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M E G H Í V Ó  
 

 

KASZA LÁSZLÓ 
 

„Mókusok az Angolkertben, ügynökök a Szabad Európánál”  

című dokumentumkönyvének bemutatójára és megvitatására  
 

 

Időpont és helyszín: 2010. március 5., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner 

Háza, Oberföhringer Str. 40., 81925 München 

Rendezők: MMI és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja 

Házigazda és beszélgető társ: Vincze András, rádiószerkesztő 
 

Az elmúlt években számos dokumentáció és elemzés jelent meg a diktatúra állambiztonságának 

magyarországi tevékenységéről 1948-1989 között. De a hírszerzés külföldi munkájáról kevés 

ismeretünk van. Ez az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának anyagán alapuló dokumen-

tumkötet elsőként igyekszik legalább részben pótolni a hiányt. A Szabad Európa Rádió példáján mutatja 

be, hogyan küzdött a diktatúra egy olyan intézmény ellen, amely veszélyeztette tájékoztatási monopóli-

umát. Módszerei közül nem hiányzott a betörés, robbantás, emberrablás és a belekalkulált gyilkosság 

terve sem. A szerző konkrét példákon mutatja be az ügynökök beszerzésének és telepítésének, tartá-

sának költséges, az adófizetők forint milliárdjaiba kerülő módszereit. Az eredmény pedig alig volt 

több, mintha bekapcsolták volna a 15, 25, 31 és 49 méteres rövidhullámot (a könyv fülszövege nyomán). 
 

VINCZE ANDRÁS Budapesten 1950-ben született. A brüsszeli egyetem politikai tudományokkal 

foglalkozó szakán újságírói mellékszakkal diplomázott. Munkahelyei: a kölni Deutsche Welle Magyar 

Szerkesztősége (1976); a SZER Magyar Osztálya (1979-1994); a londoni BBC magyar adása (-2005); 

ennek a beszüntetése óta a Bajor Rádió társadalmi problémákkal foglalkozó szerkesztősége.  
 

KASZA LEVENTE LÁSZLÓ 1937-ben született Somogysámsonban. Osztályidegen származása miatt 

„csak” Pannonhalmára vették fel, ahol 1955-ben érettségizett. 1956. november végén Németországba 

emigrált. Münchenben közgazdaságtant és újságírást tanult. Fél évet vendéghallgatóként Londonban 

töltött. Részt vett a német és magyar diákszervezetek munkájában. Két évig a Katolikus Magyar Egye-

temi Mozgalom, a Pax Romana elnöke volt. 1963-ban került a Szabad Európa Rádióhoz, ahol mint gya-

kornok, szerkesztő, végül mint igazgatóhelyettes dolgozott. Többek között a „Holnap Hullámhosszán”, a 

„Gondolatforgató” és a „Kommentár nélkül” című műsorokat szerkesztette. 1994-ben hazatért Magyar-

országra, négy évig az MTV politikai műsorainak főszerkesztője volt. 1995-2005 között EU megbízás-

sal média tanácsadóként Albániában, Macedóniában, Jugoszláviában dolgozott. Azóta szabadúszó újság-

író. 1994-ben jelent meg a rendszerváltókkal készített interjúkötete „Metamorphosis Hungariae” cím-

mel. A Magyar Köztársasági Éremrend Tiszti Keresztjének és a Nagy Imre-emlékérem kitüntetettje. 
 

A beszélgetés után könyvvásárral egybekötött kötetlen együttlét. 
 

Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes költséghozzájárulását! 

 


