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A MAGÁNIRODÁK 
HELYISÉGEI 

Írta: POGÁNY PAULA. 
 „A hangyák és méhek gondoskodnak jövőjükről, az 

embereket előbb meg kell tanítani rá.” Jókainak ezt a mon- 
dását ki kellene bővíteni azzal, hogy az embereket előbb 
meg kell tanítani arra, mi tulajdonképen a jövőről való 
gondoskodás. 

A anyagi biztosításnak egyoldalúságát bizonyítják 
azok az esetek, melyeket nap-nap után látunk és hallunk, 
midőn emberek, kiknek módjukban áll, hogy jövőjükről 
anyagilag gondoskodjanak, mire ahhoz a ponthoz érnek, 
hogy sok évi fáradságuknak és sok évi önmegtagadásuk- 
nak gyümölcsét élvezzék, annak élvezésére képtelenek és 
legfeljebb elsatnyult, megromlott szervezetük tovább tenge- 
tésére fordíthatják a biztosított pénzt, vagy meg sem érik 
a biztosított nyugalomba vonulást. Nem mintha ez az idő- 
pont az átlagos életkor határán túl volna, hanem mert 
a jövő anyagi biztosításának folytonos szem előtt tar- 
tása által a szervezettől a feltétlen szükséges testi és lelki 
követelményeket megtagadják, azokról úgyszólván meg- 
feledkeznek. 

Az embereket tehát meg kell tanítani arra, hogy 
a jövőről való gondoskodás csak oly alapon tökéletes, ha 
egészségünk állandóan gondos ápolása mellett bizto- 
sítjuk az anyagi megélhetést, mert csak így szerezhetünk 
folyton növekedő igényeinknek megfelelő keresetet, ami 
megint a jövő biztosítását is megkönnyíti. 

A városi embernek gyermekkori emlékei közé tar- 
tozik egy orvosi rendelet: „Friss, tiszta levegő, sok mozgás 
a szabadban, rendszeres táplálkozás.” De ha a felnőttek 
között széttekintünk, nagyon sok helyütt észrevehetjük, 
hogy az orvosi rendeletet nem tartották be, részint a 
viszonyok mostohasága, részint hanyagság és öntudatlanság 
folytán. 

Mutatja ezt a sápkóros, vérszegény, ideges, serdülő 
fiatalság, sőt a felnőtteknek nagy része, kiket a mostoha 
viszonyok, a szülők hanyagsága és tudatlansága megfosztott 
az ifjúság legértékesebb kincsétől: az egészséggel járó kel- 
lemes és boldog közérzülettől, mely alapja a további testi 
és lelki fejlődésnek. 

A szülők hanyagságát a gyermekek magukkal viszik 
az életbe és a szervezet legfontosabb szükségleteit nem 
elégítik ki, mert figyelmük foglalkozásukra és az életküzde- 
lemre van irányítva. A foglalkozások nagy része pedig már 
magában véve nem előnyös az emberi szervezetre. 

Így a tisztviselői pálya sem. Ennél a foglalkozásnál 
feltétlenül szükséges, hogy tiszta levegőjű világos és tágas 
helyiségben végezzük és hogy a folytonos ülést ellensú- 
lyozva sokat mozogjunk a szabadban, továbbá, hogy rend- 
szeresen és ésszerűen táplálkozzunk. 

Vegyük csak a tiszta levegőt, mint az egészség egyik 
legfontosabb követelményét. 

Irodának neveznek többek között négy emeletes bér- 
kaszárnyák szűk földszintjén lévő kis udvari szobákat. Ε 
helyeken még nyár derekán is állandóan gázt, vagy leg- 
jobb esetben villanyt kell égetni. Délelőtt 10 óráig az abla- 
kot nem lehet kinyitni, mert a lakók őrült zajt csapnak 
a szőnyegporolással és a nyitott ablakon betóduló por- 
felhő tehetetlenné tenné az ott tartózkodást. 

Irodának nevezik üzleteknek kis, néhány négy- 
szögméternyi elkerített helyét. Ha elmegyünk ilyen üzle- 
tek előtt láthatjuk, hogy hihetetlen kis helyen 5—6 ember 
dolgozik. Sőt tudjuk, hogy itt fogadnak és tárgyalnak az 
ügyfelekkel is. Ablak vagy ajtó nem nyitható ki, mert 
 az utca zsivajától és a folytonos kocsizörgéstől nem dolgoz- 
hatnak. A levegő káros hatását még növeli az a körülmény 
is, hogy a férfi kartársak, sajnos még e helyeken is, a 
legnagyobb buzgalommal és kitartással áldoznak dohány- 
zási szenvedélyüknek. 

Vannak továbbá irodák raktárhelyiségek mellett, hol 
különböző, esetleg bomlásnak induló mérges anyagokat 
raktároznak. Semminemű fertőtlenítő intézkedés nem törté- 
nik, sőt az irodákban a szemét annyira felhalmozódik, 
hogy ez már magában véve is egészségtelenné teszi a 
levegőt. Sok helyen éveken át nem takaríta- 
nak rendesen, legfeljebb az íróasztalokat 
porolják le. 

A tisztviselők a legnagyobb közönnyel tűrik a piszkot, 
sőt azok is, kik saját otthonukban a legpéldásabb rendet 
és tisztaságot követelik, itten, hol életüknek úgyszólván 
felét töltik, természetesnek találják. Irodatypust képez a 
fővárosban jól ismert üzlet feletti helyiség, amely a padló 
és mennyezet közötti résznek elosztásából keletkezik. 
Nyáron itt annyira tűrhetetlen a levegő, hogy azt az 
esetleg alkalmazott ventilátorok sem javíthatják. Ennek 
ellentétei a pince-irodák — mert ilyenek is vannak —. Ezen 
irodák egészségtelen voltát magyarázni sem kell. Szinte 
azt kell hinnünk, hogy normális irodahelyiség — ideálisról 
nem is beszélve — nem létezik, mert még ott is, hol az 
egészségi követelményeknek megfelelnének, a folytonos 
dohányzás elrontja a levegőt. 

Ha azután szervezetünk megsínyli a sötét, egészség- 
telen, romlott levegőjű atmoszférát, akkor szemünkre 
vetik: „íme egy bizonyíték, hogy a nő szervezetének 
mennyire árt a házonkívüli munka.” De ha a beteg- 
segélyző pénztárak statistikáját megvizsgáljuk, úgy találjuk, 
hogy a férfi tisztviselők ugyanezen okokból eredő meg- 
betegedési aránya sem kisebb. 

Sokan majd nem látnak világos összefüggést saját 
hanyagságuk és az irodák hátrányos volta között, mert 
hiszen látszólag nem a hivatalnoktól függ az irodahelyiség, 
megválasztása. Ez azonban tévedés, mert mindenki már 
alkalmaztatása előtt meggyőződhetik „munkálkodásának 
színhelyéről” és ha az meg nem felel, nem kell az állást 
elfogadni. Ha a sötét, piszkos, bűzös irodahelyiségeket a 
tisztviselők visszautasítanák, a munkaadók kényszerűségből 
ráfanyalodnának tisztességes irodahelyiségek berendezésére. 
Bizonyos, hogy általános kielégítő javítást az egyes 
főnökök belátásától nem várhatnánk, azért a magán- 
tisztviselők organizációinak feltétlenül arra kellene töreked- 
niök, hogy ez a kérdés törvényesen rendeztessék. A beteg- 
segélyző pénztáraknak saját érdekükben csatlakozniuk kel- 
lene egy ilyen irányú mozgalomhoz. Sok ezernyi tiszt- 
viselő és családja sínyli a lehetetlen irodai helyiségben 
töltött idő káros következményeit, a melyek a munka- 
képességet csökkentik, az életet valósággal megrövidítik. 
Végül törvényesen, az iparfelügyelethez hasonlóan szerve- 
zett kereskedelmi felügyeletnek kellene gondoskodni az 
egészségügyi követelmények szigorú betartásáról. 




