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A hivatal csengésével, a friss és győzedelmes erejével vonult be az utolsó évtizedekben a művészet-

történetekbe, úgy hódítja meg magának az iparművészet ís gráciájával, üdítő forma-
készségével, nagyvilágíasságával a közvéleményt. Az ember a kedves és tanulságos dél-
előtti sétáját, mely a büszke reneszànsz-façadeok előtt, ujjongó hirdetések és művészi 
kirakatok közt vitte az Isar völgy lejtős parkjai közé, valahol egy könyves boltban fejezi 
be. S ez ís valami egészen más, mint amit megszoktunk. Mert itt egyetlen segéd sincs 
és egyetlen pult sem unszol a vásárlásra. Csak asztalok és fotellek vannak és sok száz 
könyv meg folyóirat kiterítve, a legújabbak és régiek, remekei a tipográfiának és a könyv-
kötésnek. Ha tetszik, elolvasod, ha nem, csak lapozol bennök, vagy a kiállításukban 
gyönyörködöl. A falakon finom grafika; rézkarcok, exlíbrisek, könyvillusztrációk, Buch-
schmuck. Egy asztalkán egy fiatal német hölgy: Baisch Hedvig nagyon ügyes munkái. 
Az ablakokon üvegre festett jókedvű biedermayer-fígurák. Azután megint szétosztásra szánt 
prospektusok, könyvjegyzékek, az ironikus és elegáns kis amatőr-folyóirat : a Zwiebelfisch. 
Semmi sem tolakszik és semmi sem erőszakos, de ha a világ legblazirtabb embere lép is 
innen ki, valami kis lelkességet mindenesetre hoz ki magával. Egy darabka ízlést, egy kis 
művészetet, vagy ha nem, legalább egy ügyes, ötletes — üzleti gondolatot. N Á D A I P Á L . 

A HIVATAL. 
A polgár, akinek az a mestersége, hogy boltban ül vagy gép mellett dolgozik, ha 

még nem volt hivatalban, úgy indul, mint régen, a dilizsánsz korában apáink, akik 
pisztolyokat tettek az övükbe s mégis féltek. Meg kell nézni őt, a koránkelő polgárt, 
mint piano sóhajok és szorongás közt emeli ki azt a ruhát, amelyről még frissen ragyog 
a vasalás és le nem szakadt gomb. Meg keli nézni őt, amint befordul a kapun, amely 
előtt mereven, begyesen s arcán a bő táplálkozás pírosságának jegyével áll a díszes katona, 
a maharadzsák kedvence, a községi vagy m. kir. huszár és portás. S meg kell nézni 
őt, amint kezében az idézés vagy más hivatali cédula klasszikus szövegével jár, bolyong, 
hogy végül a díjtalan és ideiglenes fogalmazónak azt mondja : tanácsos úr. 

Azon a régi, már a római praetorok idejében virult hatalmi felfogáson kívül, amikor 
a hivatal azt hiszi, hogy érte van a világ, a csillagok, a jó idő, minden ami él, szép, 
drága és finom — más egyéb, a hivatalt viselőtől független valami ís közrejátszik, hogy 
a szabad és vidám polgárban fölkeltse ugyanezt az elfogódó, szavát halkabbá, mozdula-
tait bátortalanná tevő érzést. Valóban : az ember besiet, sétál vagy betámolyog egy 
hivatalba, s mindjárt az előszobában, a szőnyeg, amelyen végigment, olyan, mint azok 
a szőnyegek, amelyeket főleg vidéki vásárokon kinálgatnak azzal a jelszóval: ezt kérem 
rabok csinálták. A rab-, a fogház-, a cella- és magánzárkajelleg aztán továbbfolytatódik. 
A falon, amelyen komoran úszik egy sötét éjszaka piszkosnak ís nevezhető szürke-
sége. A széken vagy padon, amelyen súlyos barna olaj ül, csillog és izzad, úgy, hogy 
pláne nyáron, öröm benne nézegetni magunkat. Az asztalon, amely négy lábon áll, de 
már születése pillanatában ötödikre szorult. A szekrényen, amely eltekintve a benne 
rejtőző csendéletektől, sarkaival kiüti a könyököd s ékes, meggyőző, plasztikus bizony-
sága annak, hogy milyen a szekrény, ha megreped s nem lehet becsukni. Mindez 
egyenkint s összesen éppen elég arra, hogy akinek ily dolgok, a jó szekrény, szép fal s 
környezet iránt véletlenül talentuma van, már itt, az előszobában, a gyékényen, a főnök, 
a tanácsos és más tekintélyes úrhoz vezető ajtó előtt úgy érezze magát, mint aki lenyel 
egy adag savanyú port. 

Valaki mondhatná, hogy a kép, amit gyorsan, vázlatosan s talán keményen fogó 
ceruzaheggyel adtunk itt, túloz, rikító és igazságtalan. Mert nem kell egyéb, csak 
annyi, hogy szétnézzünk például a polgármesteri szobában, a kormány elnökénél, 
vagy másutt, a Kúrián, a postatakarékpénztár és pénzügyminisztérium falai közt, hogy 



belássuk: voilà, a hivatal nem az a hely, amelynek arca, bútorai, szine és karak-
tere megriasztana. Lehet, igaz, így van, a képet azonban, amit ídejegyeztünk, még sem 
vonjuk vissza. Nem azt mondjuk ugyanis, hogy a nehéz és ólmos szürkeség, a fanyarság 
és barátságtalanság, mindaz, ami a hivatalt benépesítő, néma és mégis eleven tárgyakon 
rossz, csúnya és ízléstelen, ami nincs rájuk szögezve, s mégis leolvasható róluk, az elhagyott-
ságuk, közömbösségük, a lélek nélkül való csínáltságuk, — mindez, kivétel és válogatás 
nélkül, valamennyi hivatalban harsogó vezérmotívum. Ebből a borús és lehangoló, sötét, 
gőzmalomszerű képből ki kell vennünk a fentieket, megjegyezve, hogy őket nem fedi e szó 
szimplasága és sablonszerüsége : hivatalnok. Ó k többek, ők egyben politikusok, nem 
ugyanazt a folytonos részmunkát folytatók, hanem produktívek, ők, mint mondani 
szokás : nagy urak, akik tehát nemcsak tudást, állást s elegáns kabátot hoznak magukkal, 
hanem olyan bútort, képet, szőnyeget és poharat is, aminőt akarnak. De ha a nagy, 
díszes, előkelő és ú j hivatalok egészben nem ily siratnívaló kazamaták, a régiek, a 
tömeghivatalok annál inkább. Bennük a tíntásüvegtől a széncsiptetőig ugyancsak jelen 
van a husz-, harminc- sőt negyvenéves tradíció. A tradíció, amely szép, amelyről vall-
juk, hogy ráépülnek a kultúra hidjai, de amely itt sajnos és bizonyos, hogy mást jelent. 
A széket és pamlagot, a bútort ugyanis, amit, mondjuk, száz évvel ezelőtt használt a 
budai királyi kancellária vagy elnöki kamara, ha ma megvolna, könnyen valószínű, 
hogy lefoglalná, belajstromozná s kiállítaná sietve, sőt esetleg büszkén és örömmel az 
Iparművészeti Múzeum. De kétséges, hogy ugyanezt a megőrző, múzeális műveletet 
megtenné azokkal az ínteríőr-ökkel, amelyeket ma talál a dolgos vagy „hej ráérünk arra 
még"-et játszó hivatalok régióiban. Azokkal az ínteríőr-ökkel, amelyek ha már husz, 
harminc, negyven év előtt, friss mázoltságuk derengő pillanatában nem voltak szépek, 
jók, szerencsések, funkciójukra alkalmasak, ma, haladott idő s növekedett viszonyok 
közt még teljesebben nem azok. 

Persze most Lukács László, a miniszter, kezében resszortjának, költségvetésének 
számoszlopaival, ránkpíríthat a magasból, hogy a hivatalok e külső egyenruhájának 
reformja, egynémely régiek kicserélése s újak szabása szintén benne van, stílszerűen 
szólva, az államháztartási programmban. Hogy, amiért ez eddig így maradt, amiért e 
folyamat nem történhet oly radikális, halasztást nem tűrő gyors módon, mint például a 
dreadnaught-ok épitése, az oka ennek az a materiális képesség, ami már Monteccucolli, 
nem a mai, a tengerész Montecuccolí, hanem a régi, a törökverő osztrák-olasz vezér 
XVII. századában ís ílyfajta problémák veleje s megoldása volt: a pénz, l'argent, Geld, 
money, kopek. Helyes. Hagyjuk a rossz, kopott, öröklött ipari sorvadásban szenvedő 
tömeghívatalokat. Hagyjuk őket, amelyeknek nem jutott pénz s menjünk oda, amelyek-
nek jutott, ahová épp tegnap vagy ma vonult be ú j holmi. Menjünk, de ne úgy, mint 
Knabe Farkas Jeremiás, az államtitkár titkárja előtt reszkető és megrekedő öreg díjnok, 
aki ujjaival végigtapogatja a plüssdívánt, hogy vájjon igazi plüss, hanem menjünk azzal 
a kíváncsisággal, amivel például egy színházi premíére-látogató foglal helyet a nézőtéren, 
várva, hogy amit kap, mennyiben áll fölötte vagy alatta az ő jó premiére-tapasztalatainak, 
azzal a kíváncsisággal, amivel ma egy némi művészeti műveltségű ember ís önkéntelenül 
körültekínt egy ú j szalonban vagy kávéházban. Nos, talán nem kérkedő feltolakvás, 
hogy többek közt nekünk, akinek újságíróí kötelességből nem egyszer volt módunk ily 
hivatalok mai keletű miliőjében megjelenni, épp elég bőven vannak kifogásolni valóink s 
megjegyzéseink. E megjegyzések, nem tagadjuk, kellemetlenek még akkor is, ha oly 
valamikről van szó, mint egy miniszter, államtitkár vagy kúriai bíró hivatali otthona. 
De menti őket, hogy a szép, jó, a praktikusabb és művésziebb bútor és miliő nevében 
történnek. Mivelhogy ne szíveskedjenek félreérteni: nem azt mondjuk, hogy a szék, 
amelyen X. miniszter vagy államtitkár ül, teljesen, abszurd és kiáltó módon alkalmatlan 
erre a köznapi szerepre. Széknek készült s szék elvégre ez is, támlája van, karfája van, 
rendes, logikus módon fogódzik a földbe, s a rajta való ülés, amely arab bölcsek szerint 
jobb mint az állás, nyilván nem jelent veszélyt. Mégis szék és szék közt akad olyféle 
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A hivatal különbség, mint kép és kép, tánc és tánc, írásmű és írásmű közt. Van szék, amely 

úgy hat, mint egy zongorán balkézzel megütött brutális gikszer. S van szék, amely 
anélkül, hogy résztvennénk a rajta való helyfoglalás passziójában, a vonalaival, színé-
vel, arányaival, alakjával valami különös, könnyen meg nem nevezhető érzést kelt s 
hívogat, bár az igazság az, hogy ez az érzés nem választható el attól, ami a szék prak-
tikussága, attól a gondolattól, hogy mily finom és delikát öröm lesz majd benne 
pihenni, olvasva Csokonait, Petőfit vagy Anatole France-t. Van szék, amelyen nem 
okvetlen gerinctörő a szerkezet s van szék, amelyről egyéb ís sugárzódík: egy kita-
láló s formáló ember, más szóval művész intelligenciája, ötlete s fantáziája. Van szék, 
amely sablon s amely — nem kell mosolyogni — egyéni, van, amely nem mond 
semmit anyagával s amely már ebben is szépséget rejt, van, amely csak gyárszagű, 
közömbös, független alakulásának idejétől, s amely magán viseli a mai idők, Ízlésbeli és 
szükségleti viszonyainak szignumát. Aztán s szobát, hivatalt lehet úgy ís berendezni, hogy 
az impressziója, a hatása — megint muzsikához fordulunk — oly zenekarhoz hasonlatos, 
amely egyszerre játszik Debussy-t, Bach-ot és Kutscherát, amelyben egyszerre hangzik 
gyászínduló, montmarte-í dal s magyar kopogós. Szobát, hivatalt lehet úgy ís berendezni, 
hogy különböző ellenmondásokkal, véletlenül vaktában verődik össze, s úgy is, hogy az 
egésznek összetartása, hangulata, egysége van, mint az esztétikusok mondják, stílusa. 

Mindebből, aki hivatalnok, talán kíérzi, hogy nem őt, hanem a hivatalát hová 
kell sorolnunk, ha ez még annyira új és előkelő. Valóban, ami felfedezhető bennük, ez 
vagy ama rossz, téves szokványípar, amely a kapitalizmussal zúgott végig a jobb sorsra 
érdemes polgárság lakásain. Vagy pedig az új törekvések területéről való, ú. n. modern 
bútor, de könnyelműen oly dolgokkal keveredik, amelyekkel együtt nem szobaszépséget 
ad, hanem kacér zökkenőkkel teli potpourri-t. Tudunk például hivatalt, ahol az anya-
könyvet őrzik, s ahol a kényszer és szerelmi házasságkötéseknél oly tapéta és világítótest 
asszisztál, amelyekről világosan leolvasható a jó, új, stílusra törekvő iparművészeti szándék. 
De a falon két halovány metszet lóg, a király és Erzsébet oly keretben, aminőben sikkes 
vidéki ügynökök hurcolják a karbatett kézzel tengeri mormolást hallgató Napoleont, 
vagy a bizonyos vadászt, akit temetnek. A falon bársony is lóg, cukrászboltra emlé-
keztető, édes, kecses, drága rojtos vörös bársony, s a kisebb dolgokon, a kilincs és 
egyebeken ugyancsak rajt rezeg az álbarokk-ipar villogó erénye. A dolog tehát úgy áll, 
hogy az állam, a város pénzt, sőt vagyont költ hivatalokra, amelyeknek ellenkezőjét, ugyan-
ennyi pénzért, esetleg olcsóbbért megkapná, ha oly iparnál keresne, amelyben megvan a mai 
művészettel való kapcsolat. Mint ahogy ezt némileg konstatálhatni az ily ügyekben könnyebb 
és gyorsabb mozgású magánhívatalokban, az új budapesti bankokban. Hogy e pénz, e szük-
séglet mily energiáit szabadítaná föl az inkább szegény és puszta kézzel álló, mint fel-
adatokkal túlterhelt magyar iparművészetnek : ezt fölösleges élénk szavakkal bizonyítani. 
Hogy e nagy és sokféle probléma mily szépségeket rejt (pl. egy bírói szoba), ennek az 
észrevevése s a sokféle probléma megoldása művészek és iparosok dolga, arról pedig, hogy 
végrehajtható lehessen, gondolkodjanak a hivatalnokok. Mi itt csak rámutattunk kissé 
arra, amit először épp a hivatalnok urak közül tudhatnak sokan, de ha tudnak, szemüket 
lefogja vagy a szokás, vagy az a beletörődés, hogy : nem szükséges zavarogni, a hivatal 
az nem szalon, a hivatalban ez is jó, az is jó, minden jól van úgy, ahogy van. Holott, 
vak ember, aki itt csak kényelmi s fínnyásságbelí elegáns kérdést lát. Vak ember, aki 
nem látja, hogy a dolgokkal, amelyek körülfognak, az asztalos, a szövő és kőmíves 
munkájával szintén lehet emberekhez férni. S ha ők nem ís javítják meg, nem 
is korrigálják az embert oly értelemben, mint az angol moralisták hiszik, akikre 
rácáfolnak a múzeumokból nagy műértelemmel történő képlopások, bizonyos, hogy 
szunnyadó képességeket nyitnak föl. Új képességeket, amelyekből soha sincs valakiben 
annyi, hogy elmondhatja magáról, a Louvre termein vagy római köveken olykor tétle-
nül ásító, berlini automobíltulajdonos biztosságával : immár elég gazdag, szemben az élet, 
a világ, ama tevékenység tüneményeível, aminek végső neve kultúra. D Ö M Ö T Ö R I S T V Á N . 


