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Статуа Јована Дамјанића, или како га Мађари зову Јаноша Дамјанича, мађарског
националног хероја и војсковође од пре неколико дана краси центар овог
војвођанског места Ада. 

  

  Споменик Јаношу Дамјаничу у Ади

  

Дамјанич је предводио мађарску војску у борби за добијање независности 1848. године,
а њему се приписује изјава "Срби не треба да постоје и нећу се смирити док и последњи
Србин на свету не буде мртав, а кад се то догоди, сам себе ћу убити".

  

Споменик је постављен поводом обележавањем 15. марта, почетка мађарске револуције
за добијање независности 1848. године, а само за ту манифестацију из Мађарске су
дошла два аутобуса удружења бораца.

  

Читаву акцију је подржала и локална самоуправа с председником општине Золтаном
Биличким на челу.

  

"Тај споменик представља поклон братског града Будакаласа из Мађарске, а поклону се
у зубе не гледа! Искрено, нисам знао ко је Јанош Дамјанич и о идентитету тог човека
сазнао сам тек после манифестације и постављања статуе. С моје стране нема
провокације, а надам се да представници братског нам града нису имали лошу намеру",
тврди Билички.

  

Према његовим речима, уколико српско становништво буде изразило масовно
незадовољство, локална самоуправа ће уклонити споменик човеку који је предводио
мађарску војску у борби против Србије.
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Издајица Љута Гуја!

  

Пореклом Србин, Јован Дамјанић, или Јанош Дамјанич, како га Мађари одмила зову,
једна је од најконтроверзнијих историјских фигура са овог поднебља. Мађари га
сматрају националним херојем који се борио за њихове идеје и војсковођом који је
предводио мађарску војску против Срба.

  

У нашој историји је означен као издајица под надимком Љута Гуја. После изгубљене
битке предао се руској војсци, која га је 6. октобра 1849. обесила у Араду.

  

(Курир)
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