Srankó Ferenc
Srankó Ferenc a Szilágyság,

Az

iskola

történelmi

Szilágynagyfalu szülötte, és 40 éven

múzeuma példaként szolgált az

keresztül

hűséggel

1968-ban alakult Szilágy megyé-

szolgálta

ben. Az évharmados rendszeres-

és

példamutató

minden

tudásával

szülőfaluját.

séggel megtartott szakmai napok

Tanulmányainak első hét

elég gyakran Szilágynagyfaluban

évét otthon végezte, a ma Petri Mór

kerültek sorra, és a magyar tago-

nevét viselő általános iskolában,

zat nyílt óráját Srankó Ferenc

majd Szilágysomlyón folytatta a

tartotta osztatlan sikerrel. Mint

gimnáziumban. Mindössze két évet

résztvevő nyugodt szívvel állítom,

járt oda, mert megszűnt az intéz-

hogy órái minden szempontból ü-

mény, és végül a zilahi Wesselényi

tötték a mércét, és nyilvánvalóvá

Kollégiumban érettségizett 1953-

tették azt, hogy a tanulók hozzáál-

ban. A Bolyai Tudományegyetemen

lása, tudásuk hosszú évek rendsze-

történelem szakot végzett 1957-

res munkájának, a következetes

ben. Mindössze két munkahelye volt:

elvárásoknak az eredménye. Térké-

Sarmaság és 1960 – 2000 között

pei, táblarajzai a tanulók füzeteiben

Szilágynagyfalu.

élő bizonyítékként szolgálnak erre.

Szakmai

felkészültsége,

erkölcsi tartása megbecsülést, elismerést szerzett a falubeliek körében.

A

tanár úr mintegy öt évig al-

igazgatói tisztséget is betöltött.
Az 1989-es decemberi
események, az oktatásban beálló

83

84

változások a tanár urat írásra késztették:

A 441 oldalas könyv a faluban

megírta az általa évtizedekig gyűjtött anyagra

meghonosodott összes felekezetet bemu-

támaszkodva az Örök Alma Mater című kiad-

tatja (a sorrend kronológiai: a római katoli-

ványának első két kötetét (2001 – 2009).

kus, az izraelita és a baptista felekezetekről

Az első iskolatörténet, a második „Szilágy-

olvashatunk), beágyazva az európai, az er-

nagyfalu vallásfelekezeteinek története”.

délyi és a szilágysági történelembe. Gazdag

„Éreztem, hogy az iskola mellé a

képanyag, térképek teszik élvezetessé és

templom is oda kívánkozik egy falu közös-

olvasmányossá a munkát. Terve van egy

ségének alakításában, formálásában, hiszen

újabb kötet megírására.

a templom és az iskola mindenkori léleképítő

A fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy

és gondozó, szellemi táplálékot nyújtó és

az Ezüstgyopár díj jó kezekbe kerül. Erőt,

általános műveltséget megalapozó, helyi

egészséget és jó munkát kívánok a további-

szintén is megmutatkozó szerepét, áldásos

akhoz!

tevékenységét kívántam bemutatni e könyvben”. Igen, ez a vallomás Srankó Ferenc ars
poeticájának is tekinthető.
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