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N yáron még hazajött, részt 
vett a Márton Áron Gimná-
ziumban a 70 éves érettségi 

találkozóján. A csíkszeredai gimná-
ziumban 1949-ben érettségizettek 
közül öten jelentek meg az osztályta-
lálkozón, Puskás Lajos Huba mellett 
két sportos osztálytárs, a csíki sakk-
élet legidősebb tagja, Kocsis Mihály 
és a jégkorongozó Takács István.

Puskás Huba 1930. augusztus 
19-én született Csíkszeredában. 
Óvodás korunktól barátok voltunk 
– emlékezett vissza az egy hónappal 
fi atalabb Takács István sokszoros 
válogatott jégkorongozó, aki Csík-
szereda és Kolozsvár csapatával is 
nyert bajnoki címet. „Gyerekkorom-
ban az általános iskola a Kossuth 
utcában működő román tannyel-
vű volt, majdnem szemben állt a 
mostani piaccsarnokkal, azóta le-
bontották. Bár református vagyok, 
engem a szüleim a magyar nyelvű 
katolikus iskolába írattak be – ak-
kor elemi iskolának hívták, s a gim-
náziumban működött, így én végül 
mind a 12 évet abban az épületben 
jártam. Végig osztálytársa voltam 
Hubának” – mesélte. Takács István 
19 évesen tagja volt az első csíksze-

redai bajnokcsapatnak, az 1949-ben 
aranyérmes IPEIL-nek. Huba akkor 
még nem került be a felnőtt csapat-
ba. Hozzátette, azokban az években 
még nem voltak hivatalos ifj úsági 
bajnokságok, az osztályok, iskolák 
közötti, önszerveződéses alapon 
létrejött, nagyon komoly megméret-
tetések jelentették az ugródeszkát a 
felnőtt csapatba. A jeget, a pályát a 
csapatok tagjai készítették elő.

Az érettségit követően Takács és 
Puskás egyetemre felvételizett Ko-
lozsvárra. „Hubával együtt felvéte-
liztem Kolozsvárra, ő nem került be, 
én igen, de a barátságunk nem sza-
kadt meg. Az ő édesapjának, Puskás 
Dénesnek volt egy autójavító műhe-
lye a Csedő-féle ház udvarán, hátul. 
Később az a műhely kiköltözött a 
Ligatra, mert ott építettek Puskásék 
házat és műhelyt, és arra a műhely-
re épült rá aztán a későbbi IART 
vállalat.” A visszaemlékezők szerint 
Puskás egy idényt Brassóban, az ak-

kor élvonalba tartozott Steagu Roșu 
csapatában játszott, majd tagja lett 
az 1950-es évek elején alakult Buka-
resti CCA-nak, a Steaua elődjének.

Magyarok a CCA-nál

Boda Jenő nyugalmazott testnevelő 
tanártól, volt jégkorongedzőtől és já-
tékvezetőtől, a csíki hoki múltjának 
szorgalmas kutatójától tudjuk, hogy 
az 1951–52-es évadban Bukarestben 
a labdarúgásban és jégkorongban is 
gazdag tapasztalatokkal rendelkező 
Mihai Flamaropol szorgalmazására 
személyesen Corneliu Mănescu, a 
Hadsereg Központi Házának (Casa 
Centrală a Armatei, CCA) akkori ve-
zetője jóváhagyta a jégkorongszak-
osztály megalakítását. Oda hívták 
Puskás Lajos Hubát. Továbbá ott 
találjuk az 1949-es csíki bajnokcsa-
pat tagját, Czáka Zoltánt, illetve 
az ugyancsak csíki Péter Istvánt, 
szintén sokszoros válogatott jégko-

rongozót. Takács elmesélte, hogy 
egy évvel később Czáka és Péter is 
Kolozsvárra felvételizett, be is ju-
tottak az egyetemre, de végül a CCA 
elcsábította őket, majd mindketten 
szép karriert futottak be a román 
fővárosban, főiskolát végeztek, elis-
mert, megbecsült szakemberek let-
tek. A bukaresti katonaklub, a CCA, 
majd a későbbi Steaua emberforrása 
mindvégig Székelyföld volt. A teljes-
ség igénye nélkül íme néhány – nem 
román nemzetiségű – meghatározó 
jégkorongozó neve, akikre a Steaua 
hokicsapata büszke lehet: Puskás 
Huba Lajos, Czáka Zoltán, Adam 
Heintz, Péter István, Szabó Géza, 
Szabó Gyula, Varga Dezső, Kalamár 
Sándor, Bíró Antal, ifj . Vákár Lajos, 
Miklós Tibor, Antal Előd, és a sor 
folytatódhatna.

Kapus a válogatottnál

„A kapus poszton játszó Puskás Hu-
ba izgulós típus volt, nagyon komo-
lyan készült a mérkőzésekre, és csak 
akkor nyugodott meg valamennyi-
re, amikor jégre lépett” – emlékezett 
vissza Takács. Puskás Huba az 1980-
as években disszidált, Németország-
ban telepedett le, ezért a hokis té-
májú román nyelvű kiadványokban 
alig találkozunk nevével. Dorin Ște-
fl ea és Alexandru Teodorescu közös 
kiadású, 1970-ben megjelent, Puc 
– crose – gheață (Korong – hokibot 
– jég) című könyvében találtunk 
egy részletet, amely az 1965-ös évről 
szól, amikor Románia Franciaország 
és Olaszország legyőzésével harcol-
ta ki a világbajnokságok B csoport-
jába kerülést. Az akkori romániai 
válogatottat Puskás Huba, Dumitraș 
(kapusok) – Ionescu, Czáka Zoltán, 
Varga Dezső, ifj . Vákár Lajos, Szabó 
Gyula, Szabó Géza, Kalamár Sán-

dor, Texe István, Ferencz János, Ba-
sa János, Pană, Florescu és Stefanov 
alkotta.

Takács István elmondta, hogy 
bármennyire jó élet volt Németor-
szágban, Puskásnak mindig hon-
vágya volt, rendszeresen hazajárt, 
sokat kirándult, gombászott, és a 
zsögödi Kicsimező utcában uno-
kaöccsével, Bacsó Andrással, a bu-
dapesti Bujdosó Székely vendéglő 
tulajdonosával közösen tatarozták 
Bacsóék szülői házát, és amikor Szé-
kelyföldre jött, ott szállt meg.

Tartotta a kapcsolatot a csíki 
öregfi úkkal is. Idén nyáron, a 70 éves 
érettségi találkozójukon Takácsot és 
Puskást a régi játszótársak közül Ka-
lamár Sándor, Janovits Endre, Róth 
György és Basa János lepte meg egy 
virágcsokorral. Egy másik hátrama-
radt felvételen az Új Öt kutya vendég-
lőben látható, azon a fotón Puskás 
Hubát Varga Dezső, Bálint Attila, 
Basa János, Antal Zsombor és a ta-
vasszal elhunyt Csiszér Gábor társa-
ságában örökítette meg a fényképész.

Edző a Lendületnél

Puskás Huba Lajos egy rövid ideig, 
az 1972–73-as idényben edzője volt a 
csíkszeredai felnőtt hokicsapatnak, 
amely akkor még a Lendület nevet 
viselte. Az 1972–73-as idénybeli csí-
ki hokicsapat névsora: id. Sprencz 
Ferenc és Puskás Lajos Huba edzők, 
Bogyán János, ifj . Rusz Pál (kapu-
sok), Baka András, André Imre, Ta-
más Elek, Krausz Károly, Papp Tibor, 
Jére László, Balló László, Basa János, 
Miklós Tibor, Ozsváth Attila, Dániel 
István, Fülöp Attila, Burján Csaba, 
Csedő Péter és Csiszér Gábor (me-
zőnyjátékosok). Annak a szezonnak 
a végén a csapat felvette a Csíkszere-
dai Sportklub nevet.

Elhunyt a legidősebb csíki válogatott
Csíkszeredából indult, Németországban halt meg Puskás Lajos Huba

• Az elmúlt napokban 
gyászjelentő jelent 
meg a Székelyhon 
napilapban: a német-
országi Celle városá-
ban 90 éves korában 
elhunyt Puskás Lajos 
Huba egykori jégko-
rongozó. Ő volt a leg-
idősebb csíkszeredai 
születésű, román válo-
gatott jégkorongozó.

Régi játszótársak, válogatott jégkorongozók 
a Márton Áron Gimnázium előtt. Balról jobbra: 
Kalamár Sándor, Janovits Endre, Róth György, 
Puskás Huba, Basa János és Takács István

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN

Az 1960-as évek meghatározó jégkorongozóinak 
egy csoportja. Balról jobbra: Puskás Huba, Varga Dezső, 
Bálint Attila, Basa János, Antal Zsombor és Csiszér Gábor
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