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ELŐZMÉNYEK

Abodi Nagy Béla festőművész 1, apánk, aki özvegységének 14-ik évében, 2008 tavaszán,
megrendült egészsége és kolozsvári magára maradottsága miatt költözött hozzánk, 2012. december
9-én, életének kilencvenötödik évében, budapesti otthonunkban elhunyt. Kolozsváron, a
Házsongárdi temetőben, családi sírkertünkben, felesége, Teutsch Éva Klára mellett nyugszik.

Kolozsvár, Házsongárdi temető, Abodi sírhelye

Abodi átvett megfigyelési dossziéi (D.U.I. )

A román soviniszta diktatúra, a kezdetektől veszélyes, esküdt ellenségének tekintette Abodit.
Tehát, 2013 januárjában, mihelyt módunk adódott rá, a román parlament által alapított, törvényben
felhatalmazott hatósághoz, a Bukarestben székelő C.N.S.A.S-hoz (Consiliul National pentru Studierea
Arhivelor Securitatii - A Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Bizottság - National Council for the
Study of the Securitate Archives) fordultunk. Kértük, hogy az Abodi Nagy Béla festőművészre,
egyetemi tanárra és az erdélyi magyar közélet meghatározó alakjára vonatkozó, a román
diktatórikus rezsim titkosszolgálata által, négy és fél évtizednyi hangyaszorgalommal összehordott
iratanyagot, hiánytalanul szolgáltassák ki részünkre. 2
A C.N.S.A.S., 2013. július 11-én értesített bennünket, hogy “a levéltári ellenőrzéseket, az
átvételt és a feldolgozást követően”, beazonosította apánk ún. megfigyelési dossziéját (dosar de
urmarire informativă). Az általuk fellelt (vagy kiadható) Abodi Nagy Béla-dokumentumok, cca. 3000
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Abodi Nagy Béla: http://www.abodi.hu/; http://www.abodi.org/;
https://hu.wikipedia.org/wiki/Abodi_Nagy_B%C3%A9la;
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Nagy_Abodi; https://www.facebook.com/pages/Abodi-NagyB%C3%A9la/260009680710734)
2
Egyidejűleg, kértem a velem kapcsolatos Securitate-dokumentumok kiszolgáltatását is (1988-ig éltem
Romániában, szülővárosomban, Kolozsvárt). Az én anyagomat is megtalálták, de csupán egy töredékét
adhatták ki: 2 kötetnyi “dosar de urmarire”-t + 1 kötetnyi anyagot a Securitate útlevél-osztályáról. További
dokumentumok átadását várom (NG)
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oldalt, 8 kötetet tesznek ki. 3 Ezt a súlyos rakományt vettük át 2014. áprilisában, Bukarestben, a
Bizottság székházában.
Magától értetődő, hogy az 1948-tól 1989-ig, 41 évet felölelő, “szigorúan titkos”
iratcsomóban felbukkanó, összes fedett nevű “forrás” 4 valódi nevének felfedését, “dekonspirálását”
is kérelmeztük. Apánk nyolc kötetében, eddig majd 160 ilyen kollaborátort, besúgót, feljelentőt
találtunk. Meg kell jegyeznünk, hogy az illetékes román hatóság segítsége nélkül is, a besúgók nagy
részét, magunk is beazonosíthattuk.5 Külön kérelmünkre, a C.N.S.A.S., csoportosan, vagy egyenként
csöpögtetve, elkezdte felfedni (leleplezni) az Abodira “irányított” informátorok valódi, “civil”
identitását. Máig tucatnyi álnév megfejtését közölték.

Abodi, a C.N.S.A.S. által, 2013-ban kiadott megfigyelési dossziéinak fedőlapjai és Abodi műterme a Deák Ferenc utcában.

A következő oldalakon megpróbáltuk a rendelkezésünkre bocsátott Securitate-iratok alapján,
tárgyilagosan felrajzolni Abodi hiteles portréját. Azokat a jellemző tulajdonságait, tetteit és
rendíthetetlenül vallott elveit, amelyek miatt oly gyűlöltté és veszélyessé vált a babonás vakhitben,
tudatlanságban, frusztrációban és ősrettegésben fogant hatalom szemében, amelyek miatt a
pártállam, teljes titkosszolgálati arzenáljának bevetésével próbálta megfélemlíteni, megsemmisíteni,
lejáratni, kompromittálni és elszigetelni. Azonban, a politikai terrorügynökség által konzekvens
gyűlölettel kriminalizált és megbélyegzett, összes állásfoglalását és magatartását, éppen az erkölcsi
normáink, az erdélyi kötelességetikánk imperatívusza, a közösségünk létérdeke és szolgálata, egyben
a tiszta ész és a szigorú szakmaiság parancsa határozta meg. Következésképpen, az Abodit gyalázó
szándék hatása, mára látványosan fonákjára fordult, ironikus módon, laudációvá szublimálódott.
ABODI FŐ BÜNE: EGYSZERŰEN MAGYAR
Abodi magyar és erdélyi magyar identitása annyira volt erős, amennyire az csak természetes,
veleszületett és emberi lehet. Mivel cáfolhatatlan tény, hogy az erdélyi magyarság nemcsak
3

A C.N.S.A.S. által átadott, Abodi Nagy Bélára vonatkozó anyag, láthatóan nagyon hiányos. Az időrendi és
logikai folyamatosság és kapcsolódás megszakad, a nagyobb jelentőségű ügyeknek és eseményeknek, Abodi
életében meghatározó szerepet játszó figuráknak nyoma sincs.
4
A Securitate-s szaknyelv, forrásnak ( “sursă”=forrás) nevezi a besúgókat.
5
1988-ig szülővárosunkban, Kolozsváron éltünk, ismertük a romániai és jelesül a kolozsvári kisebbségi és
többségi kulturális élet, a művészeti közép- és felsőoktatás minden rendű és rangú szereplőjét. A jelentések
időpontjából, árulkodó kontextusából, akár a besúgók személyiségi jegyeiből és kézírásából, vagy a
rendelkezésünkre álló hiteles forrásból - Apánk naplóiból, agendáiból - könnyen következtethettünk.
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önazonosságában, hanem puszta fizikai létében is fenyegetett, hogy a 100 éve kontinuus,
“államnemzeti” stratégia legfőbb célkitűzése, az őshonos magyarság véglegesen megsemmisítése,
örökségének, értékeinek, sőt nyomainak is végleges eltüntetése (miként azt, a 70-es években,
stratégiai részfeladatként, az erdélyi szászok 6 és svábok, majd a romániai zsidóság vonatkozásában,
bámulatos hatékonysággal abszolválták), erre az egyetlen lehetséges, egészséges biológiai és
intellektuális reakció, az ellenálló, védekező magatartás lehet, a hitben való megacélosodás.
Ahogyan, az ennél jóval kevésbé vitális identitás-ügyekben is, általánosan elfogadott! Minél erősebb
az egyéniség (és a közösség) karaktere, öntudata, minél mélyebbek és szívósabbak a gyökerei, annál
erősebb az ellenállása is. Különösen akkor, ha természetellenes torzulásra, vagy kiváltképpen, ha
önpusztításra kényszerítik.
Abodi identitása magabiztos, megalapozott és mélyen gyökerező, tehát a magyar és erdélyi
öntudata kirobbanóan egészséges volt. Természetesen és magabiztosan élte meg ezt is, miként
emberségét, nemét, vallását, vagy akár európaiságát. Önazonosság-tudata, azonban sohasem
irányult más nemzetek, nevezetesen a románság ellen. Kiválóan ismerte népének múltját, Erdély
történelmét. Példamutatóan ismerte a román kultúrát és történelmet, a román népi hagyományokat
és néplelket is. Ezért, miként megadta másoknak is az illő tiszteletet, éppen úgy, maga számára is
megkövetelte ugyanazt. A szellemi teljesítmények vonatkozásában teljesen elfogulatlan volt, a
kiugró tehetségeket megkülönböztetés nélkül elismerte, szerette és támogatta. Még a sunyi,
“szekus” összeesküvési konstrukciókban is elismert evidencia, hogy Abodi szoros, a kölcsönös
megbecsülésen és bizalmon alapuló, baráti és céhtársi kapcsolatot ápolt számos kiváló román
alkotóval. 7 Lehallgatott beszélgetéseiből vegytisztán kimutatható, hogy még a vele szemben (a
Securitate által vezérelt) kíméletlen hadjáratot folytatók tekintetében is disztingválni tudott:
jellemhibájuktól elkülönítette művészi minőségüket, tehetségüket. Abodiban nyoma nem volt a
sovinizmusnak. Ismert, hogy Abodi felesége német származású volt, két gyermekének házastársa
pedig, szintén más nemzetiségű. 8 Ugyanakkor, Erdély sorsáról ugyanúgy gondolkozott, ahogyan
minden józaneszű magyar (vagy kulturált és humánus román). Megvetette és nyíltan elutasította a
hivatalossá tett, agresszív kisebbségellenes politikát. Mélyen megvetette és elutasította a
Ceaușescu-féle primitív, sovén diktatúrát, annak minden beteges megnyilvánulásával együtt.

ABODI A TANÁR ÉS EGYETEMI VEZETŐ
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Az 1950–1982 közötti időszakban a szász kivándoroltak száma 130 151 fő volt. 1989-ben még 95 000 szász
volt (az 1910-es népesség 40%-a). 1991-92-ben további 75 000 személy vándorolt ki. 2003-ban a nagyszebeni
szász evangélikus püspökség adatai szerint az erdélyi szászok létszáma 14 770 főnyire apadt.(Wikipedia) A
második világháború után még 400 ezer német élt Romániában, akiket a kommunista rendszer Hitler
szövetségeseinek tekintett, kifosztott, és elnyomott. Ceausescu idején 225 ezer romániai német vándorolt ki az
NSZK-ba, akiknek a szabadságáért a német állam fejpénzt fizetett - emlékeztettek a német rádióállomás
összeállításában. (http://hvg.hu/vilag/20130428_Nemetek_Romania_kivandorlas)
7
Securitate anyagában is látható: Abodi szoros baráti kapcsolatot ápolt Petru Feier, Aurel Ciupe, Corneliu Baba
stb., kitűnő román művészekkel. Bukaresti mesterét, Camil Ressu-t, pedig nagyon szerette, ld. Abodi
vallomásait a Bajor Andor: Abodi Nagy Béla c. monográfiában, vagy A jövő fénye c, Szakács Sára által
rendezett portréfilmben.
8
Veje, Papadopoulos Andonis festő, görög, menye, Nagy Stoica Georgeta képzőművész, román.
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A kolozsvári Képző- és Iparművészeti Főiskola tanári kara (1952-1953)......................................................................................

Abodi okkal és joggal küzdött, alkotói tekintélyét és ismertségét, egyetemi tanári,
katedrafőnöki és tagozatvezetői tisztségét, vagy akár kapcsolatait is latba vetve, az erdélyi
intézményes kétnyelvűségért. Mindenekelőtt, a kolozsvári képzőművészeti egyetem, alapításában
gyökerező, kétnyelvű státuszának jogfolytonosságáért 9, az oktatók és diákok arányos nemzetiségi
eloszlásáért vívta több évtizedes harcát. Hasonlóképpen, mindig erélyesen fellépett a magyar
alkotók kiszorítása ellen, a romániai és a kolozsvári központú művészeti életből. Indokolatlan, netán
“szeparatista”, sovén, irredenta indíttatású volt ez a küzdelem? Fantomokkal viaskodott Abodi?
Nem! Mára, majdnem diadalmaskodott a leplezetlenül kirekesztő, diszkriminatív, nyers erővel
végrehajtott nemzetállami törekvés! Gyakorlatilag kiirtották a kétnyelvűséget és nemcsak a
kolozsvári állami művészeti felsőoktatásból. Ma, a kolozsvári képzőművészeti egyetemen, magyar
oktatókat nagyítóval kell keresni. 10 (Ismert az 1990 utáni összes, agresszív, sovén kiszorító manőver a
többi erdélyi egyetemen is!) 11 Abodi, magyar tanítványaihoz, természetesen magyarul szólt. A
feladatismertetést, a csoportos kiértékelést, elemzést románul vezette, román diákjainak
anyanyelvükön, a magyar hallgatóknak, pedig magyarul korrigált. Ezt néhány, különösen a Regátból
származó ifjú sérelmezte, gyanakvással figyelte. Erre az atavisztikus fóbiára erősített rá a Securitate,
álságos suttogó propagandájával. 12 Bizonyított tény, hogy a hallgatók között is, minden évfolyamon,
9

Mellékletek: Abodi Nagy Béla: A Romániai Magyar Képzőművészeti Felsőoktatásról (Rövid tájékoztató),
Kolozsvár, 1997 - digitalizált kézírásos melléklet, EMLÉKIRAT a magyar képzőművészeti felsőfokú oktatás
tárgyában (Az Abodi által fogalmazott, 17 tanár által aláírt dokumentum, mely a Securitate feljelentésekben és
elemzésekben visszatérően szerepel. Pikáns az egyik aláíró, “MAIER” skizofrén szerepe)
10
http://www.uad.ro/web/ro/Colegiul_profesoral/
11
http://erdely.ma/dokumentum.php?id=101233 vagy: http://bolyai.eu/ervek.php?m=3
12
Permanens szekus-rögeszme, mind a nyolc kötetnyi anyagban.
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minden tagozaton, minden osztályban, csoportban, nagy számban voltak az önkéntes és
kényszerített besúgók, egyben provokátorok, akik kisebb vagy nagyobb buzgalommal suttogták az
előgyártott rágalmakat. Közülük néhányan, ma is, huszonnégy évvel a nagy román “megtisztulást”
követően, a kontinuus hitelveket valló Gyűlöletegyház aktív állományú misszionáriusaiként,
rutinosan hintik az igét, a soha ki nem józanított nyájnak. Immár szabadon, határok nélkül és
határtalanul, akár valamilyen “véleményvezéri” szószék, tiszteletet parancsoló magaslatáról.
Budapesten, Kolozsváron, vagy túl az Óperencián. A Securitate által kreált és életben tartott
“legenda” 13 lényege az volt, hogy Abodi, aki megveszekedett magyar nacionalista és irredenta,
mélyen megveti a román művészet nemzeti hagyományait, a román diákokra a “budapesti iskola”
nacionalista hagyományait kényszeríti, sőt, még az emberábrázolásban is “a magyar típus-, és
karakterjegyek” érvényesítését követeli meg! Hogy a román növendékek kárára kivételez a magyar
diákokkal, kvázi menedzseli őket. Ugyanakkor szabotálja a pártos művészet “irányelveit”, támogatja
a reakciós, nyugati, formalista, jellemzően absztrakt törekvéseket. A valóságban, Abodi, a
tehetséges, szorgalmas és becsületes diákokat - nemzetiségre való tekintet nélkül - szerette,
támogatta, védelmezte. Bár valóban nem “haverkodott”, fraternizált tanítványaival és megtartotta a
tanár-diák viszony hagyományos formáit, amit a fiatalok gyakran ridegségnek véltek. Abodi,
habitusából adódóan, nem törekedett az olcsó népszerűségre, ezért a növendékei érdekében,
védelmében megvívott adminisztratív csatáit, sohasem hozta a kedvezményezettek tudomására. A
Securitate-jelentések és feljelentések sora tanúskodik arról, hogy a szankcionálási, leminősítési,
kizárási törekvéseket, hogyan akadályozta meg, hogyan védte tíz körmével a veszélyeztetett
fiatalokat! A szolgálat bevetette a lejáratás és elszigetelés szokásos módszereit: a beépítettek által
terjesztett hazugságokkal, szisztematikusan Abodi ellen hangolta és uszította a diákságot, és
tanártársait. 14

Néhány beszervezett egyetemi hallgató jelentése a Securitate-nak és a tartótisztek megjegyzései.
13

A Securitate szakzsargonjában “Legenda”, a dezinformációs eszköztár része: kitalált történet, mely az
operatív intézkedés, vagy kombináció ürügye lehet.
14
Több szemléletes esetet ismerünk, amikor az álságos, négy évtizedes megtévesztés máig hat. Néhányan még
mindig meggyőződéses Abodi-fóbiások. Mulatságos a K.D. festő esete, aki abban a tévhitben él, hogy A. utálta,
sőt karrierjében gáncsolta őt. Tény, hogy éppen ellenkezőleg: A. becsülte, kedvelte és védelmezte őt! Erről
tanúskodik az egyik jelentés és feljelentés is. Gyakran, magam is, ámulva szembesülhettem a Securitate-munka
bizarr utóhatásaival, amikor Apám növendékeivel találkoztam.
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14

Besúgói jelentések, Abodi, a meghurcolt diákok érdekében tett lépéseiről: a "Plasticienii" és Kuti D. hallgató esete

Abodi bátor ember volt. Bátorsága nem csak lelki sajátja, hanem tudása és világnézete által
megalapozott jellemvonása volt. Bátran és őszintén küzdött az igazságért, nyíltan megfogalmazta és
kimondta, azt, amit gondol. Leírta és eljuttatta észrevételeit, javaslatait, kifogásait és kritikáit a
döntéshozókhoz. Támogatókat keresett küzdelmeihez. Gyakran fordult a sajtóhoz, a nyilvánossághoz
és a legellenségesebb közegben is felszólalt. A konfliktusoktól nem menekült. Vajon mit érezhettek
ilyenkor a tetten ért és az anonim lelkiismeret-kufárok, a gyávák, a hűtlenek, a behódoltak és az
önkéntes árulók? Vajon mit érezhettek a gyűlöletvallás fanatikusai? Gyűlöletet és zsigerből feltörő
ellenszenvet! Valóban, sokan nem szerették s erre bízvást stratégiát alapozhatott a Securitate. 15
Abodi bátorsága, erős igazságérzete, büszke székely természete és kétségbevonhatatlan
intellektuális fölénye, sokakat irritált. Az informátori jelentések, többször gőgösnek, lekezelőnek
jellemzik. A polémiákban persze, gyakran nyers, türelmetlen vagy leplezetlenül megvető, vitriolosan
szarkasztikus hangot ütött meg. Képtelen volt magába fojtani a gerinctelenekkel, vagy a közössége,
nemzete vesztére törőkkel szembeni megvetését és haragját. Az életvitelében, munkájában,
hivatásában fegyelmezett Abodi, ilyenkor indulatosan, szikrázó haraggal szórta a villámokat.
Másrészt, a tradicionális jólneveltség, lovagiasság, udvariasság , segítő- és áldozatkészség és az
elesettekkel szembeni gyöngéd együttérzés jellemezte. A tehetség mindig lenyűgözte és ilyenkor
óvatlanul megfeledkezett arról, hogy az alkotói kiválóság nem feltétlenül társul jellemességgel. A
Securitate jegyzőkönyvei, jelentései tanúsítják, hogy mindig, a legkockázatosabb időkben is, kiállt a
megtámadott, veszélyben lévő kollégáiért, diákjaiért, próbálta megvédeni őket a politikai
retorzióktól. 16 Az alkotói-, az oktatási-nevelési munkában, a szakmai képzésben, Abodi megkövetelte
a céltudatos, fegyelmezett teljesítést, a szorgalmat és szakszerűséget. Szigorú oktató és igényes
vezető volt. Elvárta a pontosságot, a tisztességes, megbízható magatartást, a rendet és fegyelmet az
intézmény életében. A munkakerülő, a léha, a hivatást nem tisztelő diákok, akár beosztottak,
15

Apám megfigyelési dossziéjában, konzekvensen tetten érhető a “gonosz” és a “jó” szakadatlan párharcának
kliséje. Igen, a magasztos mindig, ugyanazt a gyűlöletreakciót váltja ki az alantasból!
16
Ld. a Securitate jelentéseit, a feljelentéseket Abodi 1956-os magatartásáról. Az elítélt egyetemi hallgatók
ügye. Ld. a 1981-85-között meghurcolt, kirúgott magyar diákok esetét.
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kollégák persze, halálos ellenséget, rabszolgahajcsárt láttak benne. Nos, a titkosszolgálat, éppen a
legtehetségtelenebb semmirekellők közül toborozta a legserényebb, legalantasabb besúgóit. 17

ABODI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGE. A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG ÉS A SAJTÓ

Abodi, miközben hitéből fakadóan is vallotta, hogy a Teremtő minden gyermekét egyformán
szereti, a tudás és tehetség megítélésében “elitista” szemléletű volt. Semmilyen téren nem állhatta a
tudatlanságból, képzetlenségből és ostobaságból sarjadó dilettantizmust, különösen annak agresszív
megnyilvánulási formáit. Nem hitt az értékek viszonylagosságában, és miközben a társadalmi
pluralizmus híve volt, tudta, hogy a kulturális értékek, a szellemi alkotások, teljesítmények
szférájában hierarchikus rend uralkodik. Vallotta, hogy csak intelligenciával és nyitottsággal társuló
kellő szakavatottság, magas fokú képzettség és szakmai gyakorlat mutathat irányt e bonyolult
útvesztőben. Tudatában volt a kelet európai, a romániai és az erdélyi, ezen belül az erdélyi magyar
művészet, a művészeti élet, a hivatalos- és közízlés történelmi- társadalmi- és politikai gyökerű
determinációjának, sanyarú állapotának. Az elszigeteltség és az elnyomás okozta belterjességének és
gyakran, provincializmusának. Ugyanakkor mély meggyőződése volt, hogy súlyos láncai, mesterséges
korlátai dacára, az erdélyi géniusz több egyetemes érvényű életművet teremtett és teremthet. 18
Nyilván, ilyen korszakban, az adott körülmények között, Erdélyben nem formálódhatott hiteles,
mértékadó műelemzői, műkritikusi szakma. E mostoha évtizedekben nem létezett szakirányú,
egyetemi szintű, professzionális művészettörténészi és műkritikusi képzés. Magyarul legkevésbé.
Néhány kivételtől eltekintve, a kulturális sajtót, a lokális képzőművészeti-kritikai rovatokat önjelölt,
történelemtanárok és alanyi költők önképzőköri amatőrizmusa, vagy éppen irányított
tendenciózussága uralta. Abodi valóban sokakat megsértett, nyersen beletaposott az ítészek
kételymentes önérzetébe...Leszögezendő azonban, hogy nem a saját személyével kapcsolatos
ügyekben szórta villámait, hanem kiváló céhtársai érdekében. Amint a Securitate jegyzőkönyvei,
besúgói jelentések és önkéntes feljelentések cáfolhatatlanul bizonyítják, a romániai sajtó és ezen
belül a magyar kulturális sajtó tömve volt fedett ügynökökkel, specializált besúgókkal, gyáva és
elvtelen alakokkal és kényszeres árulókkal. 19
A Securitate anyaga igen szemléletesen demonstrálja azt az aljas, fasiszta hadjáratot,
amelyet a Párt és terrorszervezetei, négy évtizeden át, a szabad művészet, az alkotói önkifejezés
minden őszinte megnyilvánulása ellen folytattak. Kiemelten, a jelentősebb nemzetiségi művészek
eltiprása céljából. Minden, magyarként megnyilvánuló művészt, eredendően Románia egysége,
állambiztonsága elleni aknamunkát folytató, reakciós, irredenta, politikai bűnöző elemként kezeltek.
“Izolálni, kompromittálni, emberként, alkotóként hitelteleníteni, egymás ellen fordítani!” - volt az
ukáz. A professzionális képzőművészeti élet (és a létért folyó küzdelem) a Képző- és Iparművészek
Szövetsége és a Művészeti Alap szervezeti keretei között zajlott. A pártállami erőszakszervezetek,
titkosszolgálatok és hatóságok, totális kontroll alatt akarták tartani ezeket. Befolyásolással,
17

Akár az okkal megfegyelmezett, kritizált, “leosztályozott” sértődött, vagy a tehetségesebb társaira irigy
művészpalánták könnyen horogra akadnak. A Securitate-pszichológia egyszerű és hatékony.
18
Pl. Nagy István, Szolnay Sándor festészete stb.
19
A máig eleven sértettségek okait fellelhetjük az iratokban. Hogyan vettek elégtételt az önérzetükben
megbántott műítészek? A bosszú eszköze kézenfekvő volt: a Securitate "segítőkész" kardja!
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megfélemlítéssel, zsarolással, obstruálással, korrumpálással, rágalmazással, diverzióval, kiiktatással
és hangyaszorgalmú informátorok, ügynökök seregével. 20

"Ioachim Udriște, a szorgalmas sajtómunkás

Abodinak, a Képző- és Iparművészek Szövetségével kapcsolatos küzdelme, a következőkre
irányult:
1. A szakmai szövetség szervezeti és szakmai autonómiájának megőrzése és szakmai
illetékességének
elismertetése........................................................................................................
2. Értékalapú működés. A külső hatalmi befolyásolás és kézi vezérléses irányítás elhárítása.
3. Tiszta erkölcsű, makulátlan gazdasági működés. .................................................................
4. Kétnyelvűség. A magyar és más nemzetiségű, kisebbségi alkotók iránti tisztelet és
diszkrimináció nélküli, értékelvű bánásmód (Méltányosság, a kiállítási lehetőségek, díjak, utazási
lehetőségek, műalkotások vásárlása, rendelése , a vezetőségi és bizottsági helyek arányos elosztása
terén, a szervezet kiadványaiban két-, vagy többnyelvűség, a kisebbségi személy- és földrajzi nevek
ortográfiájának tiszteletben tartása).
Ebben a küzdelemben, Abodi szövetségesei voltak az idősebb és fiatalabb pályatársak,
magyarok és románok egyaránt. 21 Próbálkozásaikat, a titkosszolgálat, a pártszervek és a magyarság
minden megnyilvánulását zsigerileg elutasító, obskúrus sovén csoportok, a román kultúra és
hagyományok megkérdőjelezhetetlen primátusa és felsőbbrendűsége elleni, irredenta, horthysta
összeesküvésnek tekintették. A Securitate által vezérelt diverzió, elérte célját és rögvest beindult a
20

Az Abodi-dossziékat tanulmányozva, akár optikai csalódásunk is keletkezhet: mintha, a kolozsvári
képzőművészek egyik fele, állandóan, vice versa, a másikat figyelte volna! Miközben, mindkét oldal
szorgalmasan körmölte jelentéseit.
21
Aurel Ciupe, Miklóssy Gábor, Petru Feier, Cs. Erdős Tibor, Kós András, Kovács Zoltán, Nagy Imre, Tóth László,
Andrássy Zoltán és mások. A többszörösen és sokoldalúan megosztott kolozsvári “művészvilágban” termékeny
talajra találtak a Securitate rágalmai, mely érdekcsoportként láttatta őket.
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rivális román csoportok vad és máig tartó, önpusztító harca a koncért, a magyar tagságot is sikeresen
félrevezették, megosztották, majd marginalizálták, provinciális kontárközpontokban izolálták. Abodi,
a nyolcvanas évek elejétől alig állított ki. Ugyanakkor, az ebben a korszakában festett képei, a
legletisztultabb művészi és emberi hitvallások, egyben, lenyűgöző expresszivitással és megrázó
drámaisággal tanúskodnak a korról, a hazáról és az emberi sorsokról. Műtermébe zárkózott, festett,
keveseket engedett közel magához. Az ügynökök továbbra is intenzíven fülelték az alkotás zörejeit,
neszeit.

A Képző- és Iparművészek Szövetségének (UAP) berkeiből is sokan jelentettek a Securitate-nak

1974: egy független szakmai szövetség, vagy céh újraalapításának bűnös gondolata.
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(Abodi, az 1989-es romániai változást követően, társaival 22 - az 1945 előtti tagokkal -,
újraszervezte, újraindította a kolozsvári székhelyű Barabás Miklós Céhet, melynek tiszteletbeli
elnökévé választották. De a gyászos történet folytatódik! Ma, a Barabás Miklós Céhben, immár
“demokratikus” keretek között, de a ‘89 előtt kiképzett, konspirált machinátorok és sebzett zsenik
fújják a mételyes passzátszelet. Abodi kolozsvári temetését, pl. gyakorlatilag bojkottálta a Céh,
részvétet nem is nyilvánított. Két román művész mondott búcsúszavakat. 23 Miért?)

Abodi: Katasztrófa, 1988, olaj falemezre, 80x100 cm

Abodi: Hová?, 1991, olaj vászonra, 66x92,2 cm

ABODI A FESTŐMŰVÉSZ

Milyen művész portréja bontakozik ki a Securitate anyagából? A besúgói jelentések, a
feljelentések, kihallgatási jegyzőkönyvek, a Securitate belső, összefoglaló felterjesztései szerint,
Abodi rendkívül képzett, nagy tudású, jelentős alkotó és egyetemi oktató, aki alapjában véve
formalista, a szocialista művészettel, a Párt irányelveivel ellenséges utat követ. Rendkívül intelligens,
ravasz és óvatos személyiség, aki műveivel, témaválasztásával, gyakran sikerrel tévesztette meg a
“központi elvtársakat”, azt a látszatot keltve, hogy művészetében, immár a helyes irányvonalat
követi és elvetette eredeti, ‘45 előtti destruktív, reakciós törekvéseit, így szinte példátlan módon,
kétszer is elnyerte a legmagasabb állami elismerést, az állami díjat. Abodi, az országos sikert aratott,
mindegyik művével, valójában becsapta “Pártunkat és Kormányunkat”, kijátszva a hivatalos
éberséget (vigilenta)! - állítják a szigorúan titkos belső jelentések. Abodi első alkalommal, 1953-ban a
“Fónagy elfogatása” c. képéért kapta meg a “Laureat al Premiului de Stat” -címet. (A nagyméretű
kompozíció, azt a drámai jelenetet ábrázolja, amint 1923-ban, a Siguranța titkosrendőrei rátörnek
egy félig megvilágított - chiaroscuro - szobában bujkáló Fónagy Jánosra). 24 A titkosszolgálat és a
22

Kós András és Andrássy Zoltán. Az újraalapítás dokumentumait Abodi által fogalmazta. Kéziratait kezemben
tarthatom. Az örökösök nélkül maradt, Andrássy Zoltán, a BMC-re hagyja lakását. A Kolozsvári Református
Egyházzal kötött csereszerződés biztosíthatta a jelenlegi székházat.
23
Ioan Horvath-Bugnariu, grafikus, a Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének elnöke, e. tanár és Botiș
Teodor, festő, a képzőművészeti egyetem tanárai.
24
Fónagy János (Margitta, 1900. okt. 19. – 1929. márc. 3., Câmpina) – szerkesztő. Részt vett a Magyar
Tanácsköztársaság küzdelmeiben, majd bécsi és prágai emigráció után Aradon, Szatmáron, Temesvárt és
Nagyváradon az illegális munkásmozgalomban vett részt. 1923-tól a Munkás rendes munkatársa s az Új Harcos
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romániai művészeti közvélemény is jól tudta, hogy ez a kép nem Fónagy elfogatását jeleníti meg,
hanem Dr. Nagy Géza, Abodi testvérbátyjának elhurcolását. 25 A vádak szerint, az 1954-ben,
másodszorra díjazott, “Kritika” című kompozíciója, lényegében tagadja az ideológiai kritika és
pártfegyelmezés létjogosultságát, szolidarizál az empátiával megjelenített kritizáltakkal, az
ideológiailag
eltévelyedettekkel........................................................................................................

Abodi Nagy Béla: Kritika, 1954, olaj vászonra, 100x150 cm Abodi Nagy Béla: Fónagy elfogatása, 1953, olaj vászonra,
140x170 cm, Nemzeti Múzeum, Bukarest

A továbbiakban, a politikai rendőrség feljelentésekre, “szakértői elemzésekre”, besúgói
beszámolókra és pletykákra hivatkozva leszögezi, hogy az 1956-ban, a magyarországi
"ellenforradalom" napjaiban festett “Olvasók” című festményén ábrázolt, tűzfal tövében ácsorgó
újságolvasók, tulajdonképpen helyi “ellenforradalmi elemek”, akik izgatottan, ugrásra készen, szinte
a titkos jelre várva, böngészik a beazonosíthatatlan nyomdatermék üzenőkódjait. A következő,
megvádolt és denunciált kép, az 1957-ben festett “Tárgyalás”, amelyet a titkosszolgálati
megállapítások szerint, a magyar “ellenforradalom” idején szervezkedő, “antikommunista,
államellenes felforgató tevékenységet folytató”, letartóztatott és elítélt kolozsvári képzőművészhallgatók tárgyalásának - kirakatperének 26- hatása alatt festett, a mélyen megrendült Abodi. A
Securitate jelentései beszámolnak arról, hogy Abodi, Miklóssy Gáborral együtt, tüntetően végigülte a
tárgyalássorozatot, leplezetlen szemérmetlenséggel “zokogott” a fiatalok elítélésekor, hogy az
egyetemen és társaságban fennen hangoztatta a hallgatók ártatlanságát, megpróbált érdekükben
közbenjárni. Az 1957-ben festett, drámai “Menekülők”, vagy az “Elválás” című munkáiban, szintén
tetten érhetők Abodi ellenforradalmi, reakciós gondolatai! Az 1957-ben kiállított “Részegek” című
vászon, amely egy málladozó fal tövében, a delírium állapotában heverő alakokat ábrázol, pedig
c. KISZ-folyóirat szerkesztője. Több cikke jelent meg a Temesvári Hírlapban s az aradi Periszkop hasábjain.
Illegális kommunista kiadványok szerkesztéséért 1926-ban ötévi börtönre ítélték. A doftanai börtönben
elszenvedett kínzások következtében halt meg a rabkórházban. A tömegtüntetést a temetés során Temesvárt a
rendőrség erőszakkal megakadályozta.
25
Dr. Nagy Géza, http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Géza_(művelődésszervező)
http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf1889.pdf
26
A Képzőművészeti Főiskolán a 1956. október 23-a estére szervezett diákszövetségi gyűlés után Balázs Imre,
Walter Frigyes és Tirnován Vid képzőművész-hallgatókat letartóztatták, elítélték.
http://www.3szek.ro/load/cikk/53969/fohajtas_1956_erdelyi_martirjai_elott
27
Az 1957-ben festett Részegek-nek két változata van. A nagy megrökönyödést kiváltó, 1957-ben kiállított
változat, sötétebb, komorabb és realistább szemléletű, míg a második, lendületes ecset- és színkezeléssel
festett, drámai-expresszív mű.
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maga a megtestesült, nyílt ellenforradalmi propaganda! 27 Telitalálat! Valóban, Abodi, miként teljes
életművében, ekkor is, itt is, következetes igazságkereső! Ha megvizsgáljuk a negyvenegy éves
időszakot, a Securitate specializált munkatársai és a jól beazonosítható “művész”- és “műkritikus”besúgók, illetve a notórius feljelentők, a következő, máig ható “szakmai” minősítésekkel ostorozták
Abodi művészetét:
1. Formalista, eltávolodik az ideológiai normáktól és iránymutatásoktól, a nyugati reakciós
irányzatok útját járja.........................................................................................................................
2. Jellegzetesen nacionalista, a “budapesti iskola” dekadens útját követi, élesen szembe
helyezkedik a román művészet hagyományaival. A román művészetet lenézi, alacsonyabb rendűnk
tekinti 28
3. Nonfiguratív, absztrakt, “tartalmilag” kiüresedett, ....kódolt................................................
4. Máskor, a monumentális, figurális-dekoratív törekvéseit, sovén, nacionalista,
románellenes irányvonalnak minősítik, ahol az ábrázolt típusok kihívóan magyaros arcvonásúak, a
stilizált népviseletek tüntetően magyar jellegűek...............................................................................
5. Később: Abodi tüntetően bojkottálja a hivatalos kiállításokat, festményei ellenséges,
politikai és nacionalista üzeneteket hordoznak.
Ismét leszögezendő, hogy Abodi a képzőművészetben nyitott volt és befogadó. Elvetette a
művészet rendszerén, szakmai evidenciáin kívüli, dilettáns kritériumokat, a műalkotással szembeni
laikus elvárásokat. Fontosnak tartotta a hagyományokat, a lokális sajátosságokat, feltéve ha ezek
egyben egyetemes érvényűek. "A műalkotás nem szemléltető ábra!" - vallotta. Például a nemzeti,
vagy világnézeti motívum jelenléte, önmagában, legfeljebb az alkotó emberi "civil" magatartásáról
vallhat, de a mű minőségének nem lehet mércéje. A mű témája, vagy tárgya, eszmeiségének
magasztossága is csupán alárendelten, áttételesen és nem kizárólagosan lehet minőségeleme a
bonyolult, mégis egységes és öntörvényű összefüggésrendszernek. Abodi, a művészi formanyelvről,
stílusról, alkotói magatartásról, vagy irányzatokról vallott nézeteiben, modern és tág horizontú,
maga is kereső, gyötrődő, kísérletező művész volt. Az önnön jogán érvényes műalkotás, a remekmű
mindig lenyűgözte, az alkotóját tisztelte és szerette, a korától, stílusirányzathoz, nemhez, valláshoz,
fajhoz, vagy nemzethez való tartozásától függetlenül. Éppen a Securitate csőlátó és rosszhiszemű
jelentései igazolják azt, hogy mennyire elfogulatlanul, akár az emberi gyarlóságokon is
felülemelkedve, viszonyult a román művészek produktumaihoz. Bukaresti mesterét, Camil Ressu-t
tisztelte és szerette, kedvelt pályatársai, barátai között, pedig egyaránt, nagyjelentőségű román és
magyar művészek is voltak 29.
Abodi irodalmi- és írásbeli munkássága még feldolgozásra, megismertetésre, értékelésre vár.
Ismert, hogy a harmincas évek közepén, gimnazistaként ígéretes novellistaként debütált és évekig
publikált a korabeli erdélyi irodalmi folyóiratokban. 1948 után, pedig szakmai tárgyú írásai jelentek
meg a romániai magyar sajtóban. Abodi naprakész tájékozottsága, műveltsége, olvasottsága, remek

28

Visszatérő vád, hogy pl. a “nemzeti festő”, Ciucurencu művészetét nemegyszer “fondant”- piktúraként
aposztrofálta. Valóban, Abodi jobban kedvelte Camil Ressu, vagy Corneliu Baba fajsúlyosabb festészetét.
29

Abodi “A jövő fénye” (film director: Szakács Sára, camera: Nemescsói Tamás, Hungarian film, documentary
film. Duna Television.28 min.) című filmben, vagy a Bajor Andor által írt monográfiában (Andor, Bajor (1986).
Abodi Nagy Béla. Bucharest: Kriterion) is vall erről.
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íráskészsége, köztudott és általánosan elismert volt. Elvárták tőle, hogy kiállításokat nyisson meg,
hogy pályatársait méltassa és búcsúztassa 30. Abodi irodalmi kötődését mi sem igazolja jobban, mint
nagyon gazdag és sikeres könyvgrafikusi, illusztrátori munkássága: a magyar, a román és a
világirodalom klasszikusainak és kortársainak egész sorát illusztrálta, könyvborítókat tervezett.
Szoros és bizalmi kapcsolatot ápolt az erdélyi magyar irodalom több kiemelkedő szereplőjével, a
könyvkiadás legjelesebb szakembereivel.

Abodi: Tárgyalás, 1957, olaj vászonra, 67x81 cm

Abodi: Elválás, 1955, olaj vászonra, 74x65 cm

Abodi: Részegek 2., 1957, olaj vászonra, 59,7x78,7 cm

Abodi: Üldözött, 1956, olaj vászonra

30

Jelentős pályatársai rendszeresen kérték, sőt elvárták Aboditól, hogy kiállításaikat megnyissa, majd
szakavatott szakmai elemzéseit, értékeléseit publikálja. Ugyanúgy, hogy a szakma elhunyt jeleseit ő
búcsúztassa. Különös a tragikus sorsú K. T. festőművész (1919–1962) esete: öngyilkossága után, a szakma
elhatárolódott tőle, rektori ukázra, az Intézet homlokzatára sem tűztek ki gyászlobogót, a sír mellett kizárólag
Abodi megindító beszéde hangozhatott el. A sajtóban is ez a nekrológ jelent meg. Ugyanúgy, K. T. 1972-es
emlékkiállításának megnyitóbeszédét is Abodi mondta. A Securitate-ügyiratokban, pedig szomorúan
olvashatjuk K.T., a “hű barát” “írásművét” Abodiról. (A továbbiakban, a jegyzetekben lesz még egy utalás
Kádár Tiborra, akit Abodi végig barátjának hitt.)
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ABODI SZEMÉLYES
A Securitate és a fölérendelt politikai irányítói, Abodi teljes előéletét és szocializációját,
családját, származását, vallását, neveltetését, korai közéleti szárnypróbálgatásait, eleve kriminálisnak
tekintették. A valós életrajzi adatokat tudatosan meghamisítva, manipulálva, 41 éven keresztül
fáradhatatlanul terjesztették infernális rágalmaikat.
Abodi felmenői öntudatos székely kisnemesek, apai és anyai ágon egyaránt iskolázott
reformátusok, több generációra visszatekintően, lelkipásztorok. Édesapja, neves, nyugat európai
egyetemeken képzett teológus, egyetemi tanár és egyháztörténész31. Két bátyja közül az egyik,
31

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Géza_(lelkész_1887)
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ismert kisebbségi politikus, művelődéspolitikus, meghurcolt, bebörtönzött és halálba üldözött
pedagógus..[25]

Az Abodi Nagy família családfája

Abodi Nagy Béla, szüleivel és testvéreivel, Kolozsváron, 1939-ben

A másik bátyja, református lelkipásztor, egyházi író és esperes 32. Abodi húga,pedig 1942-től
Budapesten él. Az “objektum” - ahogy a Securitate irataiban nevezik 33 -, a kolozsvári
Református Kollégium diákjaként, részt vesz a cserkészmozgalomban. Ugyanúgy, ahogyan később, a
kötelező román “premilitar” 34 nyári gyakorlatokon is. 1940-ig, a bukaresti Belle Arte Képzőművészeti
Akadémia festészeti tagozatán, Camil Ressu hallgatója, egyben a bukaresti Magyar Református
Diákotthon lakója és a bukaresti magyar diákélet egyik szervezője 35. A második bécsi döntést
követően, 1940-től Budapesten, Szőnyi István növendékeként folytatja festészeti tanulmányait, majd
a mesterképzőt. Ugyanakkor, a SZEFHE-ben szervezi a Bukarestből átáramlott erdélyi egyetemi
hallgatók diplomáinak, bizonyítványainak elismertetését, tantárgyi ekvivalencia-ügyeit 36. 1941-ben
koordinátora a budapesti egyetemisták által, négy munkaközösségben végzett erdélyi, csíkmenasági
falukutatásnak. Kolozsvári középiskolásként ismeri meg későbbi feleségét, Teutsch Éva Klárát, aki
ekkor ugyancsak a budapesti Képzőművészeti Főiskola hallgatója 37. 1942-ben összeházasodnak,
32

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_István_egyházi_író)
”Objektum”, a megfigyelés tárgya, azaz Abodi. A megfigyelési (D.U.I.) és a T.O. (operatív műszaki eszközökkel
végrehajtott megfigyelés, lehallgatás) dossziéjában, az “objektum” fedőneve, “NAGHEL”.
34
Pregătire militară obligatorie organizată în România, înainte de cel de-al doilea război mondial, pentru tinerii
între 18 și 21 de ani = A két világháború közötti Romániában, a 18-21 éves tanuló ifjúságnak szervezett,
kötelező (paramilitáris) katonai kiképzés.
35
http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MzYy, http://hu.wikipedia.org/wiki/Koós_Ferenc_Kör
36
Sok helyen tévesen jelenik meg Abodinak, a SZEFHE (Székely Egyetemista és Főiskolai Hallgatók Egyesülete)
elnöki, esetleg alelnöki pozíciójával kapcsolatos információ. Tudtommal, a Teleki kormány meghatalmazásával
létrehozott, külön irodában, néhány társával irányította az erdélyi egyetemisták ekvivalencia-ügyintézését.
http://hu.wikipedia.org/wiki/SZEFHE
37
Abodi a csíkmenasági szuszékokról készített rajzokkal és fényképekkel gazdagon illusztrált tanulmányt, míg
későbbi felesége, Teutsch Éva festőművész-hallgató, a csíkmenasági varrottasokat kutatta (Zárug Lukács
építész visszaemlékezése, Murádin Jenő írásában: http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MzYy) 1942-ben a
33
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1943-ban és 1944-ben két lányuk születik. Abodi 1941 tavaszától tagja a Barabás Miklós Céhnek,
amellyel immár Budapesten, Kolozsváron stb. is kiállít.

Abodi, budapesti egyetemi hallgató

Abodi és felesége, Teutsch Éva Klára, 1940

Abodi, híradós karpaszományos zászlós

Abodi, híradós karpaszományos őrvezető

Budapesten felfigyelnek az ifjú tehetségre, anyagi és erkölcsi sikerei vannak, állami vásárlásokkal
tisztelik meg. 1943-ban behívják katonai szolgálatra és karpaszományos tartalékos őrvezetőként,
Szászfenesen, rádiós-híradós kiképzést kap, 1944-ben frontszolgálatra küldik. Megsebesül a Balatonfelvidéki harcokban, majd 1945-ben, az osztrák határ mellett, karpaszományos zászlósként esik
szovjet hadifogságba. Beosztásából adódóan, sohasem használja fegyverét. 1948-ig szovjet
fogolytáborokban raboskodik. Itt az NKVD elkobozza a három évi, a fogság mindennapjait rögzítő
rajzait, vázlatait, naplóját és kémkedés vádjával bíróság elé állítják. Szerencsére elfogadják, hogy
ezek "произведения искусства" (művészeti alkotások) és a "художник" megússza. A rajzmappáit és
eszközeit azonban mind megsemmisítik. Szabadulása után visszatér Kolozsvárra, egy mezőgazdasági
folyóirat 38 grafikusa, a Magyar Művészeti Intézet adminisztratív igazgatója, később tanára, majd a
teljes anyagot letétbe helyezték a Magyar Néprajzi Múzeumban, majd évtizedekkel később, egyes részletei
jogszerűtlenül “felhasználásra”, kerültek.
38
Falvak Népe, http://hu.wikipedia.org/wiki/Falvak_Népe
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létrehozott Képzőművészeti Főiskola katedrafőnöke, tagozatvezetője. Az 1950-ben született kisfia
tragikus körülmények között meghal. 1951-ban megszületik harmadik lánya, 1954-ben, fia.

Abodi: Rajz a megmenekült mappából, átmeneti szovjet hadifogoly-tábor Jánosházán, 1945

Abodi gyermekei: Anna, Zsófia, Klára és Géza

Felesége módos családját meghurcolják, szétszórják a történelem viharai, javait elveszti. 1950-ben, a
Művészeti Alap kiutal Abodinak egy műtermet. Az eredetileg zsidó tulajdonban lévő, belvárosi,
államosított házban van a lakása és magánrendelője Wollheimer Emilnek, a neves sebésznek, aki
feleségével, sz. Faludy Lilivel, a vészkorszak túlélője. Ez volt a „társbérletesítés” és az orvosi
magánpraxisok betiltásának időszaka: Abodi társbérletbe került a Wollheimer házaspárral. Ebből a
kényszerű kapcsolatból, azonban igaz, családi barátság szövődik. A Securitate Abodi műtermét államés románellenes összeesküvések, titkos találkozások helyszínének véli, a kezdetektől, többször is
betörnek ide, lehallgató berendezéseket helyeznek el. Abodi 1948 után is megtartja kapcsolatait
egykori kollégiumi-, bukaresti és budapesti egyetemi társaival és katonatársaival, fogságbeli
bajtársaival s számos új barátot szerez. Ugyanakkor haragosai bőven akadnak. Abodit, feleségéhez
18

fűződő feltétel nélküli szeretete és hűsége, szüleihez, testvéreihez és gyermekeihez való
megingathatatlan ragaszkodása jellemezte.
A SECURITATE-SZCENÁRIÓ: KARAKTERGYILKOSSÁG

A Securitate a következő, szigorúan titkos minősítésű akciótervekben koholt.
rágalomhadjáratot indította Abodi ellen:.................................................................................................
1. Abodi nacionalista, hungarista, klerikális, reakciós családból származik. Neveltetése ennek
megfelelő, meggyőződése kvázi genetikailag determinált. Bátyja veszélyes politikai bűnöző, elítélt.
2. Felesége német, hitlerista, nagytőkés családból származik, testvérei, családtagjai, akik a
német hadseregben szolgáltak, az NSZK-ba menekültek 39. Özvegy anyósa később szintén emigrált.
3. Abodi gyermekként a “hortista” cserkészmozgalom tagja volt 40...........................................
4. Abodi a SZEFHE (Székely Egyetemista és Főiskolai Hallgatók Egyesülete) elnökeként[36],
Budapesten, lelkes szálasistaként (“salasist”), “díszmagyarban grasszált”, gyújtó hangú sovén,
irredenta beszédeket tartott 41. .........................................................................................................
5. Hortista katonatisztként 42 bestiálisan bánt a beosztott katonákkal, főbelövéssel fenyegette
a vonakodókat, a kevéssé lelkeseket. “Állítólag”, Székelyföld területén, egy zsidó fiatalembert
rugdosott le a vonatról![42] ................................................................................................................
6. A Szovjetunióban szerzett “tapasztalatok” miatt, Romániába való visszatérését követően,
“ravaszul” leplezi valódi meggyőződését és hatékonyan kijátssza a Párt és hatalmi szerveinek
éberségét.
7. Cselszövő, aki hasonszőrű sovén, nacionalista, irredenta meggyőződésű társaival 43 arra
törekszik, hogy megkaparintsa és uralja, károsan befolyásolja a kolozsvári művészeti felsőoktatást,
hogy egyoldalúan érvényesítse a magyar nemzeti jelleget az intézmény káderpolitikában. Gyűlöli és
alacsonyabb rendűnek tekinti a román művészetet, szabotálja a román kulturális hagyományokat,
kivételez a magyar nemzetiségű tanítványaival, diszkriminatív a román hallgatókkal (pl. magyarul
korrigál), a “budapesti iskola” irányelvei szerint tanít.
39

Abodi felesége, Teutsch Éva családjának (https://www.facebook.com/pages/Teutsch-ÉvaKlára/370759829604544), egyetlen tagja sem volt náci, vagy a “hitlerista” hadsereg tagja. Édesapja, Dr. Ernst
Fridrich Teutsch, Trianon előtt magyar főtisztviselő, jogász volt, aki 1919-ben megtagadta a román tisztviselői
esküt. Ügyvédi magánpraxisa volt, vagyonát a gazdasági világválság jórészt elvitte, 1952-ben, Kolozsváron
hunyt el. Éva bátyja Ernst, a háború idején orvostanhallgató, majd gyakornok volt Bécsben, később főorvos
Németországban, húga Hertha, akit fiatal tanárként, a Szovjetunióba hurcoltak, szénbányában
kényszermunkásként súlyos balesetet szenvedett, haldoklóként a Nemzetközi Vöröskereszt kimenekített, stb.
40
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_cserkészet
41

Abodi diákként, katonaként gyűlölte és megvetette a nyilaskeresztes mozgalmat, Szálasit, Horthyhoz pedig nagyon
kritikusan viszonyult, de híve volt Teleki Pálnak, akivel személyesen is találkozott. Bukaresti nagykövetsége idejéből ismerte
Bárdossy Lászlót. Abodi sohasem grasszált “díszmagyarban”, de volt egy ünnepi zsinórozatlan fekete bocskaija, sohasem
tartott sovén beszédeket.

42

Abodi katonaként sohasem volt Székelyföld területén. Híradós katonatársaival kiváló, bajtársi kapcsolata
volt: az általa vezetett rajban, összesen öten voltak, két híradós gépkocsival vonultak. Ezek a veszélyes
rágalmak Abodi fülébe jutottak. Kiderítette, hogy kik a rágalmak terjesztői, forrásai, majd tanukkal felkereste,
szembesítette őket és írásban visszavonatta velük hazugságaikat. Erről a Securitate anyagaiban is szó van.
43
Az Abodi, Kovács Zoltán, Cs.Erdős Tibor, Andrásy Zoltán, Kós András, Aurel Ciupe, Petru Feier..., szorosabblazább, fiatalokkal, románokkal, magyarokkal kiegészülő baráti és céhtársi csoportot vádolták. Teljes
képtelenség!
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8. A képző- és iparművészeti szervezetek (Szövetség és Művészeti alap) irányításának,
kulcspozícióinak megkaparintásával, ugyancsak a magyar nacionalista törekvéseket és érdekeket
akarja érvényesíteni. Magyar, vagy “magyarpárti” román szövetségeseivel, akár megtévesztett,
tekintélyes román művészek mögé bújva 44, szervezi a “magyar nacionalisták” machinációit.
Érdekcsoportja és a saját anyagi és karrier érdekeit, a vezetőségi pozíciók, bizottsági helyek
megszerzésével próbálja érvényesíteni. (Megrendelések, zsűrizések, árazások eltérítésével,
hátrányba hozzák a román, vagy nem lojális művészeket.).................................................................
9. Abodi gazdag, műveit óriási összegekért titokban értékesíti a műterméből.
10. Abodi “ellenforradalmi” meggyőződésű: az 1956-ban elítélt egyetemistákkal,
ártatlanságukat hangsúlyozva, tüntetően szolidarizál, mentegeti őket, elítélésük miatt nyilvánosan
sajnálkozik 45.
11. Abodi nacionalista elfogultsága miatt befolyásolja a felvételi vizsgák eredményét 46.

A SECURITATE AKCIÓTERVEI 1948-1989

1. Abodi permanens, 24 órás megfigyelése, követése és lehallgatása. Abodi munkahelyén,
műtermében lehallgató berendezések elhelyezése. Otthoni telefonjának lehallgatása. Távollétében,
behatolás műtermébe, a magánhelyszínek átkutatása, feltérképezése és lefényképezése.
“Bedrótozott”, kollaboráló ismerősök rendszeres látogatása, provokatív beszélgetések

44

A Securitate-anyagban főként Aurel Ciupe festőművészre utalnak, akinek magyar felesége volt, kiválóan és
szívesen beszélt magyarul.
45
Ez valóban megalapozott, de veszélyes vád volt. Abodi később is mindig fellép a politikailag “bajba került”,
veszélyeztetett kollégái és tanítványai érdekében. A Securitate, mindig aktuális érdekei szerint kommunikálja
ezt.
46
Makulátlan erkölcsisége miatt, a Securitate - legnagyobb sajnálatára -, sohasem tudta megzsarolni Abodit.
Abodi egyetlen esetben “módosította” a felvételi vizsga eredményét: a tragikus sorsú volt kollégája, K.T.[30]
árvája érdekében, aki éppen a bekerülési küszöb alatt bukott ki. Tekintélyével elérte, hogy a Minisztérium öt
fővel megnövelje a bejutottak “létszám-keretét”, így a sorrendben következő öt pályázó álma is
beteljesülhetett! Amikor fia felvételizett, Abodi elutazott, nehogy felmerüljön a befolyásolás látszata. Ki is
buktatták.
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kezdeményezése.

T.O. 47..............................................................................................................

2. Abodi ügyének legmagasabb szinten történő koordinálása, irányítása. A központi párt- és
titkosszolgálati vezetés rendszeres tájékoztatása és iránymutatása. Együttműködés a többi területi
parancsnoksággal.
3. Környezettanulmányok. Rokonságának, műtermi és otthoni szomszédságának,
munkahelyi-, továbbá ismeretségi és baráti környezetének aprólékos szűrése, megfigyelése,
zsarolása, lehetőleg, beszervezése. A potenciális informátorok meggyőzése, ráállítása.
Művészkollégák, tanártársak potenciális ellenséges indulatainak, irigységének, a tanítványok
lehetséges sértettségének célirányos mesterséges generálása és kiaknázása.....................................
4. Rágalmak fabrikálása, terjesztése. Kompromittálás, lejáratás, megtévesztés.........................
Hazugságokkal hitelteleníteni és elszigetelni a magyar közösség , főként az értelmiség köreiben.
5. Az objektum megfélemlítése, megtörése........................................................................
6. Két hadművelet Abodi elrablására és eltüntetése “megdolgozása” céljából. A Securitate
akciója, mindkét esetben kudarcot vallott 48.....................................................................................
7. Bármilyen bűnös magánéleti, etikailag, vagy morálisan terhelő bizonyíték előállítása, vagy
beszerzése. Az egyetemi felvételik, vagy a kiállítási vásárlások remélt “megbundázására” mutató,
bármilyen adat feltárása, leleplezése. A Securitate kóros észjárása, sohasem kalkulált a
megkísérthetetlen, szilárd erkölcsű személyiségek létezésének lehetőségével 49.................................
8. Olyan beépített személyek munkahelyi alkalmazása, akiknek kizárólagos feladata, a
47

T.O. = Tehnică operativă, operatv technika bevetése, bemikrofonozás, lehallgatás, fényképezés.
Abodi felismerte a felállított kelepcét és tanúkkal érkezett a hivatalosnak álcázott találkozókra. Mivela
szekusok tanúk nélküli akcióra kaptak parancsot, a lesben álló fekete autójukkal elhajtottak. Dermesztő a
történet háttere a Securitate anyagában!
49
Abodinál, persze, a teljes titkosszolgálati operációs arzenál bevetésével sem találhattak semmit. Pedig a
felvételi vizsgák idején fokozottan figyelték, követték és provokálták. Abodi naivul, sokáig azt hitte, hogy a
felvételiztetési szabályrendszer maga, kollégáinak tisztessége és elhivatottsága garantálja az értékalapú
felvételiztetést, kizárja a manipulációt. Jóval később döbbent rá arra, hogy néhányan, évtizedekig megvezették.
Éppen a korrumpálódott és fülön csípett kollégákból lettek a Securitate legszolgaiabb besúgói.
48
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célszemély körüli operatív munka volt 50..........................................................................................
9. Abodi egyetemi “feljebbvalóinak” (rektoroknak és dékánoknak) kettős minőségükben való
aktivizálása. Ezek a hasadt tudattal "megáldott" alakok, egyrészt egyetemi oktatók, vezetők, ismert
művészek, másrészt gyűlölettel áthatott, önkéntes feljelentők, a politikai terrorszervezet alattomos
és hangyaszorgalmú, fedett besúgói voltak. Például egyikük, amellett, hogy páratlanul jellemtelen,
több fedőnéven buzgólkodó szekus patkány, az erdélyi magyarság egyik legalávalóbb árulója is
volt 51.
10. A román és a magyar sajtó ellene uszítása, a létező konfliktusaiból adódó lehetőségek
cinikus kiaknázása. Művészi jelentőségének megkérdőjelezése, értéktelenségének “elhintése” a
közvéleményben.
11. Családtagokkal való zsarolás és lehetséges diszkreditálás 52. Gyermekeinek tervszerű,
egzisztenciális ellehetetlenítése, kiiktatása a művészeti életből és oktatásból......................................
12. Besúgók serege: a mellékelt a táblázatokban.

KÖVETKEZTETÉS. A SECURITATE TERMÉSZETE

50

A Securitate a “ȘTEFAN”/............./fedőnevű ügynökét speciálisan Abodi folyamatos szemmel tartása céljából
alkalmaztatja a Főiskolán.
51
A “MAIER” fedőnevű, könnyen beazonosítható besúgó, 10 évig rektor, ismert grafikusművész. 1961-től 1987ig Abodira dolgozott, de bizonyított tény, hogy diákokat is rendszeresen feljelentett, főként magyarokat.
52
Gyermekei pályafutásának tervezett, szisztematikus tönkretétele, egzisztenciális ellehetetlenítése, majd az
országból való elűzetése bizonyított, az iratokban pontosan nyomon követhető. Igen perverz a Securitate egyik
akcióterve: fia román apósának akkori politikai pozíciója propagálásával tervezték hitelteleníteni és izolálni
Abodit az erdélyi magyar értelmiség köreiben.
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Ez a negyvenegy esztendőt felölelő, 3000 oldalnyi iratanyag (is), lerántja a leplet a Securitate
és a román nemzetpolitika alvilági hittételeiről. Akár egy kétely nélküli gyűlöletvallás
kinyilatkoztatása, tagadja a romániai magyaroknak (és a többi kisebbségnek) bármely egyéni-, vagy
kollektív jogát! A nemzetiségi kultúrának nincs létjogosultsága, a népi hagyományok gyakorlása, vagy
akár a nemzetiségi oktatás igénye (vágya?), sőt, a kisebbségi lélegzetvétel is ellenséges, a román
állam szent, az ősrobbanástól kontinuus egységét fenyegető megnyilvánulásnak minősül.
Megengedhetetlen a magyar nyelv használata, nyilvános és hivatalos közegben. Tilos a kétnyelvűség
a hivatalos dokumentumokban, intézményi kiadványokban, korlátozandó a magyar ortográfia
szabályainak alkalmazása a tulajdonnevek (családi- és keresztnevek, földrajzi nevek,
intézménynevek) esetében. Szigorúan tiltott a kisebbség történelme, objektív emlékezete. A
Securitate “legszentebb” küldetése a magyarság minden nyomának, a teljes múltjának kitörlése. A
magyar történelem minden eleme ellenséges és gyűlöletes. A román nemzet boldogulásának és
felvirágzásának legfőbb gátja a magyarság puszta léte.

A Securitate utcai megfigyelése (filaj). Abodi és barátai: Kovács Zoltán, Kós András, Bajor Andor, Petru Feier, stb.

A Securitate, persze nem csak a magyarsággal szemben vívja gyűlöletharcát. A "Szerv",
bizony penetránsan antiszemita is! Bármennyire lojálisak is, kényszeresen azonosítja be, bélyegzi
meg és kriminalizálja a zsidó származású állampolgárokat, folyamatosan, atavisztikusan gyanakodik
rájuk.
Letaglózó a Securitate konzekvens primitívsége, fanatizmusa. Az, ahogyan a sötét középkor
babonás eszelősségével, a téboly irracionális konzekvenciájával cselekszik. Eleve kirekesztő,
rosszhiszemű, ártó szándékú és paranoiás. Premisszája az, hogy az ő alantas és kisszerű észjárása,
ösztönei szerint működik az egész világegyetem. (Elkeserítő, hogy a Securitate utódszervezetei ma is,
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ugyanerre a rugóra járnak. A román nemzetpolitika lényege, a mai napig is ugyanez és minden
együgyű tagadás dacára, változatlan.)
Abodi sohasem rejtegette hitét, meggyőződését és véleményét. Nyíltan cselekedett és
céltudatosan gondolkodott. “Ne kísértsd az Urat a te Istenedet”- vallotta. Nem volt öngyilkos típus,
de hitét megtörni, hűségét megingatni nem lehetett. Hűségét emberségéhez, népéhez, családjához,
európaiságához, erkölcséhez és szakmai meggyőződéséhez. Kiismeréséhez, csupán egy hétig tartó
megfigyelése is elegendő lett volna! Később, 41 év elteltével, az “operatív törzs” konstatálhatta
volna: “Minden a régi, Abodinál semmi változás!”

Nagy Géza
Budapest, 2014. március 15.
Mellékletek:
1. TÁBLÁZAT. FEDETT ÜGYNÖKI JELENTÉSEK (MAGYAR NYELVEN, 222 old.)
2. TÁBLÁZAT. SAJÁT NÉVEN TETT JELENTÉSEK ÉS NYILATKOZATOK (MAGYAR NYELVEN, 44 old.)
3. EMLÉKIRAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI FELSŐOKTATÁS TÁRGYÁBAN 1990. JANUÁR 22.
4. ABODI NAGY BÉLA: TÁJÉKOZTATÓ A ROMÁNIAI MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI FELSŐOKTATÁSRÓL
1997 JÚNIUS 2.
5. A MAGYAR MŰVÉSZETI INTÉZET 1947-ES NYOMTATVÁNYA

Abodi: Kompozíció III., 1966 tempera, karton, 67 x 48,5 cm, Kőrösvidéki Múzeum, Nagyvárad
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