957), omagiul
artistului la revoluția maghiară.
Sursa dă informații despre atelierul lui
Abodi, locuința, situația materială, viața de
familie, obiceiurile.
Sursa dă informații despre atelierul lui
Abodi, despre locuința, situația materială,
viața de familie și obiceiurile acestuia.
Agentul ("Sandor" / "Dragomir") = Șorban
Raul, denunță discuția dintre rectorul
Politehnicii, Pálfalvi Attila, Achim Mihu
(filosofie), rectorul Feszt Ladislau =
"Maier", pictorul Botiș Teodor, după
plenara Centrului Universitar Cluj. Rectorul
Pálfalvi l-a întrebat pe Feszt Ladislau =
"Maier", ce probleme are cu studenții
maghiari din Institut? Să aibă grijă, ca
Securitatea să nu facă același lucru ca la
Politehnică.
N.O. Materialul se exploatează la Serv. I/B.
pentru informarea organelor de partid.
N.O. Materialul se exploatează la Serv. I/B.
pentru informarea organelor de partid.
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Redactare: Nagy Stoica Georgeta 2015

VOL. 4. / pag. 227. / 22. 03. 1984.

Lt. col. Velea Eugen

Agentul ("Sandor" / "Dragomir") = Șorban
Raul, critic de artă denunță convorbirea
dintre Abodi și rectorul grafician Feszt
Ladislau = "Maier", la secretariatul
Institutului de Artă din P-ța Libertații.
Abodi îi indică rectorului să ia atitudine
fermă în oprirea eliminării învățământului
în limba maghiară, afirmând că" istoria îl
va condamna pentru desființarea
învățământului și culturii maghiare!" Abodi
a venit la rectorat pentru a interveni în
favoarea celor 8 studenți maghiari lucrați
de organele de Securitate.
N.O. Sursa va informa în continuare cu
aspecte de ordin operativ. Abodi este în
atenția Serv. I/B.

