„A LEGNAGYOBB ÁLMOM VOLT, HOGY OTT
LEHESSEK A VÁLOGATOTTBAN”
Nincs a pedagógus számára nagyobb öröm annál, mint ha egykori
tanítványa sikeres ember lesz. Ezt csak az fokozhatja még, ha megmarad ugyanolyan szerénynek, kedvesnek, mint kisdiák korában volt.
A fenti állítás teljességgel igaz Császár Gáborra, az MKB Veszprém KC
és a magyar kézilabda-válogatott irányítójára, akit 2012-ben a legjobb
játékosnak választottak. A nagy leterheltséggel járó BL és bajnoki sorozat közepette „Csaszi” készségesen válaszolt kérdéseinkre.
– Kezdjük egészen messziről! Nem ez az első ilyen cím
az életedben, de szép belső „hangolódás”, hogy 15 évvel ezelőtt, 1997-ben a Kézilabda Diákolimpia országos döntőjén
aranyérmes és a Magyar Köztársaság legjobb játékosa lettél. Mesélj, kérlek, a kezdetekről!
– Minden kezdet nehéz! Ez az állítás igaz az egész életemre, mert olyan sokszor kellett már váltanom csapatot,
iskolát, várost, barátokat, hogy meg sem tudnám számolni.
Az első nagy váltás az volt, mikor Kenyeriből, a szülőfalumból bekerültem Celldömölkre, az Eötvös Loránd Iskolába, azt hiszem, itt indult el minden. Testnevelő tanárom,
Süle Nándor megismertette velem a kézilabdát, és eléggé
elhivatott voltam és szorgalmas, hogy nekiinduljak ennek
a hosszú útnak.
Sok segítséget kaptunk az iskolától és a támogatóktól,
köztük az Apáczai Kiadótól, de a család segítsége és odaadása nélkül nem működhetett volna a dolog.
– Celldömölk után Dunaújváros következett, és parádés
korosztályos sikerek. Beszélnél erről az időszakról?
– A sikeres celldömölki csapatunkra felfigyelt sok neves
klub utánpótlásedzője, és az akkori egyik legjobb lehetőség kapuja nyílt meg előttem. Dunaújvárosban építették a
jövő csapatát, és az ország minden pontjáról oda összpontosították a tehetségeket. Eljött Kenyeribe a leendő edzőm,
Imre Vilmos, és szó szerint kikért a szüleimtől. Szinte
veretlen időszakokat zártunk a saját korosztályunkban,
nem tudtak megcsípni bennünket, majd a felnőttcsapat
küszöbére értünk.
– Már a felnőtt mezőnyben is bizonyítottál, komoly játékosként számoltak veled, mikor elmentél külföldre. Dánia
(Viborg) és Franciaország (Chambéry) következett. Hogy
élted meg az ottani éveket? Mennyire volt más az ottlét, a
kézilabda, az atmoszféra?
– Ahogy teltek az évek, 21 éves koromra megérett a fejemben és a szívemben egy vágy, hogy el akarok menni
külföldre, kell egy újabb kihívás. Dániát választottam,
mert szerettem volna elsajátítani az ottani pozitív mentalitást, gondolkodást. Ez sikerült is, jó iskola volt. Nyelvet
tanultam, és lelkileg erősödtem ott egymagam.
Franciaország már profibb és keményebb volt, de könynyebben vettem az akadályokat, mivel több önbizalmam
volt.
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– Veszprém a honi kézilabdázás fellegvára. Sokan örültünk, mikor hazatértél. A sikereket láttuk, látjuk. A Bajnokok Ligája trófea mégis várat magára. Idén összejöhet a
várt nagy siker?
– A Veszprém a világ egyik legjobb kézilabdaklubja,
nem csoda, hogy engedtem a csábításnak. Azt gondolom,
idén nagyon határozott és színes a csapat játéka, el tudom
képzelni, hogy végre összejöhet a rég áhított Final 4.
– Válogatott. Álmodtál arról kissrác korodban, hogy egyszer címeres mezben fogsz állni, hallgatod a Himnuszt, és
több ezren figyelnek majd?
– A legnagyobb álmom volt, hogy ott lehessek a válogatottban. Nem is mertem arra gondolni, hogy egyszer
én leszek a meghatározó tagja, az első számú irányítója.
Nagyon megtisztelő, és még nagyobb öröm, hogy ez így
van!!!
– London, olimpiai 4. hely, előtte is szép sikereket értetek
már el. Mi a titka annak, hogy – te fogalmaztad így – a
magyar csapattal számolni kell, már senki sem állhat ki ellenünk nyugodtan, a sikere biztos tudatában?
– Egyre jobb a válogatott, és véleményem szerint azért,
mert olyan emberek alkotják, akik hisznek a csapatmunkában, és ezért mindent megtesznek. Csak így működhet
jól egy csoport, csapat.
– Ha nem akarsz, ne válaszolj rá! Minden gólod után keresztet vetsz. Ennyire fontos számodra a hited?

– A vallás számomra nagyon fontos, ez nekem erőt ad,
a neveltetésemben nagy szerepet kapott, és én a hitemet
magammal viszem egy életen át.
– Kik segítettek a pályád során, honnan merítettél erőt,
ha éppen nem úgy alakultak a dolgok?
– A pályámon rengetegen segítettek: edzők, csapattársak, szurkolók. De ami nélkül nem működne semmi, az a
családom. Sokat segítettek és segítenek a mai napig. Közben 3 éve komoly párkapcsolatban élek, onnan is rengeteg
segítséget, támogatást kapok.
– Mik a közeli és távolabbi terveid, akár a kézilabda,
akár a „civil” életed területén?
– Ki szeretném hozni a maximumot a karrieremből,
sokat tanulni közben, és azután ezt hasznosítani, átadni,
de ezt még pontosan nem tudom. Arra fókuszálok, ami
éppen előttem van.
– Ha egy kicsi gyerek eléd állna, és megkérdezné: Csaszi,
miért jó kézilabdázónak lenni? Mit válaszolnál neki?
– Azért jó kézilabdázni, mert a sport egészséges, a csapatjáték pedig fejleszti a jellemet, az együttműködést, a
felelősségtudatot, a szocializálódást és így tovább. De szerintem egy gyermek, ha lát egy jó meccset, nem ezt kérSüle Nándort, Császár Gábor első nevelőedzőjét a
sikerek kezdeteiről kérdeztük.
– Hogy emlékszel vissza
Császár Gáborra, mint egykori játékosodra? Hogyan
kezdődött a kézilabda iránti
elkötelezettsége?
– Szőke haj, érdeklődő,
csodálkozó, nagy kerek kék
szemek. Tisztelettudó, mindenre fogékony, jó felépítésű,
nagyon ügyesen focizó kisgyerek, aki 9 évesen került be
Kenyeriből Celldömölkre, az Eötvös Loránd Iskola testnevelés tagozatos osztályába. Osztálytársai már elsőtől
kézilabda-orientált képzést kaptak, emiatt volt némi
lemaradása és hiányossága (pl. lábbal kezeli le a labdát,
felugrásos lövésnél leérkezéskor összeesik). A kezdeti sikertelenségek (amelyeket azóta is emleget) után – tehetségének köszönhetően – gyorsan behozta hátrányát, és a
tanév végére, élete első kézilabdakupáján már a legjobb
játékos lett. Ez meggyőző érv volt, hogy a foci helyett
a kézilabdát válassza. Innét fejlődése töretlennek bizonyult. Minden mérkőzésen különdíjas: gólkirály, legjobb
játékos vagy legtechnikásabb játékos címet szerez. Általános iskolai pályafutását 15 évvel ezelőtt diákolimpiai
bajnoki és legjobb játékos különdíjjal koronázta meg,
amire azóta is nagyon büszkék vagyunk.
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dezi, hanem azt, hogyan lehetne Ő is ilyen sportoló, vagy
még jobb!
– Köszönöm a beszélgetést, és további sikeres pályafutást,
sérülésmentes játékot kívánok!
– Minek köszönhető, hogy ilyen nagy játékos lett belőle?
– Elsősorban saját magának. Tehetségének, szorgalmának, kitartásának, fegyelmezettségének, magas IQjának és játékintelligenciájának.
Csapattársainak. Mert hasonlóan jó képességű társak nélkül mindezen kiemelkedő tulajdonságait egyedül vagy más csapatsportágban ilyen szinten nem tudta
volna kamatoztatni.
A körülményeknek. Mert jókor került jó helyre.
A legfogékonyabb korban (9–10 évesen) került kézilabda-orientált osztályba, összetartó baráti közösségbe.
A családjának, akik a kezdetektől fogva mindent
megtettek a jelenlegi sikerért.
A szakembereknek, aki felfigyeltek a rendkívüli tehetségére, és egyengették az útját.
A szerencsének. Fontos, hogy a karrierjéhez vezető
úton, a döntő időszakokban nem lett beteg és sérült.
– Vannak a látókörödben olyan új tehetségek, akik
Csaszihoz foghatók? Mi kell MA a sikeres kézilabdázóvá
váláshoz?
– Csaszi csak egy van. Ugyanolyat nem, csak hozzá
hasonlót szabad keresni. Sajnos jelenleg a látókörömben nincsen olyan, akiben meglátnám a csiszolatlan
gyémántot. Illetve lehet, hogy van és nem tudok róla,
mert az előbb említett pontokban felsorolt feltételekből
valamelyik, vagy több is hiányzik. A gyerekek közül sokan szeretnének most is ismert, népszerű, sikeres sztárok lenni, ha az csak úgy magától, izzadság és lemondás
nélkül, azonnal jönne.

25

