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Anyósom és 
apósom min-
den meccse-
men ott voltak, 
aztán délután 
mentünk a jég-
pályára, mert 
Lajosnak volt 
mérkőzése.

rem, de nagytata meg volt elégedve, 
hogy milyen szépet lőtt csuklóból. 
Volt egy magyar vizslája, Brúnó. 
Sosem kellett megkötni, bármerre 
ment, vitte magával, ott sétált a kutya 
mellette. Bement egy alkalommal az 
üzletbe vásárolni, a kutya leült az aj-
tóban és várta. Na de találkozott egy 
ismerősével, s kifele jövet elfelejtett 
odaszólni Brúnónak, hogy mehet, s 
bizony a kutya addig ott ült az üzlet 
bejáratánál, amíg nagytatának eszé-
be nem jutott, hogy ott maradt, s visz-
sza nem ment érte” – meséli kacagva 
Pongrácz-Vákár Katalin. Mondhatni, 
őt is megfertőzte a sport szeretete, 
éveken keresztül gyorskorcsolyázott, 

majd a versenysporttól elköszönve 
több mint tíz évig kézilabdázott egy 
amatőr csapatban. Lánya, Kriszta, 
aki tizenegyedik osztályba készül, 
szintén az ő nyomdokaiba lép, te-
hetséges gyorskorcsolyázó, és talán 
mondanom sem kell, kitalálják: na-
gyon szépen hímez.

„Megjött Bözsi néni, kezdhetünk”

„A családban mindennek megvolt 
a rendje. A röplabdameccsek min-
dig vasárnap délelőtt voltak, a ho-
kimeccsek meg délután, így mindig 
eljutottunk mindenhová. Kölcsönös 
volt a szurkolás. Anyósom és apó-
som minden meccsemen ott voltak, 
aztán délután mentünk a jégpályá-
ra, mert Lajosnak volt mérkőzése. 
Mindig megvárták, hogy a Vákárok 
érkezzenek meg, nekik a nagy óra 
alatt volt a helyük. Anyósom, Bözsi 
mama ott állt a kapu mögött, s ha 
nem érkezett meg, nem kezdődött 

meg a meccs. Volt, amikor Antal 
Előd felszólt, hogy megjött Bözsi 
néni, kezdhetjük a meccset” – ele-
venednek meg a régi szép idők Kati 
néni szavai nyomán.

Mondja, fotót is őriznek arról, 
hogy Bözsi mama volt az első női 
jégkorongkapus csíkban, ott áll a 
kapu előtt szoknyában. Apósa, id. 
Vákár Lajos – hívja fel a fi gyelmemet 
– a régi nehéz időkben, edzőként 
egy kifl ivel is megjárta Bukarestet, 
neki nem is kellett több, csak a csa-
patának legyen mit ennie. Kati néni 
nem tud korcsolyázni, jegyzi meg, 
de elnézték ezt neki a családban. 
Férjét emlegeti, akinek mindene a 
jégkorong volt, ám bármennyire is 
volt tehetséges játékos, nem jutott 
ki olimpiára. Székely makacssága 
és igazságérzete miatt – derül ki az 
elejtett szavakból. A családtagok 
sporteredményeivel büszkélkedik, 
és úgy érzem, talán unokájára a leg-
büszkébb, aki tavaly 21. helyezéssel 
és rengeteg élménnyel tért haza az 
Európai Ifj úsági Olimpiáról Szara-
jevóból. Büszkeség ma a Vákár név 
viselete – ismeri el Kriszta is –, tőle 
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például sokan megkérdezik, hogy a 
hokilegenda Vákár Lajos leszárma-
zottja-e.

Közben elpakolják az asztalterítő-
ket, falvédőket, majd előkerülnek a 
dobozokból a korabeli fotók jégko-
rongmérkőzésekről, családi össze-
jövetelekről, Brúnóról. Kati néni ke-
zébe kerül egy emléklap is, amelyet 
Makovecz Imrétől kapott néhány éve 
munkája elismeréseként. Aztán egy 
tablókép is lekerül a falról, a magyar 
királyi első, gyalogos tartalékos tiszti 
tanfolyam végzőseiről 1941-ből, Tus-
nádfürdőről. Rajta a gyergyószéki 
Puskás és a csíkszéki Vákár nagytata 
is. A dicső múlt, aminek az emlékét 
ma is féltve és büszkén őrzik.

D. BALÁZS ILDIKÓ

Vákár Katalin évtizedek óta 
készít írásos kézimunkákat, 
de örökölt darabjai is vannak

Kriszta büszke 
sportteljesítményére. 
A család meg büszke rá

Jégen a Vákárok




