Szegedi Peter

Vajaskenyer-turak
A turanak megtiltani nem lehet, I
Hogy ne nyfljek, ha megerzi a telet,
Szegeny proji. elmereng a valuian,
Kejjel indulminden tura·szag utan.
(A Sporthrrtap turaverse, 1930. karacsony)

A vajaskenyer-tura fogalma mara szinte kikopott a futball szokincsebol , s6t a sportaggal
kapcsolatban a tura kifejezest sem hasznaljuk
gyakran. Okkal, hiszen a magyar klubok manapsag vagy nernzetkozi kuparnerkozesek alkalmab61 , vagyedzotaborozas soran jutnak el kulfoldre, arra azonban nincs pelda, hogy rneghivasra
sorozatban [atszanak a (telt hazas) rnerkozeseketo Pedig valaha bevett dolognak szamltott,
hogy a teli, illetve nyari bajnoki szunetben magyarcsapatok portyazzak vegig Europat,
A labdarugas hoskoraban a [atekra ketsegklvul illett a nernzetkozi jelz6. A becsi, pragal palyak gyakori vendegei voltak magyar csapatok,
de Budapesten is olyan j6 nevu gardak fordultak meg, mint az Arsenal, a Tottenham , a Celtic, a Blackburn vagy a Manchester United. Az
1910-es evek elejetol csapataink egyre tavolabbi
orszagokba jutottak el. Az FTC indult elsokent
eur6pai turara, 1911-ben - Hamburgban , Bremaban, Berlinben es Londonban - hat rnerkozesen ot gy6zelmet arattak. A pesti foci ertekes
exportcikke valt, az els6 vilaghaborut koveto
nyomaszt6 gazdasagi helyzetben pedig a klubok szamara a kalf61di turak a tulelest jelenthettek. Az utazasi lehet6segek kezdetben szukre szabottak voltak, hiszen a k6zponti hatalmak
ellen meghirdetett, 1921 vege ig fenntartott
sportbojkott miatt csapatain k csak Nemetor ·
szagban, Ausztriaban, Svajcban, 1921-t61a Felvideken lephettek palyara. A klubok altalaban
ketszer turaztak, telen a legfontosabb uti cel a
futballjat rohamleptekkel fejleszt6 Olaszorszag,
Spanyolorszag, kes6bb Franciaorszag, nyaron
pedig Lengyelorszag es Svedorszag volt .
Hosszan lehet sorolni a peldakat, amelyek a turazasi laz hihetetlen volumenet i1lusztraljak.
1922-ben sved klubok 85, z6mmel hazai palyan
rendezett nemzetk6zi merk6zest jatszott ak,
legt6bbsz6r - 28 esetben - magyarokellen szerepeltek. 1923. december 2o-an ugy g6rdult ki a
trieszti gyors a Keleti palyaudvarr61, hogy a labdarug6knak kal6n kocsit csatoltak a szerelvenyhez, ugyanis negy csapatunk is olasz karacsonyi turara indult. Egy ewel kes6bb k6zel negy-

yen kozep-europai csapat erkezett az unnepekre Olaszorszagba, Budapestr61 nyolc, Becsbol
het klub is az olasz palyakatvette celba,
Sok labdarugo eveken at egyetlen karacsonyt
sem tolthetett csaladi korben, azonban a kor
embere szarnara elerhetetlen orszagokba is eljutottak. Csupan nehany pelda: a Ferencvaros
Braziliaban, Uruguayban, Argentmaban, Marokk6ban, Egyiptomban es Maltan [art, az MTK
Egyiptomban, Mexik6ban, az Egyesult Allamokban, Kubaban es Maltan is szerepelt, de meg a
szombathelyi Sabaria is eljutott Kubaba, Mexikoba es az Egyesult Allamokba.
A tokeszegeny magyar futballt gyakorlatilag a
kulfold finanszlrozta, hiszen e turakon sokszor
komoly bevetelekhez juthattak az egyesuletek,
Ekkor szuletett azonban a vajaskenyer-tura kifejezes is. Korabban csak a legjobb klubok utaztak kulfoldre, az 192o-as evektol akar rnasodosztalyu csapatok is felkerekedtek , fapadon
utaztak, garniszallokban huztak meg magukat,
5 akar ketnaponta, gyenge ellenfelek ellen, csekely [uttatasert is palyara leptek, Mammusits
Mihaly, az MLSZ ugyesze 1921 nyaran azzal vadolta meg a turazokat, hogy utjaik csak "tucatrnerkozesek hajhaszasabol allnak", celjuk nem
a legjobb csapatokkal megkuzdeni , hanem
"penzvadaszat". Mik6zben a turazo jatekosoknak felemel6 pillanatokban lehetett reszuk (peldaul 1925-ben ujevkor a portugal koztarsasagi
elnok fogadta a Szombathelyi AK csapatat) , 50kan keveredtek kellemetlen helyzetekbe. Hegyi
Matyas, a III. ker. WE jatekosa 1926-05 visszaemlekezeseben szamolt be egy ilyen felvideki
esetr61: "Ebed el6tti setankat vegezWk az ungvari korz6n, amikor oda egy furcsa karavan er·
kezett meg. Mi is k6zelebb menWnk, hogy lassuk, kicsodak. A parasztszekerek es satoros
kocsik melyeb61 el6keralt borotvalatlan kepu,
6sszegyurt arcu, torzonborz alakokban bamulva ismerWk fel budai rivalisainkat. A 33-asok
voltak. Szaporan meselik, hogy Kassan jatszottak, de onnan kiutasftottak 6ket, penzuk nem
leven elegend6, Legenyemihalyt61 ily m6don
vandorolnak, hatha valahol f6nnakadnak. (...)
Kaptak azonban az MTK-t61 ket jatekot kosztkvartely-mosasert." (Vagyis az MTK ket "bemu·
tat6merk6zest" jatszott Ungvaron a Budai 33assai, a meccs bevetele az MTK-e lett, csereben
enni adtak es mostak a 33 FC jatekosaira.)
1922-es felvideki turajan a TIC-nek sem volt
szerencseje. A terezvarosiak negy jatekosa egy
kassai vendegl6ben irredenta dalokat enekelt, a

rendorok letartoztattak 6ket. Ugyanerre a sorsra jutott rnasik negy labdarugojuk is, 6k csempeszett nyakkend6kkel, cigarettaval uzleteltek,
"a legnyilvanosabb helyen is ktnalgattak portekaikat". A TIC vegul kenytelen volt megfogyatkozva hazautazni, tobb jatekosuk is letart6ztatasban maradt.
Az incidenst kovetoen a labdarugo-szovetseg
megtiltotta a csapatoknak, hogy kulfoldi utjaikon uzleteljenek, 1923 tavaszan pedig szigoru
"turarendeletet" adtak ki, melyben tobbek kozott kimondtak, hogy egy csapat evente legfeljebb ketszer vehet reszt het napnal hosszabb turan, tovabba 24 nap alatt legfeljebb nyolc merkozest jatszhatna k. Am a sportbojkott megszuntevel, vagyis a hatarok rnegnyitasaval csak
szaporodtak a vajaskenyer-turak koruli preblernak, 1923 karacsonyan a BTC 24 oras utazas
utan erkezett meg Olaszorszagba, ahol egy fatetlen szalloda varta 6ket. Raadasul a turaszervez6k eltuntek, a csapatnak annyi penze maradt
csak, hogyvisszaterjenek Budapestre. Nem volt
ilyen szerencses az UTSE. Az ujpestiekturaszervez6je is meglepett a csapat penzevel, trieszti
szallodai szarnlajukat sem tudta k rendezni.
Az ehezo, hajlek nelkul maradt [atekosokon vegal a trieszti konzul segftett, a csapat a kulugyminiszterium koltsegen utazhatott haza.
A harmincas evek elejen, a gazdasagi valsag
kovetkezteben a klubok alig tudtak Magyarorszagon bevetelhezjutni, raadasul egy·egy kulfoldi talalkoz6ert is egyre kevesebb penzt kaptak fgy kenytelenek voltak meg t6bb meghfvasnak
eleget tenni. Szemleletesen mutatja be ezt a foIyamatot az MTK nemzetk6zi merk6zeseinek
stat isztikaja. A kek·feherek 1910- 14 k6z6tt 62
nemzetk6zi merk6zesen leptek palyara, ezeknek
csupan harmadat rendeztek kulf6ld6n. 1920-24
k6z6tt a nemzetk6zi merk6zesek szama 95-re
emelkedett, a talalkoz6k haromnegyedet a hataron tul bonyolftottak Ie. 1930-34 k6z6tt a csapat
145 nemzetk6zi meccsenek 92 szazalekat kalf61d6n jatszotta. A nemzetk6zi merk6zesek sulyat
mutatja az is, hogy 193o-ban a kek·feherek 22
magyar bajnoki talalkoz6n szerepeltek, egyszer
jatszottak Pesten a becsi Admiraval - viszont
32-szer leptek palyara kalf6ld6n.
A turazasi lazat vegal a habor u t6rte meg.
Nehany nemzetk6zi merk6zest meg jatszottak a
csapatok, 1939 karacsonya utan viszont nem indultak hosszabb utra. De, csupan egy peldat kiragadva, az Ujpest 1946 szeptembereben mar
6t merk6zest jatszott Isztambulban...

