
Profi boksz, magyar szinten - exkluzív interjú 
Kovács ˝Kokó˝ Istvánnal 

A magyar ökölvívás egyik legnagyobb alakja, Kovács „Kokó" István az amatırök és 
a profik között is megnyert mindent: olimpiai, világ- és Európa-bajnok. Több 
szállal kötıdik Csongrád megyéhez, ma barátjának, a szentesi Bertók Róbertnek, 
a Premier elnevezéső bokszgála fıszervezıjének meccsén bíróként lép a kötelek 
közé. 

– Szentesen korábban supervisorként is 
tevékenykedett, most barátja, Bertók Róbert 
mérkızésén bíróként lép a kötelek közé. Van még 
valamilyen kötıdése Csongrád megyéhez? 
– Szinte hazajárok: Hódmezıvásárhelyen 
katonáskodtam, 19–20 évesen 6 hetet töltöttem el a 
városban. Sportszázadban szolgáltam, társaimmal 
együtt aranyéletünk volt, sokat jártunk a helyi 
strandra és Szegedre szórakozni, utóbbi városban 
manapság is sőrőn elıfordulok. Szenteshez valóban 
elsısorban Bertók Róbert köt, együtt bunyóztunk, 
többször voltunk válogatott edzıtáborban, igazi jó 
barátra leltem benne, megtisztelı, hogy én vezethetem a meccsét. 
 
– Az olimpiai bajnoki vagy a profi világbajnoki címet tartja többre? 
– Ez nem kérdés! Az olimpiai bajnoki arany értékesebb, ennél a sorozatnál 
négyévente nyílik lehetıség arra, hogy valaki felérjen a csúcsra, míg a profi bokszban 
erre többször, akár egy éven belül is. Magyarországon az amatır szakág rendelkezik 
nagyobb hagyományokkal, presztízzsel, szakmai múlttal. 
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– Pedig önön kívül Erdei Zsolt és Balzsay Károly is profi világbajnok lett, és többen 
nyertek interkontinentális övet. 
– Velem együtt ık is külföldi „istállóknál" versenyeztek, versenyeznek, itthon a Felix-
Promotionön kívül nem alakult és mőködött komoly vállalkozás – az is általában 
középszintő magyar amatır bunyósokkal dolgozott – nincsenek meg a szükséges 
anyagi és szakmai alapok. Szerintem nem is lesznek meg soha, hiszen sem a gazdasági 
közeg, sem az ország lehetıségei nem adottak a színvonalas profi ökölvíváshoz. 
Sajnos nincsenek megfelelıen felkészült edzık, bírók és promóterek sem. Nagy-
Britannia, az Egyesült Államok és Németország ezen a téren is behozhatatlan elınnyel 
vezet. A világ szerencsésebb felén évtizedes hagyományokra tekinthet vissza a profi 
boksz, míg hazánkban sokáig tiltott volt, jómagam is 27 évesen szegıdhettem el ebbe 
a „táborba" 
 
– És ha Erdei „Madár" Zsolt és Kovács „Kokó" István állna egy honi profiklub élére? 
– Semmit sem jelentene, ez nem egyéniség, személyiség, hanem pénz és üzleti háttér 
függvénye. Az említett országokban az amatır ökölvívás a profi utánpótlásbázisának, 
elıszobájának is számít. 
 
– Nálunk az amatır is egyre szerényebb 
eredményeket ér el a világversenyeken A londoni 
olimpián miben, kiben bízhatunk? 
– Bacskai Balázsban és Káté Gyulában, utóbbi már 
megszerezte az ötkarikás kvótát. Ha aranyat nem is, 
de érmet – ha minden összejön, és remek formában 
lesznek – talán szerezhetnek az angol fıvárosban. 
 
– Ránk férne már egy világraszóló siker, melyek az 
ön pályafutását végigkísérték. Valóban mindent 

A bokszgála triumvirátusa: Kovács „Kokó" István (balról) bíró, Rácz Félix menedzser, Bertók Róbert fıszervezı. 
Fotó: Vidovics Ferenc

Nyilvános edzés, mérlegelés 
 
A szentesi Bertók Róbert 11. 
profi bokszgálájának, a 
Premiernek tegnap tartották a 
sajtótájékoztatóval egybekötött 
nyilvános edzését és 
mérlegelését. Elıször Kelemen 
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megnyert, amit lehetett, „többek között" a 
sportág utolsó világbajnoki és olimpiai bajnoki 
aranyát. Mégis melyik volt a legemlékezetesebb 
mérkızése? 
– Nehéz választani, a teljes pályafutásom során 320 
meccset vívtam, és abból csak 15-öt veszítettem el, 
vagyis a siker dominált. A világbajnoki aranyakból az 
elsıt is én „szállítottam" 1991-ben, a következıt 
pedig 1997-ben Budapesten. Utóbbin a sérülést hozó 
elıdöntı volt igazán emlékezetes, de a finálé is, 
azzal búcsúztam hazai közönség elıtt amatır 
korszakomtól. Az 1996-os olimpiai döntı, a profi vb-
cím megszerzése, majd a Chacón elleni sikertelen 
címvédı meccs is meghatározó, felejthetetlen. 
 
– Maradjunk még a kötelek között: mit vár Madár 
legközelebbi, december 31-i címmeccsétıl 
Tavoris Cloud ellen? 
– Zsolt komolyan készül, és bár az esélyek – reálisan 
nézve – nem mellette szólnak, biztos vagyok abban, 
hogy azt az utolsó pillanatig küzdı Madárt láthatjuk, akit megszerettünk, és bármi is 
lesz a mérkızés végeredménye, emelt fıvel távozhat a szorítóból. Minden idık 
legeredményesebb magyar profi bunyósa, és ezen nem változtat az sem, ha esetleg 
nem sikerül újra világbajnoki címet szereznie. 
 
– Gondolom, nem árulok el nagy titkot, „három felvonásban" beszélgettünk, 
mindig akadt valami dolga, ment, vagy érkezett valahová. Mozgalmasak a napjai... 
– Nem panaszkodom. A WBO-alelnöki tisztétıl, az olimpiai bizottságban betöltött 
tisztségig több társadalmi funkcióm van, viszem az üzleti vállalkozásaimat, és olykor 
még barátaimra – például most szombaton Bertók Róbertre – és családomra is kellene, 
hogy jusson idı. 

Kapcsolódó cikkek 
Bertók: premier és búcsú vastapssal 

Balázs, a WBF interkontinentális 
bajnoka lépett a kötelek közé, 
árnyékolt és ugrálókötelezett. 
İt a fıszervezı, Bertók Róbert 
(ellenfele Török Csaba lesz) 
követte, aki Gál László szegedi 
edzıvel kesztyőzött pár percig. 
Ezt követıen mérlegeltek a mai 
esemény szereplıi. A Premier 
elnevezéső bokszgála ma 17 
órakor kezdıdik Szentesen, a 
Dr. Papp László 
Sportcsarnokban. A két 
fımeccsre, Kelemen, illetve 
Bertók küzdelmére 
elıreláthatólag 19 és 21 óra 
között kerül sor. 
 

A rovat legfrissebb cikkei 

Tőz Kisbácsán: melléképület 
gyulladt ki - fotók

Babóti és rábaszentandrási tízes, nyalkai nyolcas

Vízilabda Magyar Kupa: elıször aranyérmes a Szeged

A nyitóoldal témái 

Évente 200 rendszámot vesztenek 
el Szegeden

Sötétség Vértón

Megtervezhette az öngyilkosságot a kilencedikrıl kiugró 
Péter

hirdetés 

5 alkalmas 
táncbérlet 1.990 
Ft-ért 
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