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Naszádi Zsófia

(1911 – 1983)

Ha csak annyit
tudnánk róla, hogy 1934-
1950 között az SDG
iroda-vezetője és 1950-
től 1957-ig a Budapesti
Theologiai Akadémia
dékáni hivatalának veze-
tője, azt gondolnánk,
hogy szokványos

tisztviselői életet élt.
Ám ha tudjuk azt is, hogy mit jelentett abban az

időben a Soli Deo Gloria Diákszövetség, s milyen
viharzó tengeren hajózott a református lelkészképzés
Budapesten meghagyott központja, akkor már 
izgalmas életpályát tudunk elképzelni.

Ha viszont elolvassuk Soos Gézáné Tüdös Ilona
Mint a Jézus Krisztus jó vitéze című könyvét és 
viszont Naszádi Zsófia visszaemlékezését Soos
Gézára Evangéliumot Magyarországnak kötetben,
akkor tudatosodik bennünk igazán, hogy ki élt 
közöttünk. Már csak korona lenne mindezen, ha
megszólaltathatnánk mindazokat a később értelmiségi
csúcspályára került ifjakat, akik akár az SDG Kálvin
tér 8. szám alatti kollégiumában, akár a Theologia
akkori évfolyamaira jártak - orvosok, művészek,
mérnökök, lelkészek, politikusok szinte Naszádi
Zsófia szárnyai alatt nőttek fel. Erre a szerepre 
az SDG kőbányai közösségében készült fel, 
pontosabban erre itt vált alkalmassá.

Elkezdve ott, hogy Naszádi Zsófia Soos Géza
húgával járt együtt iskolába, s az ő édesanyjuk
tanárnőjük is volt egyúttal a Szent László
Gimnáziumban. „Nekünk, akik Vasárnapi Iskolába 
jártunk, természetes volt, hogy szabad időnket az 
egyháznál töltsük. Életünk szorosan összeforrt 
az egyházzal: ott tehettünk mindent, ami szép és jó
volt” – ez Takaró Géza lelkészsége idején volt.

„Soos Géza volt az, aki tudatosította bennünk, hogy
nem elég, ha bejárunk a bibliaórára, istentiszteletre,
tenni is kell valamit! Beosztott bennünket, hogy az
Auguszta-telepen ki melyik családot gondozza,
ugyanígy a Valéria-telepen is. Itt egy Gardóné meg
akarta fojtani újszülöttjét.” Soos Géza és Naszádi
Zsófia megakadályozták. Ruhát szereztek az 
újszülöttnek, elvállalták keresztszülőségét. Zsófiának
nevezték el…

Gardó Zsófia a háború után kimenekült Svájcba.
Bázel mellett élt. A már nyugdíjas Naszádi Zsófiát
levél útján megtalálta: „Drága Keresztanyám!”
Beszámol arról, hogy mennyi nehézségen át miként
segítette Isten. Hálás az életéért. 

Ugyanúgy, mint az a több száz theologiai hallgató,
kinek ügyét-baját – bőven voltak és súlyosak – intézte,
elsimította.
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Soos Géza

(1912 – 1953)

Rövid időt kapott
küldetése teljesítésére.
Más embernek tízszer
annyi idő sem lenne 
elegendő, hogy teljesítse
mindazt, amit Soos Géza
megvalósított… 

Az Állomás utca
szülötte. A Szent László
Gimnázium növendéke. A Kőbányai Református
Egyház neveltje. Az állam- és jogtudományok 
kormányzógyűrűs doktora. Az egész országra 
kiterjedő Soli Deo Gloria Diákszövetség fáradhatatlan,
nagyhatású titkára, majd elnöke. Gróf Teleki Pál 
miniszterelnök titkára. A Külügyminisztérium osztály-
vezetője. A náciellenes magyar nemzeti ellenállási
mozgalom egyik vezéralakja 1943-44-ben. Horthy
Miklós kormányzó különmegbízottja. A Gestapo
körözöttje. A szovjet KGB célkeresztjébe fogott 
magyar hazafi. A budapesti zsidó gettó 250.000
foglyának megmentője. Végül 42 országban szét-
szóródott magyar reformátusok őrállója. 1953-tól az
USA-beli Ligonier Bethlen Gábor Otthon parkjában
nyugvó hősi halott.

Két könyv már megjelent róla. Köteteket lehetne
írni, ha ismernénk a levéltárban őrzött 6000 hozzá
érkezett levelet. Ismerte az akkori nagyhatalmak féltve
őrzött titkait.

Családja és barátai szerint soha nem tanult, de
mindent tudott. A „kormányzó-gyűrű”-nek két
várományosa volt: ő meg egy másik doktorandusz. A
professzor a másikat szerette volna e címhez juttatni.
Soos Géza tudott erről. A szigorlaton a professzor
tankönyvét első betűtől az utolsóig ismerte.

Egyházközségünkben szervezte az ország 
legerősebb SDG csoportját. A fiatalok hétről-hétre
maguk gyűjtötték össze azt az élelmiszer-
mennyiséget, amit szétosztottak a Mária Valéria és
Auguszta nyomortelepeken. Ott olyan össze-
jöveteleket tartottak, hogy még a Belügyminisztérium
is megállapította, hogy nyomukban lényegesen
csökkent a bűnesetek száma. Gyülekező helyük a
Takaró Géza Nagyterem volt. Ezért is tekint az
emlékhelyen látható arcképe a terem bejáratára.

Mozgalmának jelszava: Evangéliumot
Magyarországnak! volt. Ennek megvalósításán
határozottan munkálkodott.  Határozottságára
jellemző, hogy Horthy Miklós fegyverszüneti ajánlatá-
val egy pápai reptérről ellopott bemelegített német
katonai repülővel ment többszörös tűzőrségi elhárítás
közepette a szövetséges hatalmak itáliai Baviban lévő
főhadiszállására. Genfben végezte teológiai tanul-
mányait. Majd amikor a svájci állam nem védhette
tovább a KGB-vel szemben, az USA-ba ment.
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