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 » „Amikor egy nagy siker után 
a kupát felemelheti az ember, 
az minden problémát feledtet” – 
mondta Góga Attila.

Szülővárosa csapatában, aztán gyer-
gyóiként Csíkszeredában, székelyként 
Galacon és Románia válogatottjában, 
majd újra Gyergyószentmiklóson: 
Góga Attila mindenhol kiérdemelte, 
hogy mezén viselhette a csapatka-
pitánynak járó C betűt. Kivívta csa-
pattársai, az ellenfelek és azok szur-
kolóinak is a tiszteletét. Most újabb 
kihívások elé néz.

 » GERGELY IMRE 

– Az elmúlt harminc évben biztosan te vagy a 
gyergyószentmiklósi jégkorong legsikeresebb 
karriert elért személyisége, de talán az egész 
gyergyói hokitörténelemre igaz ez. Kívülről 
úgy tűnik, egy szépen ívelő, zökkenőktől men-
tes pályafutás a tiéd, sorban elért sikerekkel. 
Te is így éled meg ezt?
– Az tény, hogy sok mindent elértem, de zök-
kenőmentesnek nem mondanám. Gyergyó-
szentmiklósról indulva, és a HC Csíkszere-
dához kerülve azt éreztem, a legjobb helyen 
vagyok. MOL Ligát nyertünk, minden esély 
megvolt, hogy sokáig sikeresek legyünk. 
Aztán egy év múlva egyik napról a másik-
ra közölték, hogy vége. Nincs pénz, meg-
szűnik a csapat. Ez volt az első nagy törés 
az életemben. Innen kényszerből mentem 
Brassóba, amely még nem az a csapat volt, 
ami ma. Pályájuk sem volt, öregfi úk játszot-
tak, akkor sok korábbi HC-játékos kapott ott 
lehetőséget. Számomra csak egy évet tartott, 
rendeződtek a viszonyok Csíkszeredában, 
és visszatérhettem a Sportklubhoz. Akkor 
következett öt nagyszerű év, egy remek csa-
patban MOL Liga-győzelemmel, zsinórban 
nyertük a bajnokságokat, kupákat. Minden 
szép volt, de jött az újabb törés. Elfogyott a 
pénz, megroppant a klub, és aki tudott, más 
csapatot keresett magának. Akkor távozott 
Vaclav Novak a Ferencvároshoz, Becze Ti-
hamér Miskolcra, én pedig pár társammal 
együtt Galacra, ami szintén kényszerhelyzet 
volt, ugyanúgy, mint korábban Brassóban, 
de lényegesen jobb körülményekkel. Az az 
igazság, hogy nagyon jó csapat jött ott össze, 
két bajnoki címet nyertünk egymás után. 
Előtte Galac sosem volt bajnok.
 
– Utána hazatértél Gyergyószentmiklósra.
– Kerestem a hazatérést, hiszen közben itt-
hon már családom volt, megszülettek a fi a-
im, akikkel akkor nagyon kevés időt tudtam 
együtt tölteni. A galaci MOL ligás szezon 
után felröppentek a pletykák, hogy Gyer-
gyószentmiklóson új támogatók érkeznek a 
csapathoz, javulnak a kilátások. Jött a meg-
keresés: ha el tudom intézni, hogy szezon 
közben hazaengedjenek, szívesen látnak a 
Progymnél. Az a számomra csonka itthoni 
szezon nem hozott sikert, de utána minden 
megváltozott. Az új támogatók nagyobb 
szerepet vállaltak, létrejött a Gyergyói Hoki 
Klub, teljesen más lehetőségek nyíltak meg. 
Erste ligás csapatunk lett. Érkezett Mikael Ti-
sell edző is, ami kiemelkedően fontos lépés 
volt, vele olyan teljesítményt tudtunk elér-
ni, amely magasra tette a lécet. Korábban 
Csíkszeredában és Galacon ugyan a trófeák 
szempontjából sikeresebb volt a karrierem, 
de egyéni teljesítményem tekintetében, úgy 
gondolom, ez az elmúlt két év volt pályafutá-
som csúcsa. Ezt Tisell mesternek köszönhe-
tem. Addigi szezonjaim során egyszer értem 
el 25 pontot a MOL Ligában, most pedig 36 
és 28 pont volt a statisztikám. A Debrecennel 
vívott negyeddöntő elvesztése nagyon rosz-
szul érintett, talán még mindig nem tudtuk 
megemészteni. Nagyon kicsin múlt, és egy 

év múlva ebből tanulva és jobb kapustelje-
sítménnyel ez a kicsi különbség a mi olda-
lunkra állt, legyőztük Brassót, az elődöntő-
be jutottunk. Kár, hogy a járvány miatt ekkor 
lezárult a szezon. A liga döntésével megkap-
tuk a GYHK első Erste Liga-érmét. Elértünk 
ehhez a szezonhoz, ami rosszul indult a csa-
pat számára, és a rossz kezdés után változ-
tatni kellett. Szilassy Zoltán lett az edzőnk, 
és elindult a csapat újjáépítése. Sok munka 
vár még ránk.
 
– Na meg te másodedző lettél Szilassy mel-
lett, bejelentetted, hogy lezárult a játékosi 
pályafutásod. De még ne szaladjunk ennyire 
előre. Térjünk vissza a karriered elejére! Mi-
ért is távoztál te annak idején Gyergyószent-
miklósról?
– Nos akkoriban a gyergyószentmiklósi kö-
rülmények nem voltak jók. Igazából félig 
vagy talán nagyobb mértékben amatőr volt a 
csapat, délelőtt munkába jártak a játékosok, 
délután edzésre. Így nem lehetett sikereket 
elérni. Én úgy éreztem akkor, hogy maga-
sabb szinten is tudok bizonyítani. Amikor a 
HC Csíkszereda ajánlata megérkezett, igent 
mondtam. Csató Imre hívott elsősorban, 
neki a későbbiekben is sokat köszönhettem, 
kifi zettek értem egy nagyon tisztességes 
árat a Progymnek. Emiatt is volt, hogy el-
fogadtam a lehetőséget, mert nem akartam 
volna, hogy ingyen „ellopjon” egy klub a ne-
velőegyesületemtől. Persze, a Progym sorsát 
továbbra is követtem, tartottam a kapcsola-

tokat, hiszen Csíkszereda közel volt, amikor 
szabadidőm volt, itthon voltam, évente több-
ször játszottam Gyergyó ellen. Sajnos, ahogy 
az ezüstérem után nem lett itthon folytonos-
ság, a MOL Liga első szezonja után is volt itt 
egy nagy törés, amikor minden visszaesett. 
Ha akkor ez nincs, talán nem most kellene 
csapatot építenünk, már komoly múlt lenne 
a gyergyószentmiklósi csapat mögött.
 
– A karriered során bizonyára voltak olyan 
emlékezetes meccsek, amiket nem felejtesz 
sosem.
– Hát a legelső mindenképpen az a sorozat, 
amikor a Progymmel legyőztük az elődöntő-
ben a Sportklubot, és a Steaua elleni döntő 
hazai meccsei, az a telt ház, a hangulat... Az 
egyik találkozón a legjobb játékosnak járó 
különdíjat is én kaptam: gólt lőttem Radu 
Viorelnek. A következő emlékezetes össze-
csapás pedig az, amikor az első bajnoki cí-
met nyertük Csíkszeredában. Később még jó 
pár aranyérmet nyertem, de az első az, ami 
igazán felejthetetlen. Még volt egy döntő 
mérkőzés, szintén a Sportklubnál, amikor 
4–4-nél betaláltam, és az én gólommal nyer-
tük meg a trófeát Brassó ellen. Na és még 
van egy: 19 éves voltam, amikor behívtak a 
felnőttválogatottba, és felkészülési meccset 
játszottunk itthon, Gyergyószentmiklóson a 
Progymmel. Az első sorban kaptam helyet, 
Timaru, Cazacu, Nicolescu és Dimache vol-
tak a társaim. Abban az időben a külföldi 
hokiról semmit nem tudtunk, számunkra 
ők voltak a legnagyobb sztárok, akik soro-
zatban nyerték a bajnokságokat, és akikre 
hasonlítani szerettünk volna. Akkor, olyan 
fi atalon valami hihetetlen volt.
 
– Aligha van arra példa a hazai hokiban, 
hogy egy játékos, ahol csak megfordul, min-

denhol megkapja a C betűt. Te mindenhol 
kapitány voltál.
– Igen, ez részben megtiszteltetés, jó érezni, 
hogy felnéznek rám, de részben komoly fele-
lősség is. Van, ahol a klubvezetés nevezi ki a 
kapitányt, van, hogy a csapat választ. Nekem 
mindkettőben volt részem. Itthon is csapat-
kapitány voltam, később a Sportklubnál sze-
zon közben kaptam meg a kinevezést. Papp 
Szabolcs viselte addig a C betűt, amikor a ve-
zetőség úgy döntött, hogy egy sikertelenebb 
időszak után nekem, egy alig egy éve odake-
rült gyergyóinak adja ezt. Kínos volt Szabival 
szemben, de megbeszéltük, nem volt harag 
később köztünk. A következő szezon előtt én 
kértem, hogy szavazzon a csapat, fontosnak 
tartottam, hogy érezzem a támogatást, hogy 
nemcsak azért fogadnak el, mert föléjük 
helyeztek. Őszintén meglepett a szavazás 
eredménye, amely megmutatta, hogy a csa-
pat is velem volt. Megerősített abban, hogy 
jó, amit teszek, ahogy viselkedek. Én mindig 
arra törekedtem, hogy a jégen vívjam ki a 
tiszteletet a játékommal, az odaadásommal. 
Nem az a típusú csapatkapitány voltam, aki 
ordít, parancsolgat az öltözőben. Volt olyan, 
hogy kiborultam, és ennek szót adtam, de 
ritkán. Az A betűs segédkapitányok segítet-

tek a rendet fenntartani. Galacon is ugyanígy 
kivívtam a tiszteletet. Az öltözőben a többség 
székely volt és légiós, de a vezetők románok, 
és ők így is nekem adták a C betűt. Értékel-
ték, hogy abban a közegben is odatettem 
magam, az edzéseken és a magánéletben 
sem voltam kicsapongó. Utána ismét itthon 
is megkaptam a csapatkapitányi tisztséget. 
Igaz, így mindig jobban megviseltek a ku-
darcok, de az az öröm, amikor egy nagy siker 
után a kupát felemelheti az ember, az min-
den problémát feledtet.
 
– Erős váltás lehetett, amikor Gyergyóból 
Csíkba kerültél, onnan Galacra, és ellenfél-
ként kellett szembenézni a korábban neked 
szurkolókkal.
– Sohasem éreztem ellenséges hangulatot. 
Mindig próbáltam úgy játszani, hogy ilye-
nekre ne adjak okot. Csak a hokival foglal-
koztam, nem ütöttem-vágtam, „csákányol-
tam”, ahogy mondani szokás. Napjainkban 
is sok csíkszeredai szurkolóval vagyok na-
gyon jó, baráti kapcsolatban, és amikor ott 
játszottam, ugyancsak jó viszonyban vol-
tam a gyergyóiakkal is. Azért is volt könnyű 
a hazatérés.
 
– Sokáig meghatározó játékosa voltál Ro-
mánia válogatottjának. Mit jelentett szá-
modra ez?
– Nos az elején rengeteg tapasztalatszerzési 
lehetőséget, eljuthattam a világ számos tájá-

ra, ahová másként nem. Kétszer voltam U18-
as világbajnokságon, háromszor U20-ason, 
majd jöttek a felnőttvébék. Tom Skinner 
szövetségi kapitánysága idején fejlődtünk 
a legtöbbet, de aztán a szövetségnél történt 
váltás után ő sem maradhatott, és visszaesés 
következett. Közben, amint említettem, meg-
születtek a gyerekeim, és úgy döntöttem, 
lemondom a válogatottságot, Galacon élve 
nem hiányzott még évente egy hónap távol a 
családtól. Később aztán Julius Pénzes hívott 
vissza. Az utolsó vébém marad igazán emlé-
kezetes, amikor teljesen esélytelenül indulva 
feljutottunk a Divízió 1/A-ba. A bajnokság ki-
húzódott, egyszer sem tudtunk itthon együtt 
edzeni, és úgy mentünk Észtországba. Az-
előtt egy évvel még egy osztállyal lennebb 
játszott a válogatott, semmi nagy elvárás 
nem lehetett, így teher nélkül játszhattunk. 
Sajnálom, hogy elmaradt az idei vébé, sze-
rettem volna azon a szinten is játszani. Ko-
rábban az elit közelében, a Divízió I/A -ban 
játszó válogatottak ellen szerepeltem már 
különböző tornákon de világbajnokságon 
sosem. Ez már kimarad az életemből. Most 
már játékosként ezt nem érem el, nem érzem 
úgy, hogy jövőre fel tudnék készülni olyan 
szinten, ahogy az ott szükséges lenne.

– Innentől már az edzői karrier következik 
számodra. Most kezdetben Szilassy Zoltán 
mellett.
– Az tény, hogy már lassan készültem a vál-
tásra, de ebben a formában hirtelen jött. 
Megsérültem, nem játszhattam, Zoli pedig a 
karantén miatt nem lehetett a csapattal, így 
engem kértek, hogy ugorjak be helyette. Az 
volt az egyetlen kérés, hogy mindegy milyen 
eredménnyel, csak tudjuk le a romániai baj-
noki meccseket. Persze nem ilyen mentali-
tással játszott a csapat, a fi úk jól kezelték a 
helyzetet, és behúztuk az első négy meccset, 
majd a Galac ellen is nyertünk, és a második 
találkozón is megvolt az esélyünk. Közben 
folyamatosan konzultáltam Zolival, láthat-
tam, milyen munkát végez úgy is, hogy nem 
lehet a csapattal, és ő is érzékelte, hogy én 
mit tudok hozzátenni. Ő kért fel, hogy legyek 
a segédje. Nem volt könnyű döntenem, de 
úgy látom, most ez a legjobb döntés. Amikor 
össze kellett csomagolnom a felszerelésemet 
– nem titkolom – kiesett a könny a szemem-
ből. Azonban most ez egy nagy lehetőség 
számomra. Úgy kezdhetem az edzői pálya-
futást, hogy egy kiválóan felkészült szakem-
bertől tanulhatok, de úgy érzem, van annyi 
tapasztalatom, hogy már most is tudok segí-
teni a csapatnak. Segített a döntésben, hogy 
rajtam kívül nyolc hátvédünk van, így nem 
érzi meg a hiányomat a csapat. Rengeteget 
kell tanulnom, egy polcnyi könyv és sok más 
anyag várja, hogy nekikezdjek.

Új kihívások előtt. Góga Attila edzői pályára készül

BESZÉLGETÉS AZ EDZŐI PÁLYAFUTÁS ELÉ NÉZŐ GÓGA ATTILÁVAL, A GYERGYÓI ÉS A ROMÁNIAI HOKI MEGHATÁROZÓ ALAKJÁVAL

A jégkorongozó, aki mindenhol kapitány volt




