
Nánási János románújfalusi gondnok laudációja  

 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én mondhatom el Nánási János református 

gondnok laudációját a Földes Károly szórványdíj átvétele alkalmából. 

 

Mindannyiunk szeretett Jancsi bácsija 1930. január 7.-én született 

Románújfaluban. Eddigi életének mind a 84 évét a református egyház és gyülekezet 

vonzáskörében töttötte el.  

Édesapja, Nánási Sámuel, amerikai munkavállalásból visszatérve jövedelme 

jelentős részét temploma szépítésére, a gyülekezet gyarapítására áldozta. Több mint 25 

évig szolgálta egyházát gondnokként, és gyermekeit református hitben felnevelő 

családapaként.  

A mi Jancsi bácsink a gyülekezeti vallásórákon tanulta meg magyarul a 

betűvetést, hallott a nagy elődeink vitézi tetteiről, népünk keserves sorsáról. Itt, ebben a 

templomban formálódott református magyar öntudata, növekedett hite és embersége, 

hogy pár évtizeddel később édesapja nyomdokába lépve átvegye a gondnoki teendőket és 

az ezzel járó felelősséget. 

Jancsi bácsi lelkesedésének és a pár megmaradt református család töretlen hitének 

köszönhető, hogy a románújfalusi templom és lelkészi lakás még ma is áll. Az 

elnéptelenedő gyülekezet épületei, sok más dél-erdélyi romtemplomhéhoz hasonlatos 

sorsra jutottak volna, ha Ő nem rázza fel a csüggedő népet, hogy van értelme a 

javításnak, az összefogásnak, a meglévő értékek megőrzésének.  

 Az 1990-es évek végén sikerült Sebe Ferenc beszolgáló lelkipásztornak külföldi 

testvérgyülekezetektől támogatást kapnia az akkor már összeomlás szélén álló temlom 

renoválására. Jancsi bácsi szervezte meg az építkezést, és Ő maga már idős emberként 

indult el az ácsmesterhez, hogy kitanulja a fedélszék kijavításának módját. A kevéske 

anyagi segítségből csak az építőanyagra tellett, így a gyülekezet közmunkával – kézből-

kézbe adogatva a téglát és cserepet – állította újból talpra templomát. A bútorzat 

javításában, újrafestésében, egy teológusokból álló csapat is segédkezett 2000 nyarán. Ez 

a négy diák Jancsi bácsinak és családjának vendégszeretetét élvezte tíz napon át, és azóta 

is úgy emlegetik Őt, mint fogadott nagyapjukat.  

 Amikor én 2007-ben Románújfaluba kerültem, a lelkészi lakásnak már csak egy 

szobája volt használható állapotban. Itt tartottuk télvíz idején az istentiszteletet és más 

gyülekezeti alkalmakat. Istennek hála, egy svájci alapítványtól jelentős segítséget 

kaptunk az épület javítására. Amíg a munkálatok folytak, addig Jancsi bácsi adott otthont 

nekem és családomnak. Két éven át minden hétvégén az ő asztalához ültetett le, felesége 

és unokái vigyáztak kicsi fiamra, amíg a szolgálatokat elvégeztem. Mai napig is ott áll 

mellettem, Áronként támogatva minden munkámat, tanácsot ad, lelkesít, Isten gondviselő 

kegyelméről tesz bizonyságot hatalmas derűvel és lényéből sugárzó békességgel.  

 Összetartó, egymást segítő nagy családdal büszkélkedhet Jancsi bácsi: három 

fiúval, egy leánnyal, kilenc unokával és három dédunokával áldotta meg Őt az Úr Isten. 

Unokái közül legtöbben beszélnek magyarul, annak ellenére, hogy vegyes családokban 

nőttek fel. (Négyen konfirmáltak is.) 

 A románújfalusi gyülekezet minden tagja nagy örömmel és lelkesedéssel fogadta 

a hírt, hogy gyülekezetünk gondnoka részesül ebben a kitüntetésben. Ez az elismerés 



most elsősorban neki szól, de ugyanakkor minden románújfalusi reformátusnak, aki 

megtartotta hitét és ősei vallását itt, ezen a történelem viharaitól megtépázott szórvány 

közösségben.  
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