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Egyenesnek kell lenni, 
nem pedig kiegyengetettnek.

(Marcus Aurelius - Elmélkedései)

A szószegés, az ígéretek be nem tartása,
a hazudozás, a nagyotmondás napjainkban
olyannyira a bocsánatos bûnök közé tartoznak,
mint az egymás lejáratása, a besározás, a
konkurens termékek mûszaki paramétereinek,
minõségének lebecsülése, - és folytathatnám a
felsorolását azon cselekedeteknek, amelyek
bizony úgy erkölcsileg, mint etikailag kifogásol-
hatók. Morális válságot hozott magával a globa-
lizáció. Ám a pillanatnyi elõnyhöz jutás, a versenytárs
legyõzése gyakran feledteti mindazt, ami nem vállalható tiszta
lelkiismerettel.
Sajnos egyre inkább az tapasztalható, hogy felgyorsult vilá-
gunkban, az óriási zsákmányszerzéshez hasonló küzdelemben,
ahol csak az eredmény számít, félretéve az embertársaink
iránti minimális tiszteletet is, már sporttá vált a tisztességte-
len gondolkodásmód, az emberi értékek figyelmen kívül
hagyása. Lelkiismeret? Az meg micsoda? Az önzõ embernek
nem jut ez a kérdés eszébe. Olykor rácsodálkozom a világ-
ra, mert általam eddig egyenesnek ismert embertársaimat is
azok táborában találom, akik résztvevõi ezen ádáz, eszközt
nem válogató küzdelemnek.
A lényeg a lé! - mondják, s eszükbe sem jut például az a
gondolat, miszerint, ha cselekszem valamit, úgy cselekedjem,
hogy az az emberek javára szolgáljon. Nem, mert mindenki
saját boldogulását keresi boldogtalan világunkban, észre sem
véve mennyire atomizálódik társadalmunk, mennyire válunk
ezáltal kiszolgáltatottá. Mert az individuum könnyen leküzdhetõ.
Bármennyire is ügyeskedjen, hazudozzon, csaljon, csúsztasson,
ez ideig-óráig megy, aztán megbicsaklik. 
A pillanatnyi siker, öröm? Igaz, az élet apró örömök soroza-
ta, ezek éltetetik az embert, de meddig, ha egyedül cselek-
szik, mindenkit letaposva, embertársaira nem figyelve? Ha az
emberi kapcsolatokat etikai és erkölcsi értelemben egyaránt
megszegi cselekedetével, és a közjónak is árt tettével, akkor
miért? Hol az a belsõ hang, amely megálljt parancsolna?
Egyszer akad nála ügyesebb, erõsebb, szószegõbb, és
elkezdõdik a kudarcok sorozata. Az élet pedig rövid, túl rövid! 

Tény, hogy napjainkban sikk semmihez sem
érteni, olyan dologgal foglalkozni, amirõl koráb-
ban csak hallottunk, esetleg kevés ismeretet
sikerült valahol összeszedni. Ezek az ügyes-
kedõk és kellõen vállalkozó szellemûek, ami
olykor párosul jó adag „pofátlansággal” is.
Persze, nem föltétlenül kell valakinek saját
magának vállalkoznia, a sok multinacionális
cégnél nem a szakmai ismeret a lényeg, hanem
a nyelvismeret, és a felülrõl jövõ utasítások
visszakérdezés nélküli, kegyetlen, mindenáron
történõ végrehajtási képesség. Ha valaki ren-
delkezik a gátlástalan, törtetõ végrehajtási

képességgel, a többit megtanítják házi tréningeken, ter-
mészetesen olyan mélységig, amitõl még nem okosodik ki kel-
lõképpen a munkatárs. Egy pillanatra gondoljuk csak végig
környezetünket, és számoljuk össze mindazokat, akikrõl úgy
gondoljuk, hogy ebbe a kategóriába tartoznak. Az eredmény?
Meglepõ? Hihetetlen!

Miért van mindez? Vajon mindazok, akik fékevesztetten
igyekeznek mindenkit becsapni, felteszik-e néha cselekvés
közben a rotariánusok négy kérdését: Igaz-e? Tisztességes-e
minden érintett számára? Elõsegíti-e a barátságot és jóakara-
tot? Javát szolgálja-e minden érintettnek? Nem hiszem!
Természetesen mindenre adható magyarázat, de most nem
bocsátkoznék sem a válaszokba, sem az okok fejtegetésébe.
Fölösleges. Ám mégiscsak jogos elvárása mindannyiunknak
egymással szemben, bármilyen körülmények között is:
embernek maradni. Igen embernek, és nem akármilyennek,
hanem egymást tisztelõ embernek. Egyenesnek, és nem
kiegyengetettnek! A kiegyengetettség nyomai, ha azonnal nem
is, de elõbb-utóbb elõjönnek, és akkor végképp oda a becsü-
let. A sandaság, a sunyiság nem az egyenes emberekre
jellemzõ, inkább a kiegyengetettekre. 
Már csak az a kérdés, ha lehetünk egyenesek, megéri
kiegyengetettnek lenni? 

Érdemes ezen õszintén elgondolkodni!

EGYENESNEK LENNI…

Három lépésben kívánja Svájc
árampiacát EU-konformmá
alakítani és ezáltal az EU libe-
ralizációs programjában részt
venni. Jelenleg a tartós és biz-
tonságos áramellátáshoz szük-
séges keretfeltételeken dolgoz-
nak. A liberalizálás keretében a
biztonságos áramellátásnak pri-
oritása van az alacsonyabb

áram árával szemben. A svájci árampiacot jelenleg kanton
szintû monopolvállalatok szabályozzák, 2006-ban elsõ
lépésként az egész árampiacot újraszabályozzák. Ez meg-
határozza a határon átlépõ áramkereskedelmet az EU orszá-
gokkal. Miután minden szabálynak meg kell felelnie az EU
elõírásoknak, Svájc bilaterális szerzõdéseket köt az EU-val.
Ezt követõen a piacnyitást két lépésben vezetik be. Az elsõ
lépésben minden 100 MWh-nál nagyobb végfelhasználó,
2012-tõl kezdve pedig minden végfelhasználó szabadon
választhatja áramellátóját. ÁÁbránkon tipikus svájci távvezeték
látható.
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