
V
ákár Katalin csíksze -
redai iparművész gye -
rekkorában még a
nagymamájától les-
te el az első öltése-
ket, mára már szá-

mos díj és elismerés tulajdonosa, 
egyedi írásos hímzett kézimunkák, 
varrottasok készítője, őrzője.

Keresztszemes, szálöltéses 
és társai

„Második osztályos koromtól a ma-
rosvásárhelyi művészeti iskolába 
jártam, amelyben grafi kát, festésze-
tet és szobrászatot tanultam. Sajnos 
hetedik osztály végén anyagi okok 
miatt haza kellett jönnöm, így Csík-
szeredában, a mostani Márton Áron 
Főgimnáziumban tanultam tovább. 
Közben nagyon komolyan röplab-
dáztam húsz évig, nyaranta pedig, 
hogy ne csavarogjunk, beosztottak 
minket az Olt Szövetkezethez. Mivel 
tudtam rajzolni, egy alkalommal el-
vittek a múzeum pincéjébe, és innen 
indult el az eredeti ősi hímzésminták 
felújításának folyamata” – eleveníti 
fel Kati néni, és közben ritka, egyedi 
darabok kerülnek elő a szekrényből.

Ma is féltve őrzött kincs például 
egy, az édesanyjától örökölt, több 
mint száz éves hímzett párnahuzat, 
vagy a nagymamája által szövő-
széken szőtt csipketerítő. Meséli, a 
hatvanas évek közepétől a kilencve-
nes évekig járta a Gyimeseket, és a 
csángók „fonáján varrottas”, eredeti 
hímzésmintáit gyűjtötte. Mutatja is 
a gondosan őrzött mintakollekciót, 
amelyeket hajdanán cérnára feltűzve 
őrizgetett otthonában egy-egy csán-
gó asszony. A gyimesi magyar csán-
gó asszonyok szépteremtő munkáját 
egy kiadványban is összefoglalta, ha-
gyatékul hagyva az utókornak.

Az évek során több ezer darab ké-
zimunka került ki a kezei közül, ma 
már ritkán varr, kis műhelyében ő 
végzi még a minták előnyomását, de 
a hímzésbe, varrásba besegít két-há-
rom asszony. Na meg persze a lánya, 
Pongrácz-Vákár Katalin és unokája, 
Kriszta. Közben büszkén mutat egy 
1907-ben kiadott, még az édesanyjá-
tól örökölt könyvet a mintákról, hím-
zéstechnikákról, előkerülnek régi 
szakkönyvek is, amelyeknek minden 
sora szent számára.
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Ma is féltve őr-
zött kincs egy, 
édesanyjától 
örökölt több 
mint száz éves 
hímzett pár-
nahuzat vagy 
a nagymamája 
által szövő-
széken szőtt 
csipketerítő.

Életükben összefonódik a 
sport és a népművészet, 
a hagyományok ápolása 
és az elődök emlékének 
tisztelete. A Vákár család 
három generációjának 
hölgytagjainál jártunk: 
Vákár Katalin, ifj. Vá-
kár Lajos özvegye közel 
hatvan éve készít írásos 
hímzett kézimunkákat, de 
a Vákár családdal a sport 
hozta össze annak idején. 
Lánya, Pongrácz-Vákár 
Katalin és unokája, Krisz-
ta életében is ott az alko-
tás és a sport is.

„Kedves libám, kérlek szépen, 
hagyd meg a kalapom épen – ez volt 
az első, amit ki kellett varrnom egy 
falvédőre édesanyám kérésére. An-
nak idején, amikor turnén voltunk 
a csapattal, kötelezett az edző, hogy 
mindenkinek legyen olvasnivaló 
vagy kézimunka a kezében. A hím-
zés és a sport átszőtte az életemet. 
Ha valamit kérnek, én nem utasítom 
vissza, de megmondom őszintén: a 
kelim hímzést, na, azt nem szeretem” 
– mondja nevetve. 

Vákár Katalin egyébként apai ágon 
a gyergyóditrói Puskás Tivadarnak, 
a telefonhírmondó feltalálójának a 
leszármazottja. Nem is csoda, hogy 

büszkén beszél őseiről, rengeteg régi 
fotó, dokumentum, tárgyi emlék van 
a birtokában, amit szívesen meg is 
mutat, miközben mesél, mesél...

Röplabda és hoki

A Vákár családdal a sport hozta ösz-
sze – derül ki. „A jégkorongozók min-
dig ott csápoltak a meccseinken, s ez 
kölcsönös volt, mi, röplabdások is 
ott voltunk az ő meccseiken. Komoly 
röplabdacsapatunk volt, első osztály-
ban játszottunk” – meséli, amikor az 
ifj . Vákár Lajossal való ismerkedésé-
ről kérdezem. Lányával, Katalinnal 
elevenítik fel az egykori legendás 

jégkorongozó, id. Vákár Lajos és fi a, 
a szintén tehetséges hokis, ifj . Vákár 
Lajos alakját.

„Én voltam az első unoka a család-
ban, nagyon sok időt töltöttem nagy-
tatával, aki nekem majdnem mindent 
megengedett. Korcsolyázni is ő ta-
nított meg, de nem a jégen, hanem 
a nappaliban, a parketten. Aztán 
persze sokat vitt ő is és édesapa is a 
pályára. Emlékszem, egyszer röplab-
dáztunk a nagyszobában nagytatával 
és az unokatestvéreimmel, s leütöt-
tük a csillárt, ami nagytata fejére 
esett. Vagy megtörtént, hogy mínusz 
25 fokos hidegben beütötte egy ko-
ronggal az ablakot az unokatestvé-
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Nagyapja legendásan okos kutyáját 
mutatja Pongrácz-Vákár Katalin




