Jegyzet 3.


Mindig is csodálkoztam azon, hogy valakik azért gyűlölnek valakit, mert az nem az ő csapatuknak szurkol. A Dózsás gyűlöli a Fradi drukkert, a Fradista meg gyűlöli a Dózsa drukkert. 

Emlékszem, akkor még gyerek voltam és nem messze laktam a Fradi pályától, amikor Fradi Dózsa meccs volt, az utca megtelt kutyás rendőrökkel, és a két csapat szurkolóit igyekeztek maximálisan elválasztani egymástól.

Megjegyzem, ez most sincs másképp. Sőt!

Volt nekem Fradis és Dózsás haverom is, de ők érdekes módon a kis zrikákat félretéve, egész jól elvoltak egymással. Egészen a meccs napjáig. Akkor egyikőjük lilába, a másik zöldbe öltözött, és magasra csapott a gyűlölet lángja. 

Pedig ez csak sport. A sport pedig mint tudjuk, nemesíti a lelket, élesíti az elmét. Egyébként csupa élet, erő, egészség. Csak amikor ez a két csapat játszik, akkor az élet pokollá válik a pályák körül, az erő elszabadul, és az egészség veszélybe kerül. A szurkoló egészsége. Mert hál Istennek a két csapat játékosai egészen jól elvannak egymással. Össze-össze járnak, söröznek, dumcsiznak, és ez így van jól, így helyes. Hogy ne menjek messzire. A régi nagyok közül a Fradista Nyíl és a Dózsás Törő testi-lelki jó barátok voltak. A szurkolók pedig ölik egymást.

Pedig ez csak sport. 

Aztán van itt még két csapat, amelyik nem bír magával. Sem a szurkolói, sem a játékosai. Egyikük pirosban játszik, másikuk narancsban. Különös ismertetőjelük, hogy magyar embertől idegen, erőszakos, hazug játékot játszanak. Becsapják szurkolóikat és egymást. Talán még saját magukat is, de az már legyen az ő bajuk. 

De ez egy furcsa játék, mert ez a két csapat nagyon ritkán találkozik. Viszont a két csapatat által feltüzelt szurkolók sokszor barátok, családtagok vagy éppen férj és feleség. Van, hogy csak voltak, mert ez a két csapat addig nyomul, addig butít, amíg a barát a barátnak, a családtag a családtagnak, és a férj a feleségnek ellene nem fordul.

Hogy ennek a két csapatnak a tagjai összejárnak-e sörözni, vagy barátkozni azt nem tudom. Azt sem tudom, hogy mi vezérli őket a becstelen, sportszerűtlen meccsekre. És azt sem tudom, hogy a nekik szurkoló miért válik szurkoló társának ellenségévé, ember, embernek farkasává. 

Viszont egyet tudok. 

A sportszerűség az egyik legfontosabb emberi magatartás. Mert aki sportszerű, aki nem arra utazik, hogy lejárassa, megalázza vetélytársát, aki nem arra utazik, hogy hazugsághalmazaival, inkorrekt viselkedésével mások lelkébe, érzéseibe beletiporjon, az már félig megnyerte az elkezdett meccset. 

Ne feledjük. Az ellenfél az nem ellenség. 

Ellenfél a szó legtisztább, legnemesebb értelmében.

És ha ez az egy szó tudatosulni fog majd egyszer a csapatok és a szurkolók elméjében, ha ez az egy szó minden nemességében beleférkőzik a lelkekbe, akkor lesz majd igazán jó a magyar foci, és akkor fog majd rohamléptekkel előrehaladni, gyarapodni országunk.                

