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– Sokat hallunk ezekben 
a napokban a szavazás 
jelentõségérõl, ön hogyan gon-
dolkodik eme alkotmányos 
alapjogról?

– 1954-ben születtem. 36 
éves koromig igazi válasz-
táson nem vehettem részt. 
Korosztályom számára a poli-
tikai nézetek, jövõképek, ter-
vek, személyes erények nyílt, 
korrekt versenye, megméret-
tetése addig csak filmekrõl, 
könyvekbõl lehetett ismerõs. 
Vendégkutatóként az Egyesült 
Államokban átéltem az 
1982-es, 1984-és és az 1988-
as választási kampányokat, 
választásokat. Ezek magával 
ragadó élményei számomra 
akkor és azóta is egyértelmûvé 
tették, hogy egy választásra 
jogosult felnõtt embernek 
kötelessége a közösség ügye-
it – legalább négyévenkénti 
szavazatával – a jó irányba 
befolyásolni.

– Miért tartja fontosnak, 
hogy mindenki leadja voksát?

– Minél többen mennek el 
szavazni, annál biztonságo-
sabb, kiegyensúlyozottabb 
lesz a közösség képviselete, 
annál megalapozottabban 
lehet döntéseket hozni, és 
biztosabban számítani lehet 
azok végrehajtására, a sza-
vazópolgárok támogatásá-
ra. A választás joga egyben 
felelõsség is. A hazai és a 

nemzetközi körülmények, 
folyamatok reális ismerete, 
a pillanatnyi érdekek, és a 
következõ generációk érdeke-
inek mérlegelése szintén hoz-
zátartozik a felelõsségteljes 
döntéshez. A politikusok, a 
sajtó hiteles tájékoztatásá-
nak hiányában, vagy ami még 
rosszabb – tudatos félreveze-
tése által a választópolgárok 
döntési szabadsága sérül, a 
választás, mint demokratikus 
intézmény súlyos torzulást 
szenved, kiüresedik. 

– Ön mi alapján teszi ki az 
ikszet?

– Döntésemet a családi hátte-
rem, neveltetésem által belém 
rögzült értékrend, az okta-
tó-nevelõ, tudományos kuta-
tói, valamint orvosi munkám 
során szerzett tapasztalatok, a 
gyermekeim, unokáim, tanít-
ványaim, munkatársaim jövõje 
iránt érzett felelõsség alapján 
szoktam meghozni. Fontosnak 
tartom, hogy a szavazatommal 
támogatott egyén és szervezet 
megfelelõ jövõképet nyújtson 
szûkebb és tágabb közössége-
ink számára.

– Ön szerint mi az idei 
választás legfontosabb tétje?

– Az ország az elmúlt nyolc 
évben iszonyatosan nehéz 
helyzetbe került. Mindaz az 
erõ, lendület, ami még a szo-
cializmus évtizedeit is átvé-
szelte, elveszett, leépült, visz-

szájára fordult. A világ, benne 
a környezõ országok, népek 
közben hatalmas lendülettel 
fejlõdtek. Az áprilisi válasz-
tás lehet az utolsó esélyünk, 

hogy visszatérjünk a koráb-
bi sikeres útra, és behozzuk 
az elvesztegetett évek okozta 
lemaradásunkat!

� Arany�Mihály

Április 11.: az utolsó esély a talpra állásra 

Felelõsség és kötelesség
Dux László, a Professzorok Batthyány Körének orszá-
gos elnöke, a Szegedi Tudományegyetem orvoska-
rának professzora úgy vélekedik, minél többen men-
nek el szavazni április 11-én, annál biztonságosabb, 
kiegyensúlyozottabb lesz a közösség képviselete.

„Azt támogatom, aki megfelelõ jövõképet nyújt közösségeink számára.”
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Az MSZP leporolta a régi nótát 
A választási kampányok vele-
járója, hogy a politikusok 
zenei formában is megpró-
bálják eljuttatni üzeneteiket 
a választókhoz. Míg az MSZP 
már a harmadik dalnál tart 
idén, a Fidesz egyelõre meg-
elégszik azzal, ha népszerû 
zenészek mutatják ki szimpá-
tiájukat.

Kampánydalokat országtól 
és ideológiától függetlenül 
minden párt előszeretettel 
használ. Magyarországon is 
évek óta bevett szokás. – A 
legemlékezetesebb magyaror-
szági példa a Fidesz 1990-
es kampánydala, a Roxette 
“Listen to your heart” című 
fiatalos nótája, melynek 
refrénje sok ember fejében 
azóta is összekapcsolódik a 
párttal. Ritkább, de hatásos 

lehetőség, ha egy-egy művész 
magától buzdítja valamely 
politikai alternatíva támogatá-
sára rajongóit. Ezt láthattuk a 
2008-as Obama-kampányban, 
amikor népszerű amerikai 
előadók egy közös számban 
énekelték a demokrata elnök-
jelölt “Yes, we can!” szlogen-
jét – magyarázta Böszörményi 
Nagy Gergely, a Nézőpont 
Intézet vezető elemzője. – A 
zene feldobhatja a kampány-
rendezvényeket, vonzóvá 
teheti a pártot azok számára 
is, akik nem szánnak időt a 
beszédek, programok tanul-
mányozására. Különösen sze-
rencsés, ha a kampánydalt 
valamely ismert előadó ének-
li, ilyenkor az ő népszerűsége 
is segítheti a pártot – mondta 
az elemző, aki szerint a nóták-

nak erőt kell sugároznia. Az 
MSZP idei kampánydala opti-
mista: „többen vagyunk, mint 
bárki gondolná, és ha több 
kell még, akkor hát többen 
leszünk”. Egy művel azonban 
nem elégedtek meg a szocia-
listák, leporolták Gyurcsány 
Ferenc 2006-os kampányda-
lát is, igaz a szöveg kicsit 
módosult azóta: „Elmondom 
most, hogy kérdez a szemed, 
hogy nem minden úgy lett, 
mint terveztem veled, Ó igen, 
mégis igen “. A szocialista 
párt egy Republic nótát is a 
kampány részévé tett, amely 
a munkásmozgalmi dalok 
szövegvilágát idézi fel. „A 
zászlók lobognak még, hát 
gyere, én így akarom, Várj 
reánk, s mi ott leszünk a bari-
kádokon.„ szd

Csúcstámadás 
nõi szemmel

A fantasztikus teljesítményrõl 
a Damjanich János Múzeum 
Baráti Kör elõadásán számolt 
be az alpinista. Elmondása sze-
rint csupán négy éve gyakorolja 
a hegymászást, elõtte a repülés 
megszállottja volt. Egy nemzet-
közi csoport tagjaként jutott el 
a Himalájához, ahol a Cho Oyu 
csúcsot vette célba. A nyolc-
ezer métert meghaladó magas-
ság a legerõsebb szervezetet is 
rendkívüli próbatétel elé állítja, 
különösképpen akkor, ha oxi-
génpalack nélkül kísérli meg 
valaki a csúcs meghódítását. 

Hogy Baranyi Éva miért 
kockáztatott? Nos, kézenfekvõ 

a magyarázat: nem vittek 
magukkal serpákat. A hegyi 
segítõk nélkül pedig minden 
pluszkilogramm óriási ter-
het jelent, így az alaptábor-
ban maradt a súlyos palack. 
A bátor hölgy végül enélkül is 
feljutott a csúcsra, ahol fény-
kép is készült róla. S hogy 
milyen a pillanat, amikor a 
világ egyik legmagasabb pont-
ján áll valaki? Ahogy hallottuk 
egyszerre felemelõ és félelme-
tes. Talán illúzióromboló, de a 
magasztos gondolatok helyett 
a lejutás az egyetlen, amire 
ilyenkor egy rutinos alpinista 
koncentrálni tud.  ST

Páratlan bátorságról és állóképességrõl tett tanúbi-
zonyságot tavaly õsszel Baranyi Éva, az elsõ magyar 
hölgy, aki oxigénpalack nélkül mászta meg Földünk 
hatodik legmagasabb csúcsát. 

Palack nélkül jutott nyolc kilométer fölé Baranyi Éva


