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Számos erdélyi szurkolócsapat 
volt jelen Budapesten, ahol 
élőben, felfokozott hangulatban 
buzdította az Európa-bajnok-
ságon a magyar válogatottat, 
amely szerdán hősies küzdelem 
után esett ki Münchenben a 
kontinenstornáról. A Krónika 
kíváncsi volt, milyen szurkolói 
élményekkel tértek haza a buda-
pesti mérkőzésekről az erdélyi 
futballrajongók. Mint elmond-
ták: kivételes érzés volt együtt 
szurkolni, mindent összevetve 
gyönyörűen játszottak a fi úk, a 
magyar csapatnak pedig a jö-
vőben is lesznek ehhez hasonló 
szép pillanatai.

 » KISS JUDIT

E rdély és a Partium minden szög-
letéből érkeztek szurkolócsapa-
tok Budapestre, hogy a magyar 

válogatottnak személyesen drukkol-
janak az Európa-bajnokságon (Eb) a 
Puskás Arénában. Szatmárnémeti-
ből, Nagyváradról, Temesvárról, Ko-
lozsvárról, de a Budapesttől 7–800 
kilométerre található székelyföldi 
városokból is szép számmal utaztak 
a magyar fővárosba, hogy élőben 
láthassák a június 15-i magyar–por-
tugál és a június 19-i magyar–fran-
cia mérkőzést, érezzék a lelkes és 
lelkesítő, felforrósodott szurkolói 
hangulatot. Annál is inkább, mivel 
a magyarok az úgynevezett „halál-
csapatba” kerültek, így a legerősebb 
európai válogatottakkal, a portugál, 
a francia és a német csapattal kellett 
megmérkőzniük.

„Lehetett végre kezet fogni, 
ölelkezni”
Az erdélyi szurkolók is lelkesen 
drukkoltak a magyaroknak, sokan 
utaztak el Budapestre az első két 
meccsre, de persze a képernyőkön 
rengetegen követték a fi úk hősies 
küzdelmét. Farcádi Botond, a sep-
siszentgyörgyi Háromszék napilap 
főszerkesztője, lapunk volt munka-
társa tucatnyi székelyföldi honfi -
társával együtt volt jelen a két pesti 
mérkőzésen. Bár kikapott a portugál 
csapattól, majd döntetlent játszott a 
franciákkal, szerda este a németek 
ellen hősiesen helytállva búcsú-
zott a kontinenstornától a magyar 
válogatott Münchenben, az erdélyi 
szurkolók mindent összevetve úgy 
érzik: gyönyörűen fociztak a fi úk. 
„A budapesti mérkőzéseken való 
szurkolás számunkra több tekin-
tetben is olyan volt, mint egyfajta 
hazatérés. Öt évvel ezelőtt is kimen-
tünk Marseilles-be, hogy a 2016-os 
Eb-n drukkoljunk a magyaroknak 
az izlandiak elleni mérkőzésen, 
akkor egyfajta „honfoglalásnak” 
éreztük azt, amit ott tapasztaltunk, 
éreztünk. Reveláció volt látni, hogy 
magyar szurkolók ezrei, tízezrei 
lepik el a francia várost. Ehhez 
képest most Pestre úgy mentünk, 

mintha hazamennénk” – mondta 
Farcádi. Kifejtette, ez nemcsak azért 
volt érezhető, mert hazai pályán 
játszott a csapat és hazai szurkolók-
kal volt tele a magyar főváros, de a 
magyar–magyar összetartozás is 
határozottan érzékelhető volt. „Na-
gyon-nagyon sokan érkeztek szur-
kolni Erdélyből, de más határon túli 
területekről is. Felemelő és jó érzés 
volt megtapasztalni szentgyörgyi-
ként, hogy Budapesten is szeretett 
város a miénk. Csapatunk egyik 
tagja a Sepsi OSK-mezben érkezett 
szurkolni, és ezt nagyon sokan felis-
merték, azt kiabálták: hajrá, Sepsi!” 
– mondta Farcádi Botond. Hozzá-
tette, nagyon jó érzés volt megta-
pasztalni, hogy Sepsiszentgyörgy, 
a nemzetközi szereplésre készülő 
Sepsi OSK mennyire széles körben 
ismert, népszerű és szeretett klub 
Magyarországon is.

„A szurkolói körökben Pesten 
mindenki melegen fogadott, barát-
ságok szövődtek, sokan tisztelettel 
néztek ránk, hogy 7–800 kilomé-
tert utaztunk, hogy ott lehessünk 
a meccseken. Azért is volt „haza-
térésszerű” atmoszférája a pesti 
szurkolásnak, mert felszabadultan 
visszatérhetett a világ a pandémia 
előtti állapotába, lehetett végre ke-
zet fogni, ölelkezni, együtt enni, 
együtt inni, szurkolni, hiszen na-
gyon régen nem volt erre alkal-
munk” – mondta Farcádi.

A vesztes meccs 
utáni büszkeség
Úgy fogalmazott, a bajnokságon az 
érződött: a világ is hazatérni látszott 
a járvány előtti állapotába. Arról is 
beszélt, a portugálokkal folytatott 
meccsen, bár három góllal kapott 
ki a magyar csapat, euforikus érzés 
lett úrrá a szurkolókon, a meg nem 
adott gólnál mondhatni felrobbant 
a lelátó, a mérkőzés végén pedig 
mindenki, ha nem is boldogan, de 
büszkén távozott. „Hatalmas egyet-
értés uralta a szurkolói atmoszférát 
egy vesztes meccs után is, az az 
érzés, hogy jók voltunk. Bizakodó, 
megnyugtató, büszke volt a közön-

ség hozzáállása a vereség ellenére, 
és ez kivételes érzés volt” – mondta 
Farcádi Botond. „A franciákkal foly-
tatott meccs közben volt egy olyan 
érzés, hogy most lesz, ami lesz, így 
is, úgy is büszkék vagyunk a magyar 
csapatra, és fantasztikus élmény 
együtt szurkolni, együtt lenni, éne-
kelni a himnuszt. És főleg, örülni 
annak, hogy van egy olyan csapa-
tunk, amiről nem tudtuk, hogy ilyen 
szép eredményt fog elérni” – mond-
ta Farcádi Botond.

„Mindörökké hajrá magyarok!”
Toró Tamás, aki Kolozsvárról ment 
szurkolni Budapestre, szintén elra-
gadtatással szólt arról az érzésről, 
ami a szurkolókat eltöltötte. Mint 
fogalmazott, egy ilyen élmény egy 
szóval leírva: hihetetlen. „Jártunk 
Marseille-ben is Eb-meccsen, ami 
szintén hihetetlen volt, de ez a mos-
tani szurkolás sokszorosan erősebb 
volt. Eleve az, hogy ennyi ember 
között lehet az ember hosszú idő 
után, a vonulás a Hősök teréről a 
stadionhoz, érzed a pirotechnika 
karbit szagát, gyakorlatilag végig 
szurkolsz és énekelsz a gyüleke-
zőhelytől a meccs végéig. Az egész 
hangulat annyira beszippant, hogy 
még annak is libabőr, aki nem köve-
ti a focit, és nem szokott a válogatott 
meccseire járni” – ecsetelte lelkesen 
Toró Tamás. Hozzátette, mindehhez 
hozzájárul az is, hogy ő úgy nőtt fel, 
hogy – fi noman szólva – nem a leg-
dicsőségesebb időszakát kapta el a 
magyar focinak. „Mindig is arról be-
széltünk a barátokkal, hogy milyen 
lesz, amikor kijutunk egy Eb-re, 
vagy vb-re. És akkor most az Eb-n 
játszottunk a világ legjobb csapa-
tai ellen, ráadásul Budapesten, és 
megszorongattuk őket. Nagyon szo-
morú voltam, hogy kiestünk, de en-
nek a csapatnak lesznek még szép 
pillanatai, ebben biztos vagyok” – 
összegzett. Arról is lelkesen beszélt, 
hogy nincs mese, ki kell jutnunk 
a katari világbajnokságra. „Ezért 
csak azt tudom mondani, hogy aki 
teheti, menjen válogatott meccsre. 
Mindörökké hajrá magyarok!” – fo-

ERDÉLYI SZURKOLÓK SZERINT FELEMELŐ, FANTASZTIKUS ÉRZÉS VOLT ÉLŐBEN BUZDÍTANI A LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTTAT 

„Lesznek még szép pillanatai a magyar csapatnak”

A Puskás Arénában felfokozott hangulat uralkodott, több tízezren szurkoltak a magyar válogatottnak
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galmazta meg a jövőre vonatkozó 
biztatását is Toró Tamás.

Nehezen körülírható 
„együtt-érzés”
Szintén a mérkőzéseken tapasz-
talható felszabadult, felemelő 
közös érzésről számolt be Tóth 
Gödri Iringó munkatársunk. Mint 
fogalmazott, a mérkőzés több mint 
másfél órája, az együtt ordítás, a 
pár pillanat öröm, a sok káromko-
dás és szomorkodás leírhatatlan 
élmény. „Egy ilyen meccset élőben 
látni, átélni, megélni nemcsak a 
sport, és nemcsak a nemzeti vá-
logatottunk szeretetéről szól, ha-
nem valami nehezen körülírható 
„együtt-érzésről” is, ami nagyon 
jó” – fejtette ki. Arról is beszélt, 
érzése szerint a meccs előtti közel 
kétórányi várakozás olyan volt, 
mint amit annak idején az egye-
temi vizsgák előtt érzett az ember, 
de ezt a várakozást jóleső érzés 
követte. „A himnusz, az, ahogyan 
több mint ötvenezer ember együtt 
énekelt, még annak számára is 
megható volt, aki nem vallja ma-
gát nagy hazafi nak, nacionalistá-
nak” – ecsetelte munkatársunk. 
Beszámolt arról is, már hétfőn 
kivette a védettséget igazoló kar-
szalagot, ami az első pillanattól 
kezdve nem azt jelezte a szurkoló 
számára, hogy aki viseli, nem ví-
rusos, hanem azt, hogy ott lesz a 
keddi magyar–portugál meccsen. 
„Volt annak varázsa, ahogy az em-
ber a budapesti utcákon észrevet-
te az emberek csuklóján a sárga 
karszagot, lehetett az öltönyös üz-
letember, kék hajú punk, óvodás 
gyereket csitító családanya vagy 
sörét kortyolgató munkás. A kar-
szalagosok cinkosan néztek egy-
másra, összemosolyogtak: igen, 
te is ott leszel. Kedden már nem 
kellett a karszalagot lesni, a pi-
ros mezes szurkolók özönlöttek a 
négy égtáj felől egyazon irányba” 
– ecsetelte munkatársunk.

 » „Mindig is 
arról beszéltünk 
a barátokkal, 
hogy milyen 
lesz, amikor 
kĳ utunk egy 
Eb-re, vagy vb-re. 
És akkor most az 
Eb-n játszottunk 
a világ legjobb 
csapatai ellen, 
ráadásul Buda-
pesten, és meg-
szorongattuk 
őket” – mondta 
Toró Tamás. 

„Ahogy a sok ezer ember együtt énekelt, még azok számára 
is megható volt, akik nem vallják magukat hazafi nak”




