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Ahhoz, hogy egy futballpálya a leginkább olyan legyen, amilyen
egy futballpálya lehet, végeláthatatlanul sok törõdés
szükségeltetik. Hagyjuk most az építkezéseket, a

homokágytól az alácsövezésig, maradjunk csak a felszínnél, az is éppen
elég.

Amikor a köznapi szurkoló szombat délután kisétál a verõfénybe, 
nem is gondolná, mennyi odaadás, fûnyírás, öntözés, hengerlés,
csíkozás, gyeptéglázás, gereblyézés és sepregetés, takarítás, csavarozás
és kalapálás kell ahhoz, hogy a jól megszokott pálya minden héten
ugyanúgy várja a mérkõzéseket. Egy elkötelezett pályamunkás számára
összeolvad az otthon és a pálya, a munka és az élvezet, a szabadidõ és
a munka. Nyilvánvalóan nem kényszerbõl végzi el a karbantartást,
ellenben mindig keresi a feladatokat, hiszen a világ legjobb pályái
lebegnek a szeme elõtt. Tudja, nincsen olyan billiárdasztalhoz
hasonlítható gyep, amin ne lehetne még javítani, és nem létezik az a
tökéletes pálya, aminek az apró egyenetlenségeit a hozzá szokott szem
ne látná meg. Márpedig, hogy a lényegre térjünk, egy kiforduló
gyeptégla, egy magasabbra nõtt fûcsomó legalábbis életeket
befolyásolhat.

Ezért is érthetetlen az a történet, ami még a nagy Újpest, Törõcsikék
idejében esett meg a Megyeri úton.

Abban az évben, az ezerkilencszáznyolcvanhármas-nyolcvannégyes
szezonban újfent a Kupagyõztesek Európa Kupájában indulhatott a
Dózsa. Az elõzõ kiírásban a Real Madrid búcsúztatta az Újpestet, s
most megint nem bíztatóan indult a sorozat, hiszen az elsõ meccsen,
Athénban az AEK ellen kettõ nullra kikapott a csapat. A visszavágón
aztán már dicsõségesebb percek jöttek:  az Újpest, többek közt Kardos
József két góljával négy-egyre legyõzte a görögöket. Jó formában volt a
Dózsa, a kapuban Szendreivel, hátul Kardossal, középütt Kisznyérrel,
Herédivel, elöl Kissel és Feketével és Törõcsikkel. A sorsolás viszont
a továbbiakban sem kedvezett, hiszen azt az Kölnt kapták ellenfélül,
aki (ami?!) a Bundesliga meghatározó csapata volt. Ráadásul a
készülõdést, ha nem is nehezítette, de befolyásolta, hogy a németek
elleni meccs reggelére derült ki, ki  tudja honnan, ismeretlen magvak
keveredhettek a Megyeri úti stadion máskülönben jó minõségûnek
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mondható gyepébe: csaknem az egész pályát apró, sárga fejû virágok
lepték el. A látvány, ahogyan a Népsport beharangozója megállapította,
egy kiránduláson az önfeledt vállalati gárdának valószínûleg nagy
örömöt okozott volna, ám itt, néhány órával a mérkõzés kezdete elõtt,
sokkal inkább kínos képzettársításokra adott alkalmat, s aligha javította
a nyugati sajtóban a hazánk fejlettségérõl és a hazai sportviszonyokról
kialakult képet. Szerencsére ügyes szervezéssel az esti kezdésig sikerült
egy soron kívüli fûnyírást beiktatni; s ugyan a gyep ily módon némileg
rövidebb és kopogósabb lett az ideálisnál, de legalább a látvány nem
zavarta meg a szurkolókat és a játékosokat. A Dózsa Kiss, Kisznyér és
Kiss góljaival három-egyre verte a Köln csapatát, majd, ha már tartott
a lendület, a németországi visszavágón, az ottani, négy-kettes vereség
ellenére, a több idegenben lõtt góljával továbbjutott.

A váratlan fordulatok csak ezután kezdõdtek igazán.
Úgy mesélik, hogy a hazautazást követõ elsõ edzésre verõdött össze

a csapat, amikor látták, hogy  a Megyeri úti bejárathoz közelebbi kapu
elõtt, a középcsatár helyén egy lila szirmú virág nõtt ki a fû közül. Nem
volt nagy növény, apró, húsos levelecskék védték a szárát, de a virága
már messzirõl is élénken látszott, nyilván, mert a lila szín erõsen elüt
a gyep zöldjétõl.

Temesvári Miklós mesteredzõ az edzés után tréfásan jegyezte meg,
hogy a csapat nevében köszönik a pályamunkások ajándékát, de azért
nem bánná, ha délutánra már csak fû maradna ott, ahol fûnek kell
lennie.

Tréfa ide, viccelõdés oda, a virág nem tûnt el a délutáni edzésre sem.
Mi több, ott virított az egész héten át, dacára annak, hogy mind a

három pályamunkás megesküdött, hogy saját kezûleg tépte ki a földbõl,
természetesen gyökeresen,  ahogyan azt kell.

A sorsolás a negyeddöntõben a skót Aberdeen csapatát juttatta
Szendreiéknek.

A sárga virágocskák miatti tanulság okán a pályagondnok idõben
intézkedett a fûnyírásról, sõt, a két kapu elé gyeptéglákat hozattak,
hogy semmi kifogás ne érkezhessen a minden bizonnyal remek
pályákhoz szokott skótok részérõl.

A virágocska még a meccs kezdetekor is ott virított a tizenhatos
vonalánál. Mintha egy színházi rendezõ ezzel a jellel akarta volna
kijelölni Törõcsik helyét a színpadon: éppen ott világítottak a lila
szirmok, ahol a Dózsa hátravont középcsatára táncolt.

A mérkõzésen nagy küzdelemben,  Kisznyér és Herédi góljaival
kettõ-nullra gyõzni tudott az Újpest.  Nyílt titok volt, hogy Törõcsiket,
Kardost és Szendreit komoly nyugati klubok megfigyelõi várják, s jó
néhányan már azt latolgatták, hogy az elõdöntõben vajon kivel, milyen
nagy klubbal kerülhet szembe a csapat. Aberdeenben a helyi lapok a
címoldalukon hozták a játékosok fényképeit, kivétel nélkül dicsérték
a magyarok kombinatív, ötletes játékát, ami, ahogy írták, annak ellenére
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európai színvonalú, hogy a Dózsa stadionja és különösen annak
gyepszõnyege a skóciai elvárásoktól messze elmarad.

A meccs hõse mégsem Törõcsik, Fekete vagy Kisznyér lett, hanem
az a Mark McGhee, aki a harmincnyolcadik percben elõbb
csökkentette a skótok hátrányát, majd, egy perccel a vége elõtt, a
nyolcvankilencedikben megszerezte a vörös mezesek hosszabbítást
jelentõ második találatát is. Sõt, a hosszabbítás ötödik percében is gólt
rúgott: összesítésben három nullra nyert az Aberdeen, s az Újpest
kiesett.

Másnap utazott haza a Dózsa, s a rákövetkezõ délelõtt tartotta az
elsõ edzést Temesvári.

Verõfényes, szép délelõtt volt.
A Megyeri úti stadion gyepszõnyege frissen nyírva várta a játékosokat.
A rövidre vágott fûszálak úgy simultak egymáshoz, mintha zöld

posztó borította volna a pályát. Nem volt ott semmiféle kicsi leveles
virág, nem virított semmiféle lila szirom.

Csak az egyenesre vágott, nyers, zöld fûszálak, acélos csillogással,
keményen, mint a háromnapos borosta.

 
 


