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A szovátai sportélet története a kezdetektől napjainkig1
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Az első szovátai „sportkönyv” szerzői Derzsi Ferenc, nyugalmazott testnevelő 
tanár és Fekete Árpád, nyugalmazott történelemtanár. A sportkönyv adattára, 
eredményanyaga az 1893-2008 közötti időt öleli fel. A szerzők a kiemelkedő ese-
mények, mozzanatok megrajzolása, közvetítése által elsődleges célként a sport-
eredmények megörökítését és az egyes sportágak népszerűsítését jelölték meg. 

A munkát gazdag képanyag és élménybeszámolók teszik hitelessé, hűen közve-
títve a kor hangulatát, élethűen megfestve a sport szerelmeseinek világát.  Például 
egy korabeli újságcikk, mely az 1921-ben megszervezett Medve-tó úszóbajnok-
ságot mutatja be, megeleveníti az egykori pezsgő fürdőváros kulturált, tartalmas 
szórakozási lehetőségeit. Szinte látjuk magunk előtt az egészségtől duzzadó, pi-
rospozsgás arcokat, a csillogó szemeket, halljuk a parton állók zsivaját, ujjongását. 
A mai fi atalok talán kicsit irigykedhetnek, hiszen városunkban egyre kevesebb a 
lehetőség a tartalmas szórakozásra. 

A mű helytörténeti értéke megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor adatbázisként 
szolgálhat további kutatásokhoz is. A könyv felépítése viszont - talán az infor-
mációs anyag terjedelme miatt, talán a szerzők törekvésének, hogy minél több 
momentumot megörökítsenek - nem bizonyul átláthatónak. A felhasznált adatok 
forrásai: saját gyűjtemények, újságcikkek, korabeli feljegyzések, jegyzőkönyvek és 
szóbeli közlések. 

A sportkönyv összefoglalja úgy a szovátai, mint a környékbeli iskolák és sport-
egyesületek tevékenységeit.  Olyan tömegsport − megmozdulásokról is szó esik, 
mint a honismereti akciók, sítáborok, kirándulások, melyek a diákok fi zikai erőn-
létét tették próbára. Az értékszint táblázatok, illusztrációk és programtervek eme-
lik a könyv informatív értékét.  A munka tartalmazza a sportvezetők, testnevelő 
tanárok, edzők, játékvezetők, illetve a városi és környékbeli sportolók névsorát. A 
különböző rendezvények, versenyek bemutatását az eredménylista teszi teljessé. 

A száraz adatokat visszaemlékezések, leírások, interjúk, levélváltások és vélemé-
nyek színesítik, felelevenítve az örömöt, hálát, de ugyanakkor a kudarcok fájdal-
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mát is. A sportolók arról is vallanak, hogy a sikerélményekért való küzdelemben 
olyan akadályokat kell leküzdeniük, mint a támogatás megszerzése, a megfelelő 
edzési körülmények és a felszerelések biztosítása. Bár Ethelbert Talbot szava-
ival, „Nem a győzelem a lényeg, hanem a részvétel”, az évek során a szovátai spor-
tolók szép eredményeket értek el súlyemelésben, kézilabdában, labdarúgásban, 
birkózásban, atlétikában, céllövészetben, síelésben és taekwondo-ban.  

Büszkék lehetünk, hiszen a mi városunk is adott olimpikont, Farkas Zoltán 
személyében, aki súlyemelésben az Atlantai Olimpián 8. helyezett, a Sydney 
Olimpián pedig 10. helyezett volt. Olimpiai bajnokunk is van: Keresztes Lajos 
és Lörincz Márton, akik kötöttfogású birkózásban szereztek aranyérmet a múlt 
század első felében. A sportkönyv tartalmazza városunk azon sokoldalú tehetsé-
geinek névsorát és önéletrajzait, akik a közelmúltban több sportágban is sikere-
sen képviselték iskoláinkat, sportegyesületeinket, és akiket ezért városi kincsként 
tarthatunk számon. 

A szerzők rendszerezték és feldolgozták a hosszú évek gyűjtőmunkájának ered-
ményét, létrehozva „a sportkönyvet”, mely a tömeg- és minőségi sportversenyek, 
teljesítmények bemutatása által mindenkit megemlít, aki az utóbbi évszázad ele-
jétől napjainkig bármilyen formában kapcsolatban állt, áll a sporttal. Minden 
szovátai büszkén forgathatja, mert a köztünk található hősökről készült, akik 
szembejönnek velünk az utcán. A könyv elviszi olvasóját egy izgalmas felfedező-
útra. Végigvezet a sportélet jelentős állomásain, és a valóság eddig talán árnyékba 
szorított oldalát világítja meg, hiszen egyszerű városi polgárokat gladiátorokká, 
ünnepelt hősökké, győztesekké emel.  

A mű emléket állít az elődök fáradságos munkájának, arra buzdítva a fi atalokat, 
hogy merítsenek erőt és bátorságot az előző generációk sport iránti elkötelezett-
ségéből, és öregbítsék Szováta hírnevét hasonlóan jó, vagy még jobb eredményeik 
által. 
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