Vážení spoluobčania,
vo štvrtok 17. septembra sa v kultúrnom dome v Cíferi konal seminár pri príležitosti 100.
výročia narodenia Dr. Vendelína Jankoviča, čestného občana obce Cífer. Išlo o najdôležitejšie
z podujatí organizovaných v rámci Roku Vendelína Jankoviča v Cíferi a zúčastnili sa na ňom
významní slovenskí historici a pamiatkári. Možno sa pýtate, prečo sa venuje toľko pozornosti
práve tomuto človeku, a nie iným, ktorí sú toho hodnejší prípadne zaujímavejší.
Dr. Jankovič sa narodil v Cíferi v roku 1915 v chudobnej mnohodetnej rodine roľníka. Vďaka
svojmu talentu a pracovitosti sa vypracoval na jedného zo zakladateľov pamiatkárstva na
Slovensku a na významného archivára a historika. V počiatkoch jeho sľubne sa rozvíjajúcej
vedeckej kariéry, koncom štyridsiatych rokov, ho komunistický režim za jeho nezávislosť
a za dovtedajšiu nezištnú prácu pre krajinu „odmenil“ 5-ročným väzením a následným
šikanovaním až do začiatku šesťdesiatych rokov. Od roku 1960 do odchodu na dôchodok v
roku 1981 pracoval v ústave pamiatkovej starostlivosti. Rehabilitovaný bol až
v deväťdesiatych rokoch, kedy dostal viaceré významné celoslovenské ocenenia ako Cenu
Andreja Kmeťa, Zlatú plaketu Ľudovíta Štúra, Cenu Daniela Rapanta či Cenu mesta Trnava.
Zomrel v roku 1997 v Báhoni.
Veľkosť Dr. Jankoviča nespočívala len v jeho erudícii a v tom, že sa vďaka vlastnému talentu,
poctivosti a pracovitosti dokázal z obyčajných roľníckych pomerov vypracovať na jednu
z najzaujímavejších osobností spoločenských vied na Slovensku vôbec. Rovnakým dielom
tvorili čaro jeho osobnosti charakterové vlastnosti. Odvaha, zásadovosť, vytrvalosť a
nezlomnosť – veď po celý život stál pevne za svojím presvedčením, a to aj napriek väzeniu a
šikanovaniu vtedajšou mocou. Napísal stovky menších či väčších diel, no po revolúcii
nemusel z nich vymazať ani jedinú vetu, za ktorú by sa bol hanbil... Ľudskosť, láskavosť
a vľúdnosť – napriek pohnutému osudu nezanevrel ani na prácu, ani na ľudí, ba dokonca ani
na tých, ktorí ho šikanovali po celý život. Práve naopak, ľudí mal rád a ľudia mali radi jeho.
No a nakoniec, pre Cífer vykonal neoceniteľnú prácu v tom, že bol jedným z hlavných
zostavovateľov vlastivednej monografie o našej obci, v ktorej spracoval state o cíferských
dejinách.
Komu česť, tomu česť, pastierovi trúba... alebo Každému, čo mu patrí..., hovoria slovenské
príslovia. Slováci a aj Cíferčania by sa mali naučiť uctiť si tých, ktorí si úctu zaslúžia a za
vzor stavať skutočné osobnosti namiesto takzvaných „celebrít“. Dr. Jankovič takouto
osobnosťou bol, preto si ho vážme.
Maroš Sagan, starosta obce Cífer

