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Narancsik Imre Könyvtár – Nagymuzsaly

A kárpátaljai Nagymuzsaly, Beregszásztól alig 10 km-re 
délkeletre fekvő – 80 százalékban magyarok lakta – falu. 
Lakosai nemzeti identitásukat – tevékenyen – őrizve élnek, 
s dacolnak a nemzeti kisebbségek életét nehezítő s keserítő, 
menetrend szerint – hol csendesen, hol nagy viharral –  
visszatérő magyarellenességgel. Kárpátalján a legutóbbi 
ilyen jellegű esemény, hogy az ukrán főügyészség helyt 
adott a beregszászi járásközi ügyészség óvásának, miszerint 
alkotmányellenes a beregszászi járási tanács (közgyűlés) 
döntése, amely szerint a képviselőtestület ülései a jövőben 
az ukrán állami himnusz mellett(!!!) a magyar nemzeti 
himnusz lejátszásával kezdődnek. Megjegyzem az érintett 
járásban még ma is 75% feletti a magyar lakosság aránya.
Érdekességként (vagy inkább adalékként) néhány 
településnév, mert még sehol nem találkoztam azzal a 
jelenséggel, hogy a települések idegen nyelvű megnevezése 
betűre pontosan azonos a magyar névvel: Beregújfalu 
(Берегуйфалу), Csetfalva (Четфалва)... s a kedvencem, 
bár ez már a nagyszőlősi járásban található: Nevetlenfalu 

mindent, amit csak érdemesnek tartott. Így a falu igazi (Неветленфoлу)
büszkeségét, a könyvtárat is – Estók István, helyi 
református lelkipásztor társaságában, akinek szívügye a De! Itt meg kell állnom egy pillanatra. Eddig a legtöbb 
könyvtár –, mely Narancsik Imre, nagymuzsalyi mártír helyen, amerre jártam, azt tapasztaltam, hogy ez „csupán” a 
lelkipásztor nevét viseli, s a gyülekezeti házban kapott politika szintjén megy így és ebben a formában. Az 
helyet. 2009 decemberében avatták fel, köszönhetően emberek pedig élnek egymás mellett, úgy, mint bárhol 
Szigetszentmiklós és Sopron polgárainak, akik könyveket másutt, kapcsolataikat többségében nem az határozza meg, 
gyűjtöttek a megvalósuláshoz. Az induló állomány így 7200 hogy ki melyik nemzethez, nemzetiséghez tartozik.
kötetből állt, melyből 6000 példány szépirodalmi mű. 
Azóta természetesen gyarapodott is, gyakran érkeznek Vissza Nagymuzsalyra, ahol az idei nyáron három napot 
könyvadományok. Persze sok minden hiányzik, s továbbra töltöttem. A faluban többen foglalkoznak ún. falusi 
is jó szívvel fogadnak bármilyen felajánlást,  hiszen turizmussal, vendégül és szívesen látnak magyarokat és 
könyvbeszerzésre semmilyen anyagi forrás nem áll  a ukránokat egyaránt. Büszkék nem csupán magyarságukra, 
rendelkezésükre. de falujukra, hagyományaikra, újabb szokásaikra, mint 
A könyvtár – mint annyi minden más ebben a kis például a muzsalyi falunap.
közösségben – önkénteseknek köszönheti létét és Vendéglátónk, Ibolya örömmel és lelkesen mutatott meg 
folyamatos működését: a hét öt napján, napi kettő és fél 
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órás nyitva tartással várják olvasóikat (sokan vannak!). Lelkészi szolgálatát a teológiai munkája mellett Zsigárdon 
Ezen kívül 10 számítógép is rendelkezésre áll, amit – kell-e mint helyettes lelkész kezdte. 1930. január 1-jétől a 
mondani? – az ifjúság használ nagy előszeretettel. Felvidéki Református Egyház Egyetemes Konventje 
A falunak művelődési háza nincs, így a könyvtár a – nagyon mellett titkár Pozsonyban, majd 1932 márciusától püspöki 
fontos – közösségi tér szerepét is betölti. titkár. 1935 augusztusában Garamkissalón lelkész, egy 

hónappal később Lévára rendeli az esperes, innen hívta 
meg, egyhangúlag, a nagymuzsalyi református egyház, ahol 

Végezetül álljon itt a könyvtár névadójának rövid életrajza, 1936. február 16-án volt a lelkészi beiktatása. Még abban az 
hiszen található benne helyismereti vonatkozás is: évben házasságot kötött Tusa Gabriella Juliannával, Tusa 

Menyhért viski lelkipásztor leányával. Házasságukból két 
Narancsik Imre 1904. január 25- gyermek született: 1939-ben Gabriella, 1942-ben pedig 
én született a Komárom megyei Ágnes.
Csallóközaranyoson. 1925 őszén Nagymuzsalyban lelkészi tevékenysége mellett hitoktatást 
beiratkozott a losonci Református is végzett. Szabadidejében szociográfiai és egyháztörténeti 
Teológiai Szeminárium elsőként kutatásokkal foglalkozott, eredményeit elismert 
induló évfolyamára. 1928-29-ben a szaklapokban publikálta. 1928-30 között Varga Imrével és 
hallei Friedrichs Egyetem teológiai Tárnok Gyulával közösen szerkesztette a Baráti Szó című 
fakultásán tanult. 1931-ig a losonci református ifjúsági folyóiratot Beregszászban. A szovjet 
szemináriumban tanította az megszállást követően 1946-ban letartóztatták és a múltban 
ószövetségi tudományok egy kifejtett politikai tevékenység vádjával elítéltek. Rabként 
részét, majd később dogmatikát és egy irkutszki szovjet fogolytáborban halt meg 1947-ben.
segédtudományait is. Világi Orsolya (JAMK, Tatabánya)
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