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Irodai személyes terek és „kalickák”

a munkahely kialakítása és a dolgozók elé-

gedettsége

A seszín_ válaszfalak helyett padlástéri pihe-
nQszobák, étkezQerkélyek és tág terek várják az 
alkalmazottakat. De vajon Qk boldogabbak-e 
ettQl, vagy jobban végzik-e munkájukat?

„Ismertem a ceruzák kérlelhetetlen szomorúsá-
gát” – így kezdQdik Theodore Roethke Bánat 
(Dolor) cím_ verse, mely a maga nemében a 
legjobb, amit valaha a hivatali élet szürkeségérQl 
írtak angolul. [Ismertem] „…a formás dobo-tem] „…a formás dobo- „…a formás dobo-„…a formás dobo-
zokban, írómappa- és levélnehezék-bánatot, / 
Dossziék és ragasztók minden nyomorúságát, 
/ A vigasztalanul makulátlan illemhelyeket, / 
Magányos várószobát, mosdófülkét, kapcsoló-
táblát”.1 Több mint egy évszázadon keresztül a 
hivatalok berendezése a legtalálóbb metafora 
volt az ott dolgozók életérzésének kifejezésére. A 
irodai élet színtelen sivársága végigvonul az ún. 
„fehérgalléros” szépirodalom útvesztQin – kezd-
ve Herman Melville novellájában Bartlebyvel, 
aki szenvtelenül mered a téglafalra, Frank 
Wheelerig, aki Richard Yates A szabadság útjai 
(Revolutionary Road, 1961) cím_ regényében és 
az abból készült filmben sz_k és sötét irodájában 
ült bebörtönözve. Fluoreszkáló fények, elválasz-
tó rácsok és m_anyag borítású farostlemezek: 
milyen lehangoló és megalázó tud lenni mindez.

Manapság azonban nem lenne helyénvaló a sz_k 
irodahelyiségek miatt panaszkodni. Ha a legmo-
dernebbül kialakított irodai tereket nézzük, rögtön 
nyilvánvaló lesz, hogy okultak Roethke és Bartleby 
szavaiból – legalábbis ami a tervezést illeti. A 
berlini Hi-ReS! reklámügynökség irodái, melyet 

1 Váradi Szabolcs fordítása.

a német Studio A/S építészeti cég tervezett, rikító 
színekben pompáznak – akár egy csavart nyalóka 
–, és nagyon változatos a belsQ tér kihasználása. 
Senki sem ül sz_k fülkében: miután vége a sárga 
asztalnál tartott megbeszélésnek, egy piros létrán 
fel lehet mászni egy kis padlástérbe, ahol párnákon 
heverészve böngészhetjük e-mailjeinket vagy ép-
pen titokban szunyókálhatunk. A Candy Crash Saga 
nev_ ún. zuhatagjátékokat gyártó King mobiljáték-
fejlesztQ cég fQhadiszállása hasonlóan harsány és a 
gyerekeknek is tetszene: alkalmazottai neonrózsa-
szín- és zöld válaszfalak között dolgoznak, és sárga-
fehér verandákon ebédelnek. A tervezés csúcsaként 
a nagynev_ építészek úgy tekintenek a hivatalra, 
mint egy a jövQbQl idepottyant _rhajóra. A világ 
legnagyobb olajcégének, a Saudi Aramconak a 
kutatóközpontját úgy tervezte meg Zaha Hadid, 
hogy a laza, elforgatott méhkas-szerkezet szinte 
szétrobbantja a megszokott külsQ térelhatárolókat.

A múlt század folyamán az irodákat egyre töké-
letesítették, hogy jobban szervezett és kellemesebb 
munkahelyek legyenek. A modern irodák szeszélyes 
furcsaságai azonban új jelenséget képviselnek. A 
huszadik század elején, még ha fény_zQek voltak is, 
mindig kiszámítható tervek alapján épültek. A Larkin 
szappangyár Frank Lloyd Wright által tervezett iro-
daházában (1906) volt egy napfényes világítóudvar 
és pihenQszoba a nagyrészt nQi munkaerQ számára: 
akkoriban ez elképzelhetetlen kényelmet jelentett. 
De senki sem mert volna szunyókálni; nem voltak 
rejtett „bárpultokhoz” vezetQ titkos ajtók, mint a 
LinkedIn New York-i irodaegyüttesében. Az elsQ 
irodák tervezése töretlen munkakedvet követelt meg 
az ott dolgozóktól. A mai kor „tékozló” irodái az 
effajta gondolkodásmód ellen ható több évtizedes 
folyamatnak az érthetQ végpontjai.

Az amerikai Frederick Winslow Taylor, a szer-
vezeti kultúra befolyásos elméleti szakembere 
volt az elsQ, aki a hatékonyság alapelvét alkal-
mazta az irodai design terén. W. H. Leffingwell, 
Taylor tanítványa arra utal az Irodaszervezés tu-
dományos alapon (Scientific Office Management, 
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1917) cím_ értekezésében, hogy egy rosszul 
elhelyezett vízcsap miatt mérföldeket kell fölös-
legesen sétálnia egy-egy dolgozónak – ami az el-
pocsékolt lépésekbQl összeadódott mérföldeknek 
akár tízezreit is jelentheti, ha mindezt megszo-
rozzuk a sok dolgozó számával 52 munkahéten 
keresztül. A taylori irodák íróasztalok tökéletesen 
elrendezett, tömött soraiból álltak, melyek meg-
könnyítették a köztük való elhaladást. Ez a félel-
metes fitnesz-applikációként uralkodó létmodell 
számadatokká fokozta le az emberi lényeket.

Nem meglepQ, hogy az ott dolgozók gy_lölték az 
effajta térkihasználást, és az 1930-as évektQl kezdQ-
dQen hangot adtak sérelmeiknek. ElQször az 1930-
as években sztrájkoltak a könyvkiadók, és körülbe-
lül ugyanaz idQ tájt tömörültek szakszervezetbe a 
The New Republic liberális folyóirat munkatársai. 
Természetesen nem a jobb irodai designért sztráj-
koltak, hiszen ezt már megkapták, nem beszélve a 
„gondoskodó” cégpolitika egyéb jeleirQl: nyugdíj-
ról, vállalati kirándulásokról, és a háború utáni fel-
lendülési idQszak jelentQs mértékben és állandóan 
emelkedQ fizetéseirQl. Az irodagyárakkal szembeni 
ellenérzés elsQként a tervezQkben és a kivitelezQk-
ben fogalmazódott meg: a jó munkaadónak inkább 
az ott dolgozók lelkivilágával kellene foglalkoznia 
ahelyett, hogy puszta gépekként kezeli Qket.

A háború után a csupa üveg-acél, légkondi-
cionált „dobozok” korszaka következett. Ezek 
a mindenütt fellelhetQ és ma már jellegtelennek 
tartott építmények akkoriban az építészet és a 
tervezés csodáinak számítottak. Az élet ezek-
nél a cégeknél felt_nQen hasonlított arra, ami 
ma a Google és a Facebook oldalain zajlik: 
„képzeljünk el tengernyi halványbarna íróasztalt 
sötétbarna székekkel, ahogy ömlik be a kültéri 
világítás, a tágas irodákban egyedileg beállítha-
tó légkondicionáló berendezés van, a falakból 
pedig gombnyomásra a Muzak kellemes háttér-
zenéje árad”. Az idézet Alan Harrington Élet a 
Kristálypalotában (Life in the Crystal Palace, 
1967) cím_ regényébQl való, mely kiábrándító 
beszámoló egy gazdag elQvárosi nagyvállalat éle-
térQl az 1950-es évek közepének Amerikájában. 
Délben jó filmek várnak a kisebbfajta színházzal 
is felérQ elQadóteremben, vagy rendelkezésünkre 
áll a könyvtár, ott a színestévé, amin nézhetjük 
a világbajnokságot, vagy dartsozhatunk és ping-

pongozhatunk is a tornateremben. Harrington, 
aki maga is dolgozott egy nagyvállalatnál, ki-
váló lényeglátással és némi szégyenkezéssel 
azon t_nQdik, hogy ezek a kezdeményezések 
inkább elapasztják a kreativitást ahelyett, hogy 
serkentenék.

Az irodák fejlesztését célzó törekvésekbQl 
származott néhány jelentQs újítás, mint például 
a bútortervezés és a belsQ téralakítás összehan-
golása. Mindenesetre volt pár látványos kudarc 
is. A legelhíresültebb az ún. standard cubicle, 
azaz cellás iroda: a Herman Miller bútorgyár 
találmánya hamarosan a cégek kedvence lett, 
melynek segítségével több embert tudtak még 
kisebb helyre bezsúfolni a lehetQ legkisebb anya-
gi ráfordítással (míg el nem bocsátották Qket). 
Az 1990-es évek végére nagyrészt az 1989-ben 
bemutatott Dilbert cím_ rajzfilmnek köszönhe-
tQen, a fehérgalléros életforma gúzsba kötöttsé-
gének legfQbb szimbóluma lett – az ún. irodai 
bezártság-érzet miatti düh egyik kiváltó oka a 
„kalicka” volt, mely feltehetQleg részben még 
munkahelyi lövöldözéseket is eredményezhetett.

A 90-es évek végén az ipari technológia 
felvirágzása révén jutottunk el a lélekölQ 
fülkés irodai rendszertQl a mai „tejjel-méz-
zel folyó” irodákig. A dotkom-cégesek közül 
sokan kényelmes egyetemi kampuszokról 
érkeztek (vagy gyakran éppen buktak ki), 
hogy aztán nagyvállalatoknál robotoljanak. 
Mikor vállalkozásba kezdtek, szerették volna 
visszavarázsolni a munka és a szórakozás közti 
sodródás kellemes állapotát, mely egyetemista 
éveiket jellemezte. Leomlottak a boxokat el-boxokat el-
választó falak, és a kibérelt tágas raktárépü-
letekben vagy tetQterekben fergeteges Mario 
Kart-versenyek vagy ádáz pingpongcsaták sza-
kították meg a kivételesen hosszúra nyúlt mun-
kanapokat. A versenyszférában a szakképzett 
munkaerQ odavonzásának egyik bevált mód-
szerét jelentette a vidám munkahely: csak nem 
fog egy tehetséges mérnök egy csúcstechnoló-
giás óriáscéget otthagyni a szomszédban induló 
szegényes kis vállalkozás kedvéért, ahol nincs 
konditerem vagy aquafitness. Így terjedt el az 
„érezzük magunkat jól munkahelyünkön” jelen-
ség az egész világon.
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A Studio A/S német tervezQcég megér-
tette az idQk szavát, mikor megfogalmazta 
célkit_zéseit: az „Y-generáció” „mélyebb je-Y-generáció” „mélyebb je-
lentést” szeretne kiolvasni az irodai design-
ból; az új nemzedék „költészetet, formai szép-
séget és egyfajta légkört” akar munkahelyein. 
A Teknion tervezQcég az „erkölcsi gazdasá-
gosság” (ethonomics) szót használja a modern 
irodát jellemzQ alapelvek leírására. Szerintük a 
design hozzájárulhat az újfajta, „etikus munka-
helyek” kialakításához azáltal, hogy az embe-
reket a mozgásszegény életforma helyett több 
gyaloglásra ösztönzi, továbbá hogy bQséges 
zöld növényzettel odavarázsolja a természetet, 
és kedvezQbb fényviszonyokat, valamint olyan 
környezetet teremt az anyagok változatos fel-
használásával, mely különféle érzeteket és 
hangulatokat ébreszt.

Az irodai design az alkalmazottak boldogsá-
gával, jó közérzetével és a játékos kedvével tö-
rQdik – a lehetséges világok legjobbikát szeretné 
létrehozni. Nem kérdéses, hogy a szóban forgó 
irodák jóval hívogatóbbak, mint sz_k irodai ka-
lickáink; és nem meglepQ, hogy olyan sok cég 
próbálja másolni ezt a mintát. Mindazonáltal 
megvannak a hátulütQi annak a ,,bomlasztó” jel-
leg_ gondolkodásnak, mely ragaszkodik ahhoz, 
hogy egy munkahely ne csak az átlagos igénye-
inket (ellátmány, iható kávé, mikrosütQ) elégítse 
ki, hanem mélyebb pszichológiai szükségletein-
ket is. Ha az új technikai megoldások lehetet-
lenné teszik, hogy munkahelyünkön felálljunk 
és szünetet tartsunk, az új munkahelyi design 
mögött rejlQ „erkölcsileg gazdaságos” gondol-
kodás célzottan megnehezíti, hogy különvá-
lasszuk munkahelyi életünket minden mástól. 
William Davis szociológus „boldogságiparnak” 
nevezi ezt az eszmerendszert, amelyben leg-
titkosabb érzelmeinkkel, sQt – a munkahelyi 
„wellness” programoknak köszönhetQen – még 
egészségünkkel is behatóan foglalkozik fQnö-
künk. Az új típusú munkahely egyik legnépsze-
r_bb és legtöbbet idézett guruja, Tony Hsieh, 
a Zappos (online ruházati és cipQkereskedés) 
vezérigazgatója szerint a cégeknek „boldogság-
ügyi fQfelelQsöket” kellene alkalmaznia, hogy 
biztosítsák a munkahelyi motivációt. Továbbá 
azt is javasolta, hogy rendszeresen sz_rjék ki 

a dolgozóknak azt a 10 százalékát, akik leg-
kevésbé osztják a „happiness-program” iránti 
lelkesedést – és rúgják ki Qket.

Végeredményben nem világos, hogy az új 
típusú irodákban tényleg úgy zajlik-e az élet, 
mint ahogy hirdetik. Még ha a közösségi te-
reket szép fényes lambéria is díszíti, mint ez 
a tallinni Lenne cégnél látható Észtországban, 
maguk az íróasztalok gyakran egy munka-
térben vannak elrendezve. Kevés gyakorlati 
tapasztalat támasztja alá azt a törekvést, mely 
a jobb együttm_ködés és munkavégzés ér-
dekében kiemeli a dolgozókat saját irodáik 
magánszférájából. A leggyakrabban idézett, 
dolgozói elégedettséget célzó felmérések mind 
az effajta divatos irodai design ellen szólnak. 
A The Journal of Environmental Psychology 
(Környezetpszichológiai Szemle) cím_ folyóirat 
egy 2013-ban megjelent tanulmánya jelezte, 
hogy a nyitott irodákban dolgozók 50%-a szen-a nyitott irodákban dolgozók 50%-a szen-
ved a zajtól, és 30%-uk panaszkodik a privát-
szféra hiányára.

Alvin Toffler jövQkutató 1980-ban megjósolta, 
hogy a telekommunikáció fejlQdésével egyre 
inkább csökkenni fog az irodák jelentQsége 
a közeljövQben. A városközpontok kiürülnek, 
és mindenki vidéki házából dolgozhat majd 
az internet segítségével (ez az ún. „electronic 
cottages” jelensége). Az azóta eltelt évek folya-
matos digitális fejlQdése azzal fenyeget, hogy 
beigazolódik Toffler különös víziója. Bizonyos 
értelemben már valóra vált: gyakran tényleg 
otthonról dolgozunk. És a munkahelyünkön 
is dolgozunk, mielQtt hazamennénk, hogy ott 
folytassuk tovább a munkát. A munkahelyi 
ingázás és a telekommunikáció ördögi 
szövetségben vannak egymással. Az irodák 
továbbra is tartják magukat, és közben egyre 
baljósabb és idegenebb hatalomként nQnek 
életünk fölé.

Niki Saval az n+1 (n plus one) New York-i 
irodalmi és kulturális magazin szerkesztQje és 
a „Cubed: A Secret History of the Workplace” 
(Kockalét: A munkahelyek titkos története) cím_ 
könyv szerzQje.

(The New York Times Magazine, 
2016. február)


