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Az ismeretlen műkedvelő fotós felvételén a Beregszászi Járásközi Árulerakat épülete a 
beindítás után. Jobbról az alacsonyabb épületben az ammóniával működő hűtőagregá-
tok helyezkedtek el. A gépteremben termelődött hőt, hasznosítás nélkül, egy nagyobb 
teljesítményű ventilátorral, az ablakokon keresztül a szabadba hajtották, ami az egyik 
szélső ablakon jól látható. A központi fűtés csak később épült meg, ezért a fűtést vil-
lanykaloriferekkel oldották meg az élelmiszerraktárban, ez is látható a felvételen. A 
terep ekkor még rendezetlen, de a lerakat már működött, mert a felvétel jobb sarkán, 
a palackok előtt jól látható a 200 literes kiszerelésű étolaj, amit egy ivano-frankovszki 
vállalat szállított akkor szinte az egész Kárpátalja részére. Az iparivasút-vágány az 
épület mögött volt  

A beregszászi járásközi árulerakat az 1960-as évek elején a város különböző részein 
több, apró épülethelyiségben volt lehelyezve, közülük néhány a mai Bocskai ut-
cán, a sokak számára ismerős ruhagyár szomszédságában és a Járási Fogyasztási 
Szövetkezet irodahelyiségeinek közelében, valamint a külvárosban, az úgynevezett 
Pipanyak környékén.

A megkérdezettek elbeszélése szerint az árulerakat 1964-ben még a teljesen a 
Beregszászi Járási Fogyasztási Szövetkezet alárendelt vállalataként működött. Ekkor 
az árulerakat nagyon kezdetleges műszaki bázissal rendelkezett: a raktárhelyiségek 
 * Az írás elkészítését adatokkal támogatták: Kotner Klári áruismerő, Adám Dobra igazgatóhelyettes, 

Medvigy Margit jogász, Rendes Zoltánné könyvelő és a lerakat több dolgozója.



kicsik és rosszul megközelíthetők voltak. A megrendelt termékek szétosztását min-
dössze néhány lovas szekér és egyetlen gépkocsi végezte. A közeli falusi fogyasztási 
szövetkezet megrendelői a maguk és a vásárlóik érdekében sokszor saját vagy bérelt, 
kölcsönzött fuvarral érkeztek, hogy felgyorsítsák az általuk kiválogatott, vagy köz-
pontilag szétosztott termékek gyorsabb kiszállítását. Ugyanis a legtöbb szövetkezeti 
üzletben teljesítmény után fi zettek, s ez egyben az ott dolgozók bérének növekedését 
is jelentette, amit sokszor óriási áldozatok árán biztosítottak. 

1965 augusztusában a járási fogyasztási szövetkezet és az árulerakat kettévált, 
de a vezetésben továbbra is a régi káderek maradtak, ami teljesen új feladatok elé 
állította őket. Ezt rövidesen az ilosvai és beregszászi járások egyesítése követte, 
így az árulerakat hatásköre is bővült. A Megyei Fogyasztási Szövetkezet keretein 
belül nemcsak a járásközi árulerakat ötlete valósult meg, hanem vele párhuzamo-
san létrehozták a Teherfuvarozó Vállalatot is, amely bérleti alapon szolgálta ki a 
járási fogyasztási szövetkezet kiskereskedelmi, közétkeztetési vállalatait, valamint 
az árulerakat igényeit elégítette ki különböző szállítási szolgáltatásokkal, mint az 
áruexpedicionálás, a személygépkocsival való kiszolgálás stb. Ennek következtében 
lényeges tehertől mentesültek az előbb említettek, mert a továbbiakban nem volt 
feladatuk a gépkocsipark bővítése, a szervizelése, üzemanyagellátása stb., amelyek 
addig az ők feladatkörükbe tartoztak.

Az árulerakat a járási fogyasztási szövetkezet többnyire a külvárosban, a piacon 
és nagyobb részt falvakban lévő üzleteit szolgálta ki élelmiszerrel és iparcikkek-
kel, ezért a kiskereskedelmi hálózat vezetői úgy gondolták, hogy a lerakat minden 
kérdésben továbbra is az ő közvetlen irányításuk alá tartozik, amit érvényesí-
teni próbáltak. Ez a törekvésük hamarosan zátonyra futott az igazgató, Vaszilij 
Ivanovics Ferkó elhatározása következtében, aki hosszas erőfeszítéssel, nem kis 
fi zikai, szellemi, és pszichikai áldozattal helyes mederbe terelte a lerakat jövőjét. 
A gyakorlatban pedig mögé állt a lerakat egész közössége. De ne feledjük el, ehhez 
kellett a Megyei Fogyasztási Szövetkezet elnökségének és a járási pártszervezetnek 
a teljes támogatása is. 

 

Az egyetlen fotó, amelyen jól kivehető V. I. Ferkó alakja (az első sorban jobbról a máso-
dik). Tőle jobbra a járási fogyasztási szövetség elnöke, később a Gasztronóm igazgatója, 
V. I. Ribcsánszkij, továbbá Jarosenko, a személyzeti osztály vezetője  
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Iván Vaszilij Ivanovics Ferkó mint ember és igazgató, nyugodt, megfontolt és 
tehetséges, okos, mi több, nagyon szerény vezetőnek számított és bizonyult, ennek 
ellenére tekintélye olykor egészen apróságokon nyugodott. Mindenki tudta róla, 
hogy rendszeresen irogat tudományos cikkeket. Ezeket a Szovjetunió Fogyasztási 
Szövetkezetei legfelső orgánumának folyóiratában a Kooperátorban közölte. Egyik 
munkáját magam is elolvastam, s az volt a véleményem, hogy az akkori időben 
a dolgozatnak már a megjelentetése is kisebb hőstettel ért fel. Sokan az abban 
leírtakat mások munkájának tulajdonították, tudatosan, megtévesztés céljából. 
Olyan híresztelések is terjengtek róla, hogy fogorvos felesége írta a számára e 
szakmai szempontból kifogástalan és érdekfeszítő dolgozatokat. Azt viszont el lehet 
képzelni, hogy a helyesírási hibákat jól képzett felesége javította ki, és stilisztikai 
változtatásokat hajtott végre segítségül. Magam is láttam néhány alkalommal a 
napi munkája után keményen dolgozni, a kéziratai fölé hajolva. De kutatásaim 
alkalmával nem sikerült olyan kollégával találkoznom, aki megerősítette volna 
tudományos sikerét valamilyen oktatási vagy tudományos intézetben. Azt azonban 
többen is közölték, hogy cikkei mellett könyve is megjelent a nagykereskedelem 
fejlesztésével kapcsolatos tapasztalatairól, kutatásairól és javaslatairól, amelyek 
többségét beépítette munkájába.

Közismert volt, hogy bizonyos szinten nem nézték jó szemmel e tevékenységét, 
kapcsolatát más felsőbb intézményekhez, komoly riválist láttak személyében, 
aminek hozadéka az lett, hogy ha egy mód volt rá, igyekeztek akadályokat gördí-
teni elé. Ezt személyesen tőle tudom, mert zárkózottsága ellenére, olykor elárult 
bizonyos szakmai dolgokat munkája nehézségeiről, mindazok ellenére, hogy nem 
voltunk baráti viszonyban. Szerettem vele társalogni, mert sok vonatkozásban 
példaképemnek tartottam, amiről ő természetesen nem tudott, viszont a tiszte-
letemet megérezhette, ezért alkalmi eszmecseréinknek ő sem volt az elrontója. 
Így kerültem vele előbb ismerősi, később pedig munkatársi viszonyba, aminek 
eredményeként végül egészen közelről megismerhettem. Nagyon sok tekintetben 
rendkívül értelmes, intelligens és nem utolsó sorban magas szaktudású embernek 
tartottam, ezért köztünk az olykori nézeteltérések ellenére is, késő idős koráig jó 
viszonyban maradtunk, ami még jobban növelte sajátos tekintélyét a szememben. 
Nem bizonyult haragtartó embernek. A toleranciát nemcsak a szótárból ismerte, 
de az élete folyamán hatékonyan gyakorolta is.

Egyedül, megfelelő helyi támogatók nélkül, természetesen kevésre vihette vol-
nal. Elemezvén tevékenységét, bámulatosnak tartottam, hogy milyen kifi nomult 
érzékkel tudta összeválogatni a megfelelő munkatársakat (kádereket) mind a ve-
zetésre, mind a legegyszerűbb munkafolyamatok végzésére. Hosszú éveken át az 
igazgató nagyszerű segítőjének bizonyult Anna Vasziljevna Dobonyi főkönyvelő. A 
kiváló szakembert úgy kell elképzelni, mint akinek a tapasztalt, okos döntéseiben 
ott lapult az asszonyi csalafi ntaság is. Az apró gondokat nagyszerűen kezelte, or-
vosolta lágy, békés természetével Juhász Anna főkönyvelőhelyettes, aki a hármas 
fogatot a háttérből a legnagyobb szerénységgel vezette. De rajtuk kívül sok olyan 
szakember, üzletkötő (áruszakismerő), raktáros dolgozott velük, akik emberi és 
szakmai teljesítményük csúcsán voltak, amikor az igazgató irányítása alatt a vál-
lalathoz kerültek. Róluk a továbbiakban még szót ejtek.

Az igazgató és támogatói odaadó munkája révén a Beregszászi Járásközi 
Árulerakat a Megyei Fogyasztási Szövetkezet különálló és rugalmas gazdasági 
egységévé vált, és ezt a helyzetét hosszú éveken keresztül meg tudta őrizni. A V. 
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I. Ferkó által kiépített gazdasági politikának, a járási fogyasztási szövetkezetek és 
a járásközi árulerakat partneri kapcsolatának köszönhetően, a valóságon alapu-
ló ellentétek; az áruválaszték minőségi problémái, a szállítások egyenetlensége, 
bizonyos termékeknek a hiánycikkek listájára való felkerülése, majd azok ter-
melésének beütemezése mindig napirendre kerültek. Ezek között különös helyet 
foglaltak el azok a termékek, melyek gyártása helyben megoldhatónak bizonyult 
a készletezési hivatal és az ipari kombinát keretein belül. Az ilyen termékekkel 
a járási fogyasztási szövetkezet sikeresen gazdagította nemcsak az élelmiszer- és 
iparcikk-kereskedelmének választékát, de a jövedelmét is, ráadásul különösebb 
ráfordítások nélkül. 

Viszont tudni kell azt is, hogy a készletezési hivatal és az ipari kombinát a járási 
fogyasztási szövetkezet szerves egységei voltak, ezért a gondok elhárítása, ha nem 
is volt zökkenőmentes, de lényegesen kevesebb erőfeszítésbe került. A termelés 
beindítására néha kívülről nyomást kellett gyakorolni, különösen akkor, ha hi-
ányzott a kellő belső kényszer és kezdeményezőkészség. Ezt az erkölcsi nyomást 
az árulerakat vezetősége gyakran művelte: „a legjobb védekezés a támadás” elve 
alapján a lehető legmegfelelőbb időben. Az árulerakat éves áruszállítási szerződé-
sének teljesítése a kiskereskedelmi vállalatokkal szemben – ha nagyobb összegű 
kötbérek kifi zetését nem is helyezték előtérbe, mert felsőbb kezdeményezésre, 
utasításra attól a felek eltértek – sokszor adtak komoly vitákra okot. 

Az 1960–as évek közepén az árulerakat teljesen új műszaki bázishoz jutott, 
amely az akkori lehetőségekhez viszonyítva, akár modernnek is volt nevezhető. 
A következő fő építményekből tevődött össze: a lerakat irányításához szükséges 
kétszintes irodaépület, amelynek a földszintjén tágas előszoba a feljárathoz szük-
séges lépcsővel, étkezde-büfé, előbb egy, majd később két terem az élelmiszerek 
és iparcikkek bemutatására és népszerűsítésére, ahol mindegyik raktárnak az 
üzletkötője és számlázója ült. A raktárban lévő árukészletet a számlázó vezette, 
pontos megnevezés szerint.

Elvileg az üzletkötőnek ezekben a helyiségekben kellett volna felvenni a megren-
deléseket az üzletvezetőktől, felhasználva a bemutatóteremben lévő árupéldányokat, 
a kartotékon lévő árukészlet fi gyelembevételével, a járási fogyasztási szövetkezet 
előzetes szétosztása alapján, s ha nem hiánycikkekről volt szó, az üzlet forgalmához 
viszonyítva. A gyakorlatban viszont a megrendelések felvétele a raktárakban folyt, 
néha tudatosan, máskor kényszerből mellőzve az üzletkötőket, mert így az anyagi 
felelősök (a raktárnok és az üzletvezető) közelebbi viszonyba kerülhettek egymás-
sal. Ez bizonyos közös, kölcsönös érdekek: pontatlan szállítás, nagyobb tételű áru 
befutása, stb. tisztázása érdekében történő találkozás lehetőségét biztosította mind-
kettőjüknek, ami tulajdonképpen szabálysértésnek számított, de a legtöbb esetben 
elnézték, mert ez a kiiktatás némileg felgyorsította a megrendelés kiszállítását.

A bemutatóterem szép és világos helyiség volt, itt modern üvegszekrényekben, 
ízlésesen helyezték el az eladásra szánt termékeket. A természetes és neonfénnyel 
megvilágított teremben néha a legsilányabb szovjet termék is a lehető legjobb 
benyomást keltette a viszonteladókban, csak akkor esett hasra az üzlet vezetője, 
amikor már leszállították a terméket. Ugyanakkor az üzletekből csak ritkán kerül-
tek vissza az áruk a lerakat raktáraiba, más helyen történő továbbadás céljából. Az 
ilyen szezonális akciókra csak akkor került sor, ha a járási fogyasztási szövetkezet 
vezetése erős nyomást gyakorolt az árulerakatra. Ugyanis nem voltak érdekelve a 
többletmunka elvégzésében.
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Az üvegszekrények rendben tartása, a bennük lévő termékek frissítése a 
számlázók és az üzletkötők feladata volt, akiknek legalább kereskedelmi techni-
kusi végzettséggel kellett rendelkezniük. De az üzletkötők többsége főiskolai vagy 
egyetemi végzettségű volt.

A gyakorlatban az üzletvezetők többsége szóbeli megrendelésekkel jelentkezett 
a lerakaton, ami az elvárásokkal és a szabályokkal ellentétes volt. Ugyanis azt 
tartották, hogy az írásbeli megrendelés már némi munkáról tanúskodik, ezért szí-
vesebben is foglalkoztak vele. A viszonteladóknál lévő megrendeléslapokra felkerült 
a raktáron lévő árukészlet nomenklatúra száma, pontosított megnevezése, valamint 
a kiírandó tétel mennyisége, ára stb. is. Ezt követően az adatokat a számlázók a 
kartonokról le-, vagy új parti áru érkezéskor felvezették a kartonokra, majd az így 
kiegészített megrendelőlapot átadták az automatizált számlázó egységnek, ahol 
számlaformába öntötték, azaz legépelték, amivel végleges kivitelezést kapott. Erről 
már csak a főkönyvelő és az igazgató aláírása hiányzott, és amint ezt megtörtént, 
a raktárvezetőnek ki lehetett adni rakodásra a megrendelt árut. Az áru szállítását 
a megyei fogyasztási szövetkezet fuvarvállalata végezte 1–3 napos határidőn belül.  
Persze a hó végén, amikor „égett a kapca a tervteljesítéssel”, az üzletvezetők saját 
érdekükben „saját” kocsival érkeztek, hogy ezzel is gyorsítsák a munka menetét, 
az áru a gyors forgalomba kerülését, azaz pénzzé tételét.

Az üzletek, hogy mentesítsék magukat a nagy hajrá napjaitól, a sikeres terv-
teljesítés érdekében, ha késésben voltak, ami gyakorta előfordult, akkor saját 
megtakarított pénzüket tették be a pénztárba, vagy pedig kölcsönt kértek. Viszont, 
ha nem volt más megoldás, akkor több napi forgalmukat a hó elején az elmúlt hó 
forgalmára írtak. Mivel így mesterséges többlet képződött az üzletek maradványa-
iban, olyan fortélyokhoz folyamodtak a biztonság érdekében, hogy az értékesebb 
dolgokat, amíg ki nem vették a visszajáró összeget, napokra eldugták, és amint 
sikerült lecsipkedni a „visszajárót”, a hiányzó árut visszacsempészték az üzletbe. 
Hogy minek volt nevezhető ez a fajta módszer, ne én nevezzem meg. 

A hatalom mágusai azonban mindezek felett szemet hunytak, és bölcsen el-
tekintettek mind helyi, mind felső szinten. Csak akkor merült fel ez a gyakorlat 
gondként, ha azt valaki alulról megpiszkálta, vagy ha túl nagy összeget görgettek 
az üzletvezetők maguk előtt tervteljesítési hiányként. Ez a tervteljesítési módszer 
egyaránt „jól működött” a fogyasztási szövetkezet és az állami kereskedelem vál-
lalatainak üzleteiben egészen a rendszerváltásig.

A lerakat hivatali épületének emeletén kapott helyet az igazgatói, a titkárnői 
szoba, majd a könyvelőség, a főkönyvelő külön szobájával. Külön szobával ren-
delkezett az árkalkulátor, a jogtanácsos és a minőségellenőrző áruismerő, eleinte 
egy személy, később már többen végezték e munkát. Ide tartozott a mennyiségi 
kifogások jogi képviselete is, ami végül az árulerakat hatékony ütőkártyája lett 
Pohareczki Ödön áruszakismerő és Dudics Béla jogtanácsos vezetésével. Az utóbbi 
nyugdíjba vonulása után munkakörét Medvigy Margit jogtanácsos látta el. 

Az emeleten kapott helyet a tervezési osztály is, valamint a közel 150–200 sze-
mélyt befogadó tágas díszterem, ahol az ünnepi, évzáró és útbaigazító gyűléseket 
tartották. 

 Az új műszaki bázis átadása után a szakosítás nemcsak nagyobb áruforgal-
mat, de bizonyos létszámnövekedést is vont maga után. Előbb a raktárosok és az 
üzletkötők (áru-szakismerők) létszáma növekedett, de a később szükségessé vált 
előbb egy általános-, majd még egy igazgatóhelyettesi poszt létesítése, megosztva az 
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élelmiszer- és iparcikk-forgalom szervezését és irányítását, s ennek tükörképeként 
egy-egy áruforgalmi osztályvezetői beosztás is szükségessé vált.

Az újonnan kijelölt vezetők korban harmincon aluliak voltak, és rendkívül jól 
képzetteknek és talpraesett fejeseknek bizonyultak. Ez igazolta V. I. Ferkó sze-
mélyzeti politikáját, mert a fontosabb helyekre, a vezetőire fi atalokat, a biztonsá-
giakra – az anyagfelelősire – idősebb, tapasztalt kádereket választott. A számlázó 
egységben két bérelt munkaerő dolgozott, az irodagépek a földszinten, a bejárattól 
balra egy kisebb különálló helyiségben voltak elhelyezve.

Az étkezde elég nehézkesen indult be, akadozott, mert a dolgozók igényesek 
voltak, szerettek volna jó minőségű ételeket fogyasztani, ami eleinte nem nagyon si-
került, de sok huzavona után ez is megoldódott, és mind nagyobb forgalomra tettek 
szert. Ehhez hozzájárul az is, hogy a szomszédos kisebb vállatok, a majolikagyár, 
a megyei fogyasztási szövetkezet fuvarozó és építési dolgozói is szívesen vették 
igénybe az étkezdét, már a kedvező áraik miatt is. Az étkezdét a járási fogyasztási 
szövetkezet közétkeztetési kombinátja működtette, de alapanyagellátását szinte 
teljes mértékben – kivéve a friss zöldség- és gyümölcsféléket – a lerakat biztosította 
a számukra. Ez akkor kiváló lehetőség volt a dolgozók munkahelyi feltételeinek 
javítására és a termelés ösztönzésére. Ezzel a lehetőséggel még a komolyabb ipar-
vállalatok sem nagyon rendelkeztek városunkban, Beregszászon.

A lerakat legnagyobb építményének a raktárhelyiségekből álló épület számított, 
amelynek mind a két oldalát fedett és a padlózattal egy szintben futó, az áru ki- és 
berakodására szolgáló rámpa egészített ki. Ez lehetőséget biztosított az árurakodás 
mechanizálására és megkönnyítésére, ami egyben a munkafeltételek javítását is 
szolgálta.

Az épület egyik oldalát a rakodó rámpa mentén teljes hosszában vasúti mellék-, 
azaz iparvágány egészítette ki. A vasúton érkező áru fogadására, vagy tárolás és át-
dolgozás utáni továbbítására, esetleg visszaszállításra nagyon jó szolgálatot tett. 

Az élelmiszerraktár belső tere, ahol az előtérben, balra papírzsákba csomagolt külön-
böző formájú és minőségű metélt száraztésztát, jobbra faanyagból készült, édességgel 
vagy mosószappannal tele rekeszeket tárolnak
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A nagyobb tételek ki- és berakodása villamos és GAZ típusú targoncák segít-
ségével történt, ha az áru nem ömlesztve érkezett, mint a vasedény stb., amelyek 
mennyiségi átvétele a vagonokban, esetleg a rámpán történt, ám a minőségi el-
lenőrzés már a raktárhelyiségekben zajlott. A vasúti mellékvágány másik oldalán 
a raktár szélességét megközelítő rakodó rámpa szolgált a vasúti vagonok gyors 
ki- és berakodására. Ez leginkább építőanyagok ideiglenes elhelyezésére, valamint 
a lerakat által begyűjtött göngyöleg tárolására szolgált.

Az árulerakat olykor fi zetett szolgáltatást is végzett azzal, hogy engedélyezte vas-
úti mellékvágányát különböző megrendelőknek használni. Ők a rámpára kirakod-
hattak, azon rövidebb, hosszabb ideig tárolhatták a részükre érkező küldeménye-
ket. Az árulerakat ehhez gyors anyagmozgatást és ideiglenesen őrzött raktározást 
biztosított. Az ily módon szerzett többletbevétel azonban nem volt számottevő.

A kétszintes raktárépület föld feletti részét az élelmiszerek és iparcikkek, a föld 
alattit pedig vasedények és ásványvíz tárolására használták. A pincébe az áru 
lebocsátását hajlékony villamos szállítószalagon végezték.

Az árulerakat fontos részének számított a fűtőház, amely október 10-től április 
10-ig gőzfűtéssel látta el az épületeket. A fűtés azonban a lerakat műszaki átadása 
után jóval később indult be, és néhány év múlva már rendszeresen akadozott. Ezért 
téli időben hol kibírhatatlan meleg, hol pedig embert megalázó hideg uralkodott, 
a tisztviselők és raktár dolgozói egyaránt fagyoskodtak a beton épületekben. Hű-
léses megbetegedésekkel küszködött a lerakat majd minden alkalmazottja, mert 
az alacsony anyagi és erkölcsi ösztönzés, a rossz alkatrészellátás miatt a legegy-
szerűbb szerkezetet sem tudták megfelelően üzemeltetni. A hiányosságok az idő 
múlásával mindinkább előtérbe kerültek. Az ügyvitel dolgozói magukra irányított 
elektromos hősugárzókkal próbálták védeni az egészségüket, ami még rosszabb 
következményekkel társult. Ugyanis amint elmozdultak a helyükről, a hirtelen 
hőingadozás és az alacsony páratartalom következtében a szervezetük még érzé-
kenyebben válaszolt a hidegre. Így a lerakat futószalagon termelte az idült hűléses 
megbetegedések teljes listáját. A raktári dolgozók pedig egyszerűen, szeszesitalok 
fogyasztásával próbálták enyhíteni a tél viszontagságait.

Az árulerakat az iparcikkek szinte teljes nomenklatúráját forgalmazta, köztük az 
építőanyagokat is. Ezek nem mindegyike volt érzékeny a hőmérsékletingadozásra, 
de az esőre, hóra igen. Ezek számára fedett, de egyik oldalról dróthálóval bekerített 
raktárhelyiséget létesítettek. Ez az hosszabb ideig tárolt némely termék mennyiségi 
és minőségi állapotát befolyásolta, s kihatott az anyagi felelősségre is. Ugyancsak 
gond volt az építőanyag tárolása mellett, a lerakat teljes árumaradványának meg-
őrzése, megvédése körül, mivel az egyik anyagi felelős raktára az épületen belül 
mindössze egy 2 méteres fémhuzalból készült kerítéssel volt elválasztva a másikétól. 
Pedig V. I. Ferkó a legmesszebbmenően igyekezett e posztokra tapasztalt, talpraesett 
kereskedőket alkalmazni. Így került Blumberger Dezső a feleségével együtt a cipő-, 
Csemeczki Endre és felesége a játék- és kultúrcikkraktár élére. Medvigy István 
volt az élelmiszerraktár vezetője, Kameneczki Béla a méterárué, Ombódi Jenő a 
divat és bőrdíszműárué. Orosz Valéria a könyvraktárnok, Sztahora Béla kötöttáru 
raktárnok volt, Szücs István pedig a gazdasági és edényraktáron dolgozott, ő a 
későbbiekben sikerre vitte az igazgató által megálmodott áruexpedicionálás gon-
dolatát, mert gyakorlatilag rá nehezedett a raktárakban megrendelt áru átvétele, 
és gépkocsikkal történő kiszállításának irányítása. Őt követően a gazdasági raktár 
további sikeres vezetése Landesman Ferencre hárult, aki a korábbiakban a Gáti 
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Falusi Áruház vezetőjeként dolgozott a Makkosjánosi Fogyasztási Szövetkezetben. 
Itt volt Hermanovszki Mihály is raktárnok.

Ezek az emberek csörgőkígyóként ültek a rájuk bízott áruhalmazon, mert 
végtelenül pontosak voltak az áru bevételének pillanatától egészen a kiadásáig, 
és még közben is szem előtt tartották, ellenőrizték mind a mennyiséget, mind a 
minőséget. A legkisebb eltérés felfedezése pillanatában elkezdték verni a haran-
got: számoltak, ellenőriztek, egyeztettek stb., hogy elkerüljék a bajt. Mert ezek a 
raktárvezetők mint anyagi felelősök és kereskedők, éles határvonalat tudtak húzni 
az állami és a magántulajdon között. Őket még a múlt kereskedelme nevelte ki, a 
rájuk bízott feladatokat szívvel-lélekkel, és japán szorgalommal végezték, hírből sem 
ismerték a felületességet, a hanyagságot, amit az őket követő korosztály tagjairól 
egyre kevésbé lehet elmondani. De az is igaz, hogy a fi atalok nem mindegyikére 
vonatkoztatható a felelőtlenség. Különösen azokra nem, akiket az idősebbek szinte 
a hónaljuk alatt neveltek. 

Az amatőr fotón jobbra Medvigy István élelmiszer-raktárnok, mellette feketében Poha-
reczki Ödön minőségi ellenőr. Balra a második Blumberger Dezső, a cipőraktár vezetője 
nem sokkal Izraelbe való távozása előtt, a harmadik Gerics Anna, a kötöttáruraktár 
vezetőhelyettese  

 
Az ugyancsak tapasztalt és okos, kiegyensúlyozott raktárnokok között megem-

lítem Tóth Zoltánt az építőanyag-raktáron, aki a később ennek a raktárnak irá-
nyítójává – áruszak – ismerőjévé, üzletkötőjévé lett. A teljesítmények csúcsértékét 
nyújtók között volt Hollender Sándor a készruha-, Sztahora Béla a kötöttáru rak-
táron. Érdemes megemlíteni a göngyölegraktár vezetőjét, Varga Istvánt, aki a 60-as 
években egyben a szakszervezeti munkát is vezette a lerakaton. Őt nem véletlenül 
választották erre a tisztségre, mert precizitása, szorgalma és becsületessége akár 
mintaképe is lehetett volna az akkori időknek.

Sok felesleges piszkálódást élt meg a két házaspár raktárnok (Blumberger, 
Csemeczki), akiket a visszaélések megakadályozása szempontjából igyekeztek min-
denképpen szétválasztani, és mint megbízható munkaerőt megosztani, eltávolítani 



220 Ferenczi Imre

egymástól. A „szakmai szempontokat” hangsúlyozó beavatkozásokat maga V. I. 
Ferkó is nehezen élte meg, mivel tisztában volt egy kisebb családi vállalkozás ha-
tékonyságával, amit eredményekkel is igazolt, de ezek nem győzték meg a felsőbb 
szerveket, akik a szabályokat és a hatalmat képviselték. 

Ezek a raktárnokok, akikre V. I. Ferkó a több milliós árutömeg bevételezését, 
megőrzését és forgalmazását bízta, erős és hosszú távon megbízható csoportnak 
bizonyult. Elöljáróiknak egyetemet, főiskolát, szakközépiskolát (technikumot) vég-
zett, fi atal szakembereket állított az igazgató. Közöttük elsőként futottak be Anton 
Kalinics, Veisz László, Bagú Imre, File Lajos, Martin János, Sas József, Nagy Pál, 
Pável Bidzilyja, Salánki Margit, Ádám Dobra, Mermestein Gyöngyi és még mások. 
Ők, annak idején mint fi atal és kiváló szakemberek, nagyon sokat tettek V. I. Fer-
kó igazgató elképzeléseinek valóra váltásában és kivitelezésében. Néha az volt a 
benyomásom, hogy az igazgató önmagát látja ezekben az életerős, tenni akaró és 
becsvágyó fi atalokban. Érezni lehetett a tekintetében, egész lényében, de leginkább 
a kedélyében, ahogy hozzájuk viszonyul, ahogy egyenrangú partnerekként kezelte 
őket. Ez azt is jelentette, hogy nagymértékben megbízott bennük, és mértékkel 
ellenőrizte a reájuk bízott feladatok teljesítését, még az általuk elkövetett hibáikat 
is a lehető legnagyobb nyugalommal és megértéssel kezelte, ami serkentően hatott 
természetesen e vezetők teljesítményére. 

V. I. Ferkó egész életében szeretett tanulni, feltehetően ezért övezte különleges 
tisztelettel azokat, akik műveltek voltak mind szakmai, mind általános tekintetben. 
Lelkileg mélyen átélte, ha valakivel szemben nem jött be a számítása. Csalódottsá-
gát ritkán tudta igazán leplezni. Nem volt képmutató és álnok, sem alattomos, attól 
eltekintve, hogy nem volt köteles minden egyes határozatát előzőleg megvitatni az 
érdekeltekkel, amit ő elég gyakran megtett. Igyekezett alkotói feltételeket teremteni 
az árulerakaton, már amennyire erre az akkori idők lehetőséget biztosítottak.

Érdekes módon nem neheztelt abban az esetben, ha valamelyik szakemberét 
kiemelték a kezei alól. Ilyenkor gyakran mosolyogva ismételgette: „Nem baj, az a 
fontos, hogy nálunk nevelkedett, tanult és dolgozott, amiről előbb-utóbb mások 
is tudomást szereznek. Ez pedig öregbíti tekintélyünket. Jobban fognak vágyni 
hozzánk jönni, dolgozni.” Ilyenkor nem állt meg nála az élet, mert rövid időn belül 
már, majd hogynem észrevétlenül, a következő beosztott végezte a kiemelt munka-
erő feladatait. Tehát némi ravaszsággal, furfanggal a helyi kádereket részesítette 
előmeneteli előnyben.

Balról Bagu Imre főiparcikk-, File Lajos főélelmiszer-, az igazolványképen pedig Sas 
József iparcikkáruismerő, akikhez a későbbiekben V. I. Ferkó mint kiváló szakember-
hez, nagy reménységet fűzött



221Adatok Kárpátalja kereskedelmének történetéhez

Az áruszakismeretekkel rendelkezők között az egyik legkiválóbbnak bizonyult 
Pohareczki Ödön. Ő eleinte egyedül, de a későbbiekben már néhány beosztottal 
végezte az árulerakat területére érkező árutömeg minőségének ellenőrzését, selejte-
zését, aminek érdekessége, hogy ehhez nemcsak a termékek technikai paramétereit, 
más tulajdonságait és a műszaki leírásokat, szabványokat volt szükség nagyon jól 
ismerni, hanem tudni kellett azok jogi vonatkozásait is kezelni. Ebben rendkívüli 
jó partnerre talált a jogtanácsosban. Dudics Béla jogtanácsos nemcsak egyéni 
kultúrájával, de kiemelkedő jogi műveltségével is megragadta a közvéleményt. A 
vállalatnál kezdettől fogva, a nyugdíjba vonulásáig komoly tudású szakemberként 
lépett fel a kereskedelmi, áruszállítási (vasúton és közutakon), valamint más jogi 
kérdésekben. Csendes, mosolygós, halk szavú, a látszatra naiv megnyilvánulása, 
sokszor csalta jogi kelepcébe az ellenfeleket. A szerződésszegések, a szállítási ha-
táridők és a termelési szabványok feltételeinek be nem tartása, az élelmiszerek és 
iparcikkek minősége volt a leggyakrabban kifogásolható, s ha emiatt, a kiselejtezés 
következtében a forgalomból átmenetileg vagy véglegesen kiestek, az áruforgalom 
csökkenése révén ez a gazdasági mutatók romlásához vezetett. Ezért pontos jogi 
meghatározásuk, magyarázatuk, hasonló folyamatok kivédése, megakadályozása 
komoly szaktudást igényelt, mert a jövedelem-kiesést a kötbérek beszedéséből át-
menetileg át lehetett hidalni, de a módszer hosszú távon már nehezen működött. 
Mindez nagyon összehangolt kereskedelmi és aprólékos jogi munkát igényelt Po-
hareczki Ödön áruszakismerőtől és Dudics Béla jogásztól, akik, komoly feltételeket 
szabtak az egyes termelők és szállítók részére. Ebben mellékszereplőként sokan 
láthatatlanul is részt vettek, köztük raktárvezetők, könyvelők, áruismerők stb.

A felsorolt raktárvezetők jellemzője, hogy a legtöbbjük hosszú éven át hiány 
nélkül vezette a rábízott értékeket, a vezetőség tehát könnyű álmokat alhatott, 
annak ellenére, hogy a raktárhelyiségek biztonsági szempontból nem voltak 
kifogástalanok. Például a több száz négyzetméter alapterületű fedett épületben 
az egyik raktár a másiktól mindössze egy 2–2,5 méter magas drótkerítéssel volt 
elválasztva egymástól, vagy a beérkezett árutömeg nagy részét átmenetileg a nyi-
tott udvaron tárolták, amire a belügyi szervektől bérelt biztonsági őrök vigyáztak. 
De a raktárvezetők rendszeres belső ellenőrzése, odafi gyelése lehetővé tette, hogy 
már a kisebb eltérésnél is „félreverhették a harangot”. A végeredmény azonban 
leginkább az egyéni és társadalmi erkölcsösségre alapozódott. A későbbiekben ez 
kiváló légkör, ez állapot az idősek nyugdíjba vonulásával, sajnos elmúlt. 

Visszatérve a hiány-többlet kérdéséhez külön érdekességként említem meg a 
raktárakban folyó pontos számlázást. Kartotékon futott végig minden egyes áru: 
megnevezése, mennyisége, bevételének és kiadásának időpontja, úgy, hogy a hó 
végi egyeztetések alkalmával a számlázók és a raktárak között napokig kerestek 
egy-egy 30 kopejkás zoknit, 10 kopejkás ceruzát stb., vagy ha összegre nem egyezett 
az árumaradvány, akkor akár néhány kopejkát is a választékkeveredés miatt. 

Hasonlóképpen zajlott a folyamat a számlázóknak a könyvelőséggel történő 
egyeztetésénél. Hatalmas sóhaj szakadt fel a számlázók és könyvelők kebléből, akik 
leginkább nők voltak, amikor rendben találtak az áru mozgatása körül mindent, 
vagy kisebb nézeteltéréseket fi gyelembe véve, sikerült közös nevezőre hozni az 
árumaradványt, és az egységes egyenleggel megfelelő kiinduló pontot elfogadni.

Az lerakat új műszaki bázisának átadását követően nagy lehetőség nyílott az 
árutömeg be- és kiszállítása alkalmával az ésszerűhöz közeli, központosított és 
decentralizált módszereket bevezetni, amely óriási munka- és időmegtakarítást, 
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magasabb jövedelmet jelentett a korábbi veszteségek csökkentése révén. Mindezek 
kezdeti örömnek bizonyultak, mert a későbbiekben új keletű gondokkal kellett 
megismerkednie a lerakat vezetőinek. Az igazgató megpróbálta összehangolni a 
kiskereskedelem és a fuvarozó vállalat munkáját, már amennyire ez lehetséges volt, 
mivel azok nem tartoztak a hatáskörébe, és a kapcsolatuk mindössze szerződéses 
alapú volt. További szakosítást hajtott végre a vállalaton belül. Megosztották az 
addig egy raktárként működő élelmiszert: az édesség és fűszer a 2. sz., a dara, 
hal, zsiradék és szeszesital az 1. sz. raktárakba tartozott. Eközben a fi gyelem köz-
pontjába került a járási fogyasztási kereskedelem üzleteinek az üres göngyölegtől, 
rekeszektől, hordóktól és zsákoktól való megszabadítása. Ezekkel a gépkocsikat a 
visszatérő útjaikon terhelték meg a fuvarköltségek lényeges csökkentése érdekében, 
ami nemcsak a kiszolgálás minőségének javulását vonta maga után, hanem a 
fuvareszközök jobb kihasználását is. 

A Beregszászi Járásközi árulerakat két járást: leginkább a beregszászi és az 
ilosvai járás kereskedőit szolgálta ki. Az utóbbit inkább csak iparcikkekkel és olyan 
élelmiszerekkel, amelyek gyártása helyi szinten nem volt megoldott. A kereskedők 
által kiválogatott árut a lerakatnak három napon belül kellett kiszállítani az üzle-
tekbe, ami elég szoros határidő volt. Kezdetben az lerakat ezzel a szoros határidővel 
nem nagyon tudott mit kezdeni több oknál fogva. Az egyik a megrendelt árutételek 
ingadozó nagysága, ugyanis előfordult, hogy a rendelés az egyik raktárról mindössze 
néhány pár zokni, csomag ceruza, néhány darab könnyű játék stb. volt, amit az 
egyik vagy a másik járás legtávolabbi üzletébe kellett kiszállítani. A másik az, hogy 
gyakran egy gépkocsit meghaladó terhelés volt megrendelve valamelyik üzlettől. 

Továbbá üzletek vezetői rendszertelenül látogatták a lerakat raktárait, mi több, 
a megrendeléseket a kereskedők gyakran foghegyről kezelték, azaz felületesen 
kezelték a fogyasztói igények kielégítését. Az alacsony szintű anyagi és erkölcsi 
érdekeltség miatt inkább a mellékes kereset lehetőségeit igyekeztek kiaknázni, ami 
olykor kevés áru mellett is kivitelezhetőnek bizonyult. 

Az lerakaton a számlázás összpontosított volt ugyan, de az okmányok végleges 
formába való öntése, kiírása, a megrendelések feldolgozása gyakran sánta kutya 
módjára történt, azaz hiányzott az összehangoltság. Ezért egy idő után a kisebb-
nagyobb szervezetlenségekből adódóan szinte elképzelhetetlennek tűnt az ütemes 
áruszállítás. V. I. Ferkó mint a lerakat igazgatója osztott, szorzott, kivont és arra 
a következtetésre jutott, hogy ha így folytatja a munkáját, nem marad sokáig az 
igazgatói székben. Ugyanis a felmerülő gondok miatt az ellentétek a járási kiske-
reskedelem vezetősége és közte olyan óriásira duzzadtak, hogy az már súrolta a 
tűréshatárokat. Tehát sürgősen cselekednie kellett.

Persze a kialakult helyzetben nemcsak az lerakatban folyó munka kezdeti tö-
kéletlensége játszott szerepet, hanem az is, hogy a legtöbb ipari vállalat és szállító 
cég a hónap utolsó napjaira hagyta a szállítás teljesítését, vagy annak nagyobbik 
részét. Mindez rengeteg kapkodást, idegeskedést, pontatlanságot, visszaéléseket 
stb. vont maga után. Több éven át nehézkesen zajlott a szállítás, mert a megrendelt 
mennyiség eljuttatása a megrendelő szétszórt és elavult kiskereskedelmi egységek 
terveinek teljesítéséhez továbbra sem volt egészen kielégítő; mert a termékek egy 
része kevésbé keresett volt, más részük egyáltalán nem talál piacra, s így azok 
minőség az ide–oda rakosgatások és szállítások közepette tovább romlott. 

A falusi fogyasztási szövetkezetek több üzletének vezetője a kitűzött feladatok 
teljesítése érdekében, úgymond, vándorbotot vett a kezébe. Saját szakállára fedett 



223Adatok Kárpátalja kereskedelmének történetéhez

vagy fedetlen gépkocsit bérelt, amit péntek este megrakott áruval, és másnap hajnal 
pirkadtával a lembergi, iváno-frankovszki, csernovici, a szomszéd megyék városa-
iba, mint Dolina, Számbor, Sztrij, Járemcse stb. hajtott, két napra letáborozott, 
s ott árusított, hogy a normatívákon felüli árumaradványból „letornázzon” vala-
micskét, és jobb fi zetéshez jusson. Eközben rettegtek a lopásoktól, fagyoskodtak, 
álmatlankodtak és koplaltak, mint a kóbor kutyák, mert nem volt kire hagyni a 
portékát egy percre sem. Ha jól kifogták az időpontot, jó forgalommal tértek vissza, 
ha nem, akkor a közeli hetekben újra kellett próbálkozni. Magában az oda-vissza 
megtett 300–400 kilométeres út nem volt egészen veszélytelen. Hiszen volt olyan 
alkalom, nem egyszer, hogy az egész havi forgalmukat vagy még attól is többet 
hozták magukkal, amit bármelyik percben elrabolhattak tőlük a hosszú 8–10 
órás utazás alatt. Az így szerzett fáradtságról, a félelmek okozta feszültségről már 
jobb nem is beszélni. És tették ezt legtöbben azért, mert korábban valaki kikény-
szeríttette elődeiből azt a „normát”, amit később mások számára már kötelezővé 
tettek; az újak nem tudtak, és nem mondhattak nemet amiatt, hogy elismerésben 
részesüljenek. 

Az ipari vállalatok jó minőségűként legyártott termékeire kereslet nem növeke-
dett a lerakat és a lakosság igényeivel, lehetőségeivel arányosan, amihez ráadásul 
a járásközi nagykereskedelem szakosodása is hozzájárult. Ennek következtében 
nem annyira a lerakat raktáraiban, mint a kiskereskedelem üzleteiben, különösen 
az iparcikkekből óriásira duzzadtak a maradványok, és messze meghaladták az 
áruforgalmi tervhez szükséges optimális mennyiséget. Mindezek egybevéve, meg 
a kedvező banki kölcsönkamatok, a megfelelő tárolási feltételek hiánya miatt a 
termékek erkölcsi és fi zikai elértéktelenedéséhez, valamint komoly veszteségek-
hez vezettek, aminek a levét leginkább a kiskereskedelem, de még ott is az üzlet 
dolgozói itták meg, mert a leírásokat legtöbbször az ő rovásukra bonyolították le, 
mondván, hogy az áru minőségromlása az ő felelőtlenségükből fakadt.  

Az lerakaton véghez vitt szakosodás egyik napról a másikra természetesen nem 
hozta meg a gyümölcsét. Az a tény pedig, hogy a fuvarozó vállalat és a lerakat a 
megyei fogyasztói kereskedelem egyenrangú egységének számított, csak növelte a 
gondokat, mert a gépkocsivezetőnek nemcsak áruszállítással kellett foglalkoznia, 
hanem mennyiségileg és minőségileg át kellett vennie, majd leadnia az üzleteknek 
a gépkocsira felpakolt terhet, azaz teljes mértékű áruexpedicionálással kellett 
kiszolgálnia a lerakatot. Ez pedig azt jelentette, hogy teljes mértékű felelősséggel 
tartozott a szállítandó termék mennyiségéért és minőségéért, azaz a fuvarválla-
latnak meg kellett téríteni nemcsak a szállításból, de a fi gyelmetlen áruátvételből 
és leadásból eredő veszteségeket egyaránt. Mindez hihetetlenül lelassította, fe-
szélyezetté és időigényessé tette a folyamatokat, ami még azzal tetőződött, hogy a 
gépkocsivezető üresen nem térhetett vissza, a visszaúton meg kellett rakodni az 
autót üres göngyöleggel, rekeszekkel, raklapokkal, zsákokkal, hordókkal – tárával. 
Ellenkező esetekben pedig dokumentáltan igazolnia kellett az üres járatot.

Az utóbbi következtében gyakran elég forró helyzetek alakultak ki a „szenthá-
romság”, a lerakat – kiskereskedelem – fuvarozók keretében. Az áruszállítással járó 
fuvarköltségek, amelyekben benne voltak az üresjáratok költségei is, tetemesre 
duzzadtak. Az így létrejött rossz munkafeltételek: túlórázás, fi zikai és szellemi 
megterhelés stb. tűrhetetlen állapotokat és elviselhetetlen ellentéteket szült, ami 
csődközeli helyzettel párosult. Mindez, komoly kihívás elé állította az árulerakat 
vezetőségét.
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Így született meg 1968 nyarán a lerakaton az összevont áruexpedició megszerve-
zése V. I. Ferkó igazgató javaslatára, amely az első látszatra ugyan nevetségesnek 
tűnt, de mint kiderült, a későbbiekben nagyszerű és hatékony módszernek bizo-
nyult, aminek következtében a hiányosságok sora felszámolódott, és mindössze 
véletlenszerűvé vált.

A 8–10 anyagmozgatót, akik azelőtt az egyes raktárakhoz voltak kötve, össze-
vonták. Az összes áru ki- és berakodását az expedició vezetője irányította, Mivel az 
anyagmozgatók teljesítménybéren voltak foglalkoztatva, ezért azok valós mivoltáért 
is kimondottan ő volt a felelős. Az expedíció megszervezésének a lényege abban állt, 
hogy az üzletvezetők által kiválogatott, azaz megrendelt és majd kiszámlázott árut 
már nem a gépkocsivezetők járták sorra összegyűjteni a raktárakból, hogy azokat 
felrakodhassák, hanem a lerakaton külön erre a célra kijelölt személy, azaz expe-
dició vezetője volt, aki megszervezett zárt helyen, attól függően milyen termékről 
van szó, rekeszekben, raklapokon, vízhatlan zsákokban, állványokon összevonta 
az elszállításra váró terhet. Majd ezeket a cél és útirány szerint csoportosította. 
Ugyanis a raktárak nemcsak számlával, de külön kemény bútorkartonból készített 
jegyzékkel is ellátták az elszállításra váró árutömeget. Ezen a címkén fel kellett 
tüntetniük a számla számát, a rendeltetési helyet stb., ami lényegesen megkönnyí-
tette, felgyorsította a gépkocsivezető–expeditőr munkáját úgy az árú átvételekor, 
mint leadása idején.  Mindez serkentően hatott ugyan a technológiai folyamatokra, 
de az évtizedes tervgazdálkodás eredményeként továbbra sem szűntette meg a 
lakosság több alapvető élelmiszerrel, iparcikkel, és az állatok takarmánnyal való 
ellátási gondjait.  

A göngyölegek szállításának fuvardíját a szovjet kereskedelemben általában a 
szállítás-megrendelő fi zette. Az árulerakat esetében, mivel bérelt fuvareszközökről 
volt szó, ez azt jelentette, hogy ő fi zetett, de az üvegszállításért a fogyasztási szövet-
kezet részére eső részt behajtotta. Másképpen zajlottak az elszámolások, amennyi-
ben az árulerakat vasúti tehervagonokban szervezte a szállítást. Ebben az esetben 
a címzettnek nemcsak az üvegek és rekeszek árát vetették ki behajtásra, hanem a 
vasúton történő szállítási díjat, a 0,04 százalékos, megengedett, szállítással kapcso-
latos veszteséget és az idejében visszaszállított üvegekért a 1,5–2,0%, úgynevezett 
bonuszt, amelyet a kereskedelem egy külön számlán összegyűjtött össze.

Amikor az expedícióban összegyűlt a megrendelt és elküldésre váró áru, meg-
történt az útvonal kijelölése és a gépkocsi telefonon való megrendelése, majd 
rakodása, amely gyakran egy negyed- vagy félóra alatt lebonyolódott. A gépkocsik 
ki- és berakodását kézi erővel, helyéről elmozdítható, gurulós és görgős futósza-
lagon, Rokla típusú kézi és GAZ benzinmotoros emelőkkel végezték, mondhatni 
nagyobb fennakadások nélkül. A két járás fogyasztási szövetkezeti üzletei ezzel 
lényegesen rugalmasabb ellátáshoz jutottak, így a nagyobb panaszok egy időre 
enyhültek, de a gépezet tökéletesen soha nem működött. Ennek ellenére néhány 
hónap leforgása alatt a lerakat szabályszerű zarándokhellyé vált a kis és nagyke-
reskedők számára a megyében.

V. I. Ferkó szolid és kissé visszafogott természetű ember volt, leginkább befe-
lé mosolygott, és amikor az egyik alkalommal összefutottunk az expedíció előtt, 
beszédbe elegyedtünk, kissé kedélyesen, de szerényen jegyezte meg: „Na, látod! 
Ki gondolta volna?!” Mindössze ennyi volt, amit az ötlete sikerének méltatására 
szentelt, amiből azt a következtetést vontam le, hogy biztos lehetett a dolgában, 
mielőtt hozzáfogott a dolgok ésszerűsítéséhez.
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1968 augusztusában, egyik alkalommal a titkárnő lihegett utánam, amikor a 
rakodó rámpán tartózkodtam, hogy menjek gyorsan, mert az igazgató egy nagyon 
fontos kérdésben régóta keres. Mondom, ezt nem hiszem, mert mindössze néhány 
perce, hogy kijöttem a szobánkból, és eddig senki nem keresett. De „a főnököt 
nem szabad váratni” – fontoskodott a titkárnő, ezért „a lovak közé csaptam”, így 
értesültem tőle személyesen, hogy pár óra múlva a Kijevi Dovzsenkó Filmstúdió 
dokumentum-fi lmeket készítő csoportja látogat el hozzánk, az lerakatra, forgatni. 
Jómagam nem örültem az esetnek, mert nekem és a szaktársaim számára több 
hónapra elhúzódó, meg nem fi zetett munkát jelentett, mint azt előre éreztem.

A fi lm az egész megyéről szólt, de oroszlánrészét mégis a lerakat területén 
forgatták. A fi lm felvétele óriási hercehurcával járt. Például a rőfös árú bemuta-
tására volt berendezés, ám ez a fi lmeseket nem elégítette ki. Ezért a díszterem 
színpadának falához teljes szélességében futballkaput építettünk, amin keresztül 
átdobáltuk az anyagokat, de mivel fekete-fehér fi lmre forgattak, többször át kel-
lett rendezni a bemutatót, mert rosszul nézett ki a fi lmen a rendeltetés szerinti 
csoportosítás. Az átrendezéskor bosszúságomban nagyokat mulattam, ugyanis a 
látvány kedvéért a fi nom és tarka selyem mellé egyszínű télikabát szövet került, 
mert egymáshoz közel színben jobban domináltak a fekete-fehér felvételen. Így és 
hasonlóképp váltogatták egymást a „jobbnál jobb” árucsoportosítások, amit csak 
kellő derűvel lehetett elviselni. 

Végül 1968 októberben „Szigorúan grafi kon szerint” címmel befejezték a do-
kumentumfi lm forgatását, amely 2–3 év múltán mutattak be a tévében. Erre na-
gyon jól emlékszem, mert közvetlenül a forgatás után jelent meg a legelső írásom 
ezzel kapcsolatosan, ugyanezzel a címmel a „Kárpáti Igaz Szó” hasábjain, aminek 
nagyon örültem, annak ellenére, hogy mindössze tíz-tizenöt sorból állt az egész 
tudósítás. Ezt a tudósítást a többi később kiadott anyagaimmal együtt sok éven át 
a munkahelyi íróasztalom fi ókjában őrizgettem. Aztán a rendszerváltást követően 
valaki megviccelt, mert a legelsőt és még néhányat kiemelte belőle. Így tűntek el 
akkoriban vállalatunk üzleteinek nyitvatartási grafi konjai is, amiket hosszú éve-
ken át gondosan gyűjtögettem. Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy 
a több hónapos felesleges munkáért és rengeteg túlóráért végül a fi lmstúdiótól 
három rubel hatvan kopejkát kaptam, ami kétnapi háromfogásos ebédet jelentett 
a lerakat olcsó étkezdéjében. Hasonló „végkielégítést” kapott a fi lmgyártól Poha-
reczki Ödön szaktársam is, és a végén kiderült, mi még jól is jártunk, mert mások 
sokkal kevesebbet kaptak. 

A járási fogyasztási szövetkezet kereskedelmi hálózatának műszaki bázisa is 
lassan izmosodni kezdett. Így a nagyobb és felszereltebb falusi üzletek megjelené-
se egyre inkább felszámolta a helyi lakosság kiszolgáltatottságát a városiak előtt, 
akik felfedezvén a lehetőséget, mind gyakrabban ruccantak ki egy–egy divatos 
holmiért a környék távolabbi áruházaiba, amivel a falusi boltosok iparcikkeket 
árusító nomád életmódja lassan megszűnt. Így a falusi szövetkezeti kereskedelem 
az államinak kézzel fogható versenytársává kezdett válni, de a kibontakozást a 
hatalom központosítása erős korlátok között tartotta. A szabad kereskedelem csak 
elvileg létezett, nagyon szűk korlátok között. Ilyen feltételek között még nagyobb 
elismerés illeti egy–egy újítást, ésszerűsítést.

Az 1960-as évek elején az Árulerakat szakosodása, a későbbiekhez arányítva, 
elég szűknek mondható, mert mindössze öt-hat raktárból állt. Ezek irányítását is 
csak két-három szakember végezte. Ezen gondok megoldása a továbbiakban V. 
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I. Ferkó áruismerő vállaira nehezedett. Ő volt az, aki, amint az igazgatói megbí-
zatást kézhez vette, hozzálátott előbb az elméleti, majd a gyakorlati megoldások 
kivitelezéséhez. 

V. I. Ferkó a Beregszászi Járásközi Árulerakatnál 1978-ig dolgozott. A nagy-
kereskedelmi áruforgalom elérte 25,2 millió rubelt. Az érdekesség kedvéért meg-
említendő, hogy ebben az évben a lerakat által benyújtott és „besepert” szankció 
összege meghaladta a 170 ezer rubelt, ebből a szállítási feltételek: a kiutalt áru-
tételek mennyiségének le nem szállítása és szállítási határidők megszegéséért 
120 ezer rubel, a minőségi normatívák: szabványok, műszaki paraméterek stb. 
megszegéséért pedig 58 ezer rubel volt.

V. I. Ferkót az igazgatói székben J. A. Malcsickij, aztán Belián Mihály, majd 
Nagy Pál követte. Erre az időre az árulerakat feladatkörének és áruszállításának, 
valamint árutárolási gondjainak javarésze már megoldódott, de mivel a szerteágazó 
gazdasági-politikai tevékenység nem volt gondok nélkül, maradt bőven tennivaló-
juk. Ezek hol az árulerakat alárendeltségének megváltoztatásából, hol az árufel-
halmozódásból, hol pedig a hiánycikkek gyártásából és szállításából eredtek.

V. I. Ferkó igazgató érdemét a szervezési újításokban látom, s abban, hogy 
olyan ötletcsomag bevezetésével rukkolt elő, amelynek előnyéről meg tudta győzni 
a lerakat, de még inkább a járási fogyasztási szövetkezet, a fuvarozó vállalat dol-
gozóit, különösen a megyei fogyasztási szövetkezet vezetőségét. Mert nem szabad 
megfeledkezni, hogy a bevezetett újítások többsége eleinte némi forgalomkieséssel 
és lassulással járt, s ezt nem lehetett elkendőzni, érte vállalnia kellett a felelőssé-
get. Az igazgató által javasolt és felállított „minőségellenőrzési fal” – amely később 
külön osztállyá nőtte ki magát, s Pohareczki Ödönre bízták, mert őt találták a 
legalkalmasabbnak erre a posztra – eredményeként a szállítók hamar megérezték 
a felelőtlen termelésük következményeit. Persze azt a kárt, amit szerződésszegésük 
révén „megtermeltek”, kötbérek fi zetésével nehezen lehetett megtéríteni, de a lera-
kat még így is nagyszerűen profi tált ebből a tevékenységből. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy előfordult: az elmaradt áruforgalmi terv mellett a bevételt 
túlteljesítették, ami bizonyos óvatosságra késztette a vezetést.

Ugyanakkor a járási fogyasztási szövetkezet, s a neki alárendelt vállalatok és 
üzletek ebből a nyereségből csak keveset tudtak lecsípni, mert kis egységekből 
álltak. A jogi követeléseiknek csak aprólékos, fárasztó munkával szerezhettek volna 
érvényt, ehhez keveseknek fűlt a foga. Ugyanis állandó szerződéses viszonyban állt 
a lerakat a járási fogyasztási szövetkezetekkel, s ezért tartottak a jogi és másfajta 
megtorlásoktól. Például bizonyos prioritások, presztízsek elvesztésétől, valamint 
a szankciók benyújtásától, bizonyos a keresletnek kevésbé örvendő termékek 
– amiből a raktárban volt bőven – központi elosztásától, amelyek negatívan befo-
lyásolhatták amúgy is nem túlzottan ragyogó gazdasági helyzetüket. Máskülönben 
a járási fogyasztási szövetkezet jogi követeléseinek kevés foganatja lett volna, mivel 
egy megyei szervezethez tartoztak. A felmerülő vitákat a fogyasztási szövetkezet 
saját döntőbírósága tárgyalta volna, amely aligha szankcionálná a vitás eseteket. A 
felmerült ellentétek a közös rendezvényeken elhangzó szócsatákban oldódtak fel.

A másik fontos tényező az a tény volt, hogy a vállalat sok olyan lehetőséggel 
rendelkezett a kiskereskedelem forgalmának növeléséhez, amelyek nem tartoztak 
a szerződések keretébe. Sokat nyomott a latba, hogy a lerakat szakembergárdá-
ja üzletelései révén rengeteg olyan áruhoz jutott, amellyel saját belátása szerint 
rendelkezett. Komoly nézeteltérések esetén a járási szövetkezetek üzletei ezektől 
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eleshettek volna. Így gyakran voltak kénytelenek megbékélni a kialakult alárendelt 
helyzettel vagy függőséggel.

A Beregszászi Járásközi Árulerakat felfelé ívelő fejlődési görbéje szinte egybeesett 
V. I. Ferkó élete delelőjével, aki a szocialista tervgazdálkodást, a két járás kiskeres-
kedelmi vállalatait új tartalommal telítette meg, amiért életében nagy elismeréseket 
nem kapott. A pártszerveknek, nem kevésbé elvbarátainak, akiket kitartó hűséggel 
szolgált, nagyobb elismeréssel kellett volna adózniuk az érintett életében. Nem 
kevésbé adósok azok is, akik az általa felépített ingatlanokat használatbavételi 
engedéllyel mára megkapták, legalább egy megemlékezés erejéig.

A lerakat dolgozóiról egy turistaút alkalmával készült fotó 1984-ből 

A nagy- és kiskereskedelem ekkor tehát fejlődésnek indult, ha nem is min-
dig helyes irányba. Ennek egyik valódi oka az infrastruktúra rossz állapota, a 
közgazdaság helytelen összehangolása, és az információ, mint tartalék lehetőség 
helytelen, nem kellő értékelése. Ez részben olyan lépésekhez vezetett, mint pl. 
az új önkiszolgáló üzletekhez, az eladótérnél nagyobb területű raktárhelyiségek 
építése, ami nem más, mint felesleges pénzkidobás. Tehát még az önkiszolgálás, 
mint új kiszolgálási forma sem hozta meg a kellő sikert és hatékonyságot. Ezen 
csak tovább rontott a szocialista tervgazdálkodás és a központilag szervezett áru-
elosztási rendszer, aminek következtében a fogyasztási szövetkezetek üzleteinek 
árumaradványa évről évre növekedett. Ez végső sorban nem lett volna baj, ha az 
áruválaszték és annak minősége a fogyasztók keresletének, igényeinek megfelelő-
en alakul. Már lényeges eredményt lehetett volna elérni az információcsere révén, 
ha legalább horizontális szinten, vállatokon belül erre kellő fi gyelem irányul. Ha 
vállalaton belül szabadon, korlátok nélkül cserélhettek volna az üzletek, biztosan 
sokkal kevesebb áru halmazódik fel a raktárakban. Viszont az erős kontroll, az 
ügyintézés bürokráciája, az ösztönzés és bizonyos eszközök hiánya ezt nem tették 
lehetővé. Olykor a legegyszerűbb ilyen irányú törekvés is nevetséges kudarcba 
fulladt, vagy ha mégis átmeneti sikerrel járt, akkor erőn felüli akarásba került, 
amihez a következőkben a kezdeményezőnek már nem volt egyáltalán kedve. Így 
minden maradt a régiben. Ezért feltehetően hiába lettek volna kiváló állapotú 
fuvareszközök, még a minőség ellenőrzési tűzfal is inkább a helyi jövedelemszer-
zést segítette, mintsem az átfogó, minőségi árutermelés gondjait. Holott voltak 
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lehetőségek, amin szigorításokkal igyekeztek változtatni, ám ez gyakran ellenkező 
hatást ért el. A termelő vállalat, ha valamilyen oknál fogva (rossz áruminőség, 
szállítási kötelezettségek megszegése) megbüntették, a továbbiakban tárgyi okokra 
hivatkozva megtagadta a szerződésben foglalt szállítási feltételek maradéktalan 
teljesítését. Ennek jogi következménye és felelőssége alól a termelőknek gyakran 
sikerült kibújnia. A kisebb vállalatok, akik nem rendelkeztek jogi szakemberrel, 
jogtanácsossal, vagy talpra esett áruismerővel, a jogi lehetőséggel nem is nagyon 
tudtak mit kezdeni, és a nagyokra bízták a sorsukat.

Az elavult műszaki bázis, s itt az autóipar által kibocsátott fuvareszközökre 
gondolok, sem tette lehetővé a termékek gyors célhoz juttatását, mert a közutak 
olyan állapotban voltak, hogy a feladat kivitelezése szinte lehetetlenek látszott, 
vagy pedig elhúzódott. 

Az idő folyamán a további szakosítások üteme is lelassult, de nem zárult le teljes 
egészében, mert 1990 elejére 14–15 raktár működött, amelyek majd mindegyikéhez 
külön szakembert, áruismerő-üzletkötőt társított a vezetés, annak érdekében, hogy 
az eladás és vásárlás a lehető legnagyobb összhangban történjék. 

V. I. Ferkó érdemének tulajdonítom azt is, hogy hosszú éveken keresztül egy 
soknemzetiségű vállalatot nagyobb ellentétek nélkül vezetett, amihez kétségeket 
kizáróan hozzájárult vezetői rátermettsége, és nem utolsó sorban intelligenciája. 
Persze nem zárom ki, hogy úgy a kicsik, mint a nagyok között voltak kisebb-
nagyobb, rejtve maradt súrlódások és koccanások, de azért ne felejtsük el, hogy 
ehhez lényegesen hozzájárultak a diktatórikus rendszer szigorú törvényei is, ame-
lyek nem tűrték a nemzetiségi ellentéteknek – amelyek egyidősek a nemzetiségek 
születésével – még a gondolatát sem. Mint minden embernek, természetesen neki 
is voltak hibái, de ezeket az általa elért erények elhomályosították. 

Befejezésül még egy vele kapcsolatos történet: a szükséges munkaerő tobor-
zása és a munkahely betöltése során a jövendőbeli alkalmazotthoz az első kér-
dése sosem az volt, hogy „Tagja-e Ön a kommunista pártnak?, hanem az: „Mi a 
hivatása?” és „Milyen végzettséggel rendelkezik?” (A dolgozat kimondottan szóban 
elhangzottakon alapul, ezért az esetleges apró pontatlanságokért az érintettek 
szíves elnézését kérjük.)

Beregszász központja ma


