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Mit adott nekünk a világjárvány? 
Szubjektív vélemény Jóri Zoltántól, a KÖVET 
egykori elnökségi tagjától, EHS vezetőtől
2020 februárjában megkérdezték tőlem, 
hogy szerintem meddig fog tartani a járvány 
miatt kialakult rendkívüli helyzet. Én akkor azt 
mondtam, hogy áprilisig, de legkésőbb a nyáron 
vége lesz. Ha bevált volna a jóslatom, még 
vissza tudott volna térni a mindennapi életünk 
a megszokott kerékvágásba. Az a né hány hónap 
védekezés és a megelőző intézkedések betar-
tására fordított idő még elég rövid lett volna 
ahhoz, hogy nyáron egy jó hideg innivaló mellett 
kibeszélhessük a tavasszal történteket. A prob-
lémáink még átmenetinek tűntek, az emberé-
letek sokaságát követelő járványgócok még az 
országhatárainkon kívül voltak. A szörnyű kép-
sorokat még csak a média közvetítette. A mun-
kájukat elvesztő vagy ideiglenesen szabadságra 
küldött dolgozók is bizakodtak a közeli jövőben 
helyreálló gazdasági helyzetben és abban, hogy 
hamarosan ismét dolgozni kezdhetnek. A felénk 
áradó rossz hírek ellen védekezésképpen még 
elmehettünk egy jót sétálni vagy elővettünk egy 
könyvet és olvasni kezdtünk. 
Mostanra azonban a saját bőrünkön tapasz-
taltuk meg mindazokat a dolgokat, amik 
ko ráb ban számunkra még csak az online tér-
ben léteztek. Mára már elmondhatjuk, hogy 
nem maradt olyan honfitársunk, akit ne érin-
tene közvetlen közelről a járvány okozta vala-
milyen komoly hatás. Mindenki tud már olyan 
közeli barátról, ismerősről, családtagról, aki 
súlyosan megbetegedett, vagy aki elveszített 
valakit a szerettei közül; ezek a sebek már 
nehezen gyógyíthatók és nem fogunk szívesen 
emlékezni rájuk. Ezek az emlékek kitörölhetet-
lenül velünk maradnak. Mostanra inkább az a 
kérdés, ki milyen módon alkalmazkodik az új 
világ mindennapi történéseihez. 
A mindennapi életünkbe bevezetett korlátozá-
sokkal megtanultunk együtt élni. Hetekig tar-
tott megszokni, hogy a kedvenc sarki boltom is 
bezárt este hétkor és nem tudtam átszaladni 
egy fél kiló kenyérért, ha elfogyott a vacsoránál, 
vagy ha már csak este maradt volna időm 
átmenni a haverokhoz egy jót beszélgetni, azt 
sem tudtam megtenni, mert közeledett a nyolc 
óra és akkora otthon kellett lenni. Ehelyett 
maradt a netes csevegés, amire hál’ istennek 
számtalan programot tudunk már hasz-
nálni, de itt jönnek a bökkenők! Már ha nem 

szűnt meg a hálózati kapcsolat és elég volt 
a sávszélesség is, mert ha az egész család a 
világot jelentő „köldökzsinóron lógott”, bizony 
ez is gyakran előfordult. Persze mondhatjuk, 
hogy ez is csak olyan, mintha a valóságban a 
dugóban ülnénk és várakoznánk vagy mintha 
a kerékpárunkat vagy az autónkat vittük volna 
szervízbe és várjuk, hogy elkészüljön. Ez igaz is! 
Nem is igazán lehet eldönteni mi a különbség a 
két dolog között.

Más oldalról vizsgálva a kérdést vajon megta-
nított bennünket ez a járvány arra, hogy milyen 
kis pontjai vagyunk a világnak? Elgondolkodom 
ezen a kérdésem és nem vagyok benne biztos, 
hogy a válasz igen lenne. Óriási energiákat 
fordítottunk a védekezésre, rengeteg mindent 
feladtunk az életünk részét képező dolgokból. 
Itt van például az utazás. Gyakorlatilag meg-
szűnt a turisztikai célú utazás, helyette viszont 
csúcsra járatjuk az áruszállítást: földön, vízen, 
levegőben áramlik a szükséges alapanyag az 
„online” életünk fenntartásához. Ne felejtsük 
el, hogy a virtuális világ mögött is fizikailag 
létező gépek, berendezések állnak, és ezek is 
pótlandók, javítandók. No meg persze dolgos 
kezek, akik  működtetik ezeket. Mi van, ha 
ezek az emberek is megbetegszenek? Akár-
milyen nézőpontból is vizsgáljuk a kérdést azt 
elmondhatjuk, hogy ez a szubmikroszkopikus 
kórokozó igencsak megváltoztatta az éle-
tünket.
A nagy kérdés mivé fejlődik a világ? Óvato-
sabbak leszünk? Kevesebb nagy összejöve-
telt szervezünk? Alig hiszem! Az ember, mint 
individuum gyarló és elsősorban a maga jólé-
téért aggódik, ami egyrészről természetes is. 
A megváltozott élettérben is követeli magának 
a helyet, és ha a virtuális térben is lehetősége 
támad, ki is fogja használni azt.
Az azonban biztos, hogy a mostani népesség 
még nincs teljesen felkészülve a virtuális 
világban való létezésre. Egy világméretű 
„kísérlet” részeivé váltunk, amiben az emberek 
feszegetik az új lehetőségek határait.
A digitális oktatásban az iskolák próbálják 
átadni ugyanazt a tudást, mint amit a frontális 
oktatás keretein belül tettek. Mára nyilvánva-
lóvá vált, hogy ez nem lehetséges. A saját gye-

rekeimen is tapasztalom − akik egyetemisták 
−, hogy az oktatás színvonala nem éri el a 
korábbi évekét. Ez persze nem csak a járvány-
helyzet miatt van így. A gyakorlati tárgyakat 
a mezőgazdaságban még mindig nem elég 
animációs kisfilmekkel pótolni. A tejgazdasági 
istálló jellegzetes szagát nem lehet légfrissí-
tővel a lakásba varázsolni.
A home office is eleinte tűnt csak jó dolognak. 
Később már nem esett jól, hogy az iroda már 
a nappaliba is beköltözött, és ha beszélgetni 
akartál az volt a válasz, hogy mindjárt befe-
jezem az Excel táblát és megyek. Az ebédfőzés 
közben pedig ment az online meeting és jó 
esetben nem égett oda rántás. Nekem még 
fülembe cseng a „nyolc óra munka, nyolc óra 
pihenés, nyolc óra szórakozás” szlogen, amiből 
legalább annak meg kellene maradni, hogy ne 
keverjük össze a három dolgot, ha már az idő-
intervallumok el is tolódtak a munka irányába, 
és kevesebb idő marad a kikapcsolódásra.

A címben feltett kérdésre válaszolva, hogy mit 
is adott nekünk ez a világjárvány, sok új ajtót 
nyitott meg, amik mögött felsejlenek jó és 
rossz dolgok is. Ezek az utak az ismeretlenbe 
vezetnek és még homályosak, azt csak a jövő 
fogja eldönteni, hogy hová tartanak. Ahogy  
a mondás tartja: Az a biztos, ami elmúlt! 
(Jelenkori kiegészítés: de az sem teljesen!)

Majdnem két évtizedet töltöttem EHS vezetőként 
különböző nagyvállalatoknál. Egy cikluson keresztül 
a KÖVET elnökségének is tagja voltam. Manapság a 
hozzám forduló ügyfeleknek segítek jobbá tenni a vál-
lalkozásaik biztonsággal kapcsolatos  tevékenységeit


