A tekéhez hasonló játék már az ókori Egyiptomban is létezett. A legkorábbi leletet 7 000 éve egy piramis maradványai között találták.
Az ókori görögök is ismerték a játékot, de elõfordult ez az elnevezés a pogány germánok egyik kõdobó játékaként is.
A kereskedõk utazgatásai során a játék egyre népszerûbb lett, s már Július Caesar (Kr. e. 100. július 13. - Kr. e. 44. március 15.) korában eljutott
a kikapcsolódás ezen formája Babilonba, onnan pedig Itáliába. Õk egy kicsit módosítottak a játékon, s ebbõl lett késõbb a bocsa. Ez csak annyiban különbözik a tekétõl, hogy egy ~17 - 29 m-re lévõ kis sárga golyóhoz
kell gurítani minél közelebb a golyókat. A két játékosnak erre 5 golyója van.
Késõbb az Északi országokban (Svédország, Norvégia, Anglia, Kanada,
Svájc) kialakul jeges változata a curling.
A bowling mai értelemben vett formáját elõször egy Londonról szóló könyvben említették kb 800 éve. Eszerint a sportág szabadtéri játék volt, melyet
elsõsorban a nemesek játszottak. Az elsõ fedett pályás helyrõl szóló írás
1445-bõl származik szintén Londonból.
Más elmélet szerint a modern játék Németalföldön alakult ki idõszámítás
szerint 300 körül.
A hollandok verziójában - amelyben a kilenc bábut gyémánt alakban állították fel - az volt a cél, hogy csak a középsõ bábut találják el. Amerikába az
elsõ holland bevándorlókkal került a játék. Itt a szesz~ és szerencsejáték
tilalom idején, - hogy a betiltását elkerüljék - a kilenc bábuhoz tettek egy
10.-et és a felállítást is háromszög alakra változtatták.

A “kistestvér”, a bowling rövid története
Ahogy az 1800-as évek uralkodó sportjává vált Amerikában, úgy vált szükségessé a szabályok~, a pálya~, a bábu~ és a golyóméretek egységesítése is. 1875-ben megalakult a Nemzeti Bowling Szövetség, melyet 1895.
szeptember 8.-án az Amerikai Bowling Kongresszus (ABC) követett. 1901
-ben az ABC Chicagoban rendezte meg elsõ menzeti tornáját, mely hatalmas sikert aratott. Az ABC-t gyorsan a hírnév és elismerés felé repítette
olyannyira, hogy az egész világon elterjedt.
1958-ban Eddie Elias a világ legjobb 17 játékosával magalapította a Profi
Bowlingozók Szervezetét (PBA), mely a mai napig fennáll. A nemzeti televízió állomással megegyezve Amerikában szintén Õ hozta be a játékot az
emberek otthonába is.
A sportág folyamatos változásokon,
fejlesztéseken és
finomításokon ment
keresztül. A legnagyobb technikai elõrelépés az AMF által 1950-ben kiadott
automata bábuállító volt, amely lesöpörte a pályákról a Brunswick félautomata és teljesen manuális gépeit. Ezekkel a változásokkal felkeltette az
emberek érdeklõdését, s ezáltal a 10 bábus bowling Amerika legkedveltebb idõtöltésévé vált.
Angliába 1960-ban “tért vissza” a játék - már az új, 10 bábus változatban.
Az 1990-es évek közepétõl hazánkban is számos bowling-centerben jelent meg a “galaktikus bowling”, ahol a sötétben csak a bábuk világítanak
és számtalan fény~ és hangeffektus teszi érdekessé a játékot.
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A bowling nem más, mint a Klasszikus teke 2-es tarolása, csak a számolása más.
Bowlingban a világrekord 300 fa, amit számos ember elért már - többek
között két magyar játékos is.
A tekében 1 080 fa (120 vegyes estén) lenne a világcsúcs, ezt azonban
még senki sem érte el. Jelenleg (2009 óta) 728 fa a világcsúcs. Ezt már a
magyar Kovács Gábor (KK Neumarkt - ITA 731 fa) is túlszárnyalta. Sõt
jelenleg (2012-ben) ketten is értek el 740 fás egyéni rekordot, azonban
világcsúcsként nem lehet hitelesíteni.
Innentõl kezdve térjünk vissza a budapesti versenyteke kialakulásához,
eredményeihez.

A tatárjárás (1241 - 1242)után az elnéptelenedett oszágba a Béla király által Erdélybe telepített szászok építettek pályákat a parajdi sóbányákból
termelt tükörsima sólemezek mozaikszerû összerakásával. Nagyszebenben a Kül~, késõbb a Hártenek utcában megépülnek az elsõ tekepályák,
mint különálló “Kigelraum”. Ekkor még a két szélsõ (4-es és 6-os) bábuk
nélkül 7 fára, 3x3 dobásos tarolásból állt a verseny. Ekkor a szabályok
még nem voltak papírra vetve, ezért a játékosok kézzel-lábbal irányítani
próbálták befolyásolni a golyó útját, a vereséget pedig nehezen viselték el.
A játék kedvelõi a nép soraiból kerültek ki. Csak szabadban játszották: vásárok, búcsúk, lövészegyleti ünnepségek alkalmával.
A XIV. században egyre többen építettek kezdetleges “kuglipályát” - a
német kugel szóból, ami gömböt, golyót jelent -. Így hívták azt a kõgolyót,
amelyet harci eszközként használva az ellenségre gurítottak ostrom közben a vár faláról. Kellõ felkészültséget, figyelmet, testi erõt kívánt az ezt
játszó lovagoktól, harcosoktól.
Mátyás király (1458 - 1490) udvarában szintén kedvelt játék volt, noha csak egyes elemeiben hasonlított a mai tekéhez.
Nem lett volna a játék izgalmas, ha nem lett volna
tétje: a gyõztes diadalmaskodott, a vesztes szomorkodott. Néha a civakodástól sem riadtak vissza. A
jutalom piros kendõ, vagy pénz volt. Azonban ekkor
sem tûrték meg a sportszerûtlen viselkedést, ezért egyes helyeken vagy betiltották a tekézést, vagy megszabták a pénzdíjak felsõ határát.
A golyót eleinte kemény földön gurították, késõbb agyagréteggel vonták
be a pályát. Egyenetlenségeit többféle módon próbálták jobbá tenni. Különváltozatait ismerték Angliában, Németalföldön, illetve a német nyelvterületen.
Az 1800-as években találkozunk a teke Erdélyi bölcsõjében - Nagyszebenben - a “döngölt” pályákkal. Itt Fleischer Michel - a takács cég “atyamestere” és betûvetõ - a Kigelbaum und kigel-räume címû szásznyelvû
brossúrája leírja, hogy 1817-ben a várostáblán arany betûkkel kiírt Kigelmaister (Tekemester) az évben a legtöbbet ütõ Joan Konnert volt a Bayergassai Grosshause-ból. Ez a remek sport valóban sportszellemben terjedt
el Erdélyben és csak az 1800-as évek végén ugyancsak Nagyszebenben
találkozunk az elsõ tekepályával, melyet Fleischer Michel egyik késõi “elfajult” ivadéka Gasthause-zal kötött össze. Így lett a tekepálya vendéglõi
függelékké.

“Százezrek fogják kapuidat döngetni tekékkel”
- írta késõbb Vörösmarty Mihály (1800 - 1855)

“Ádáz Ali tábora durrog alatt,
s rombolja tekékkel a sziklafalat”.
írta Czucszor Gergely (1800 - 1866)

A XIX. században a dobótér helyére idõvel tölgyfa palló került. A nagy érdeklõdésre
és a nagyobb kihasználhatóságra tekintettel befedték a pályákat. A szabadból a “házon belülre” - pincékbe vagy külön termekben létesültek pályák.
Az építõipar figyelmét is felkeltette a belsõ hasznosítás, ezért aszfaltból, márványból, cementbõl, vasból építettek pályákat.
Ez a fejlõdési folyamat a különbözõ országokban természetesen nem
volt egységes.
1885. június 7.-én Drezdában alakították meg a német teke-egyesületek
központi szövetségét. 227 tagegyesület csatlakozott a szervezethez.

A Csak Azért-is Tekézõk Társasága 1897-es csapatképe
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A XX. század elejére az országban szinte mindenhol ismerték a játékot.
Több változata alakult ki, melybõl kettõ a legnépszerûbb.
Az egyik az un. “akasztófás”, vagy lengõ
teke. Ennek a lényege, hogy a felfüggesztett golyót meglökve a bábukat hátulról kellett eltaláni. Bár a helyi szabályok a társaságok összetételétõl függõen változtak.
Kis helyigénye miatt volt népszerû.
A másik nagyon elterjedt játékforma a kugli volt. Ez a kocsma udvarán épített pálya
volt. Talaja általában agyaggal borított, de
nem síkban, hanem kicsit domborúan, hogy
nehezebb legyen a játék. Ráadásul a golyó
gurításának vonalában - ahol kitöredezett
a pálya - kis gödrök voltak, ami speciálissá
tette a játékot.
m
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Az állítófiúk dolgának könnyítése érdekében csak az elsõ három fára játszottak három gurítással.
A nyereményt itt is a helyi “szokások” alakították: egy fröccs, egy korsó
sör, vagy pénz volt. Esetleg dupla vagy semmi alapon emelkedtek a díjak.
cm

1926. június 3.-án Stokholban nemzetközi tekemérkõzés volt, s ekkor alakult meg az IBA, azaz az Internationale Bowling Assotiation.
Ekkor már Pesterzsébeten, Nagytétényben, Kõbányán, a belvárosban
is voltak aszfalt pályák. A baráti társaságok idõnként - egyre gyakrabban meghívták ismerõseiket egy játékra, hogy ne csak egymás között játszanak, hanem lemérjék tudásukat, ügyességüket másokkal szemben is: “ki a
legény (leány) a gáton”? Így alakultak ki a barátságos mérkõzések........

1934. június 17.-én
a tekézés képviselõi Budapesten (a mai
Park szállodában) megalakítják a Magyar
Tekézõk Szövetségét, egyben magalakul
a Budapesti Tekézõk Alszövetsége is.
A sportág elsõ országos elnöke Somogyi
Béla volt. A szabályokat az osztrákoktól
vettük át.
Ekkor még Budapesten csak egyetlen
szabványos kétsávos pálya volt a Westend kávéház pincéjében.
A hírre nemcsak sportolók jelentkeztek, hanem Budapest legnagyobb építész cége
Budapesten, a Keleti pályaud- is, amelynek tagjai még Németországban
varnál lévõ Park szállóban ala- és Csehországban tanulták meg, ismerték
kultak meg a szövetségek.
meg a tekepálya építés és felszerelés tech(2011-es felvétel)
nikáját. Ezzel megoldották a sokszempontból a legnehezebb akadály leküzdését, a versenypálya kérdését.
“A tekében egy állandó van:
a változás”
mondta valamikor a ‘90-es években Szabó Béla bácsi. Miért? Nézzük:
- a csapatok létszáma: a kezdetekben 4, 5, 6, 8, 10 fõbõl álltak.
- a versenytáv: 100 teli, 100 taroló, 200 teli, 200 taroló 25 gurításonként
pályaváltással.
- a pályatest: ugyan aszfaltból készült, méretei azonban a kezdetekben
eltérõek voltak. Az országos szövetség 1953-ban csatlakozott a Nemzetközi Szövetséghez. Ettõl kezdve lett egységes (szabványos) a pályaméret.
- a játékostér és a játéktér: a golyó letevésének helye eleinte (a képen látható
módon) csak fel volt festve. Idõvel a kopások csökkentése érdekében egy (35 cm
széles) mûanyag csíkot ragasztottak fel.
Ez alá késõbb élére állított deszka pallókat
helyeztek (amit a kopások következtében
4x lehetett forgatni), így téve gazdaságossá. A ‘80-as években jelentek meg a falécekre rögzített pályák, majd a mostanában (2003-tól) használatos lemezes
(panel) pályák.
- a bábuk: eleinte (bükk~) fából voltak, majd a ‘70-es
évek közepétõl megjelentek az NDK gyártmányú mûanyag (”puff”) bábuk. Ezeket hamarosan a Ny-Német
“Schmidt” bábuk váltották fel. A XXI. század elejétõl
kezdték használni az un “hasas” bábukat.

- a bábuállás: eleinte a bábuk helyét csak kis keresztekkel felfestették.
(Az állító berendezések megjelenésével) vasból készültek a bábutalpak.
Ezt mûanyag váltotta fel, ahol a bábuk golyótalpainak helye elõre ki volt
képezve. Ma már a hasas bábukban nincs golyó (egyenlõre), így erre
nincs szükség.
- oldalfalak: -nál a fa pallókat eleinte pozdorja lemezzel, ma már 19 mm
vastag furnér lemezzel borítják a bábuk felõli oldalon 5 mm vastag gumilemezzel.
- a hátfal: - fapallóit is vagtag vászonbetétes gumilemezzel borították. Késõbb a BOWLINVEST által gyártott (a pálya hossztengelyével megegyezõ
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kb 50 mm széles) csíkokból összerakott és kb 85 -os szögben döntött golyófogó vált be a legjobban.
- a golyók: eleink fa golyókat, majd (az ágyúk feltalálása utáni) vasgolyókat, (a technika fejlõdésével) gumiból készült golyókat is használtak. A versenytekében Magyarországon a fagolyókat elõször a textilbakelit golyók,
majd az 1990-es évektõl kezdve a speciálisan erre a célra készült Leukorit
mûanyag-golyókat használják szerte a világon.
- a pályasávok: a verseny-tekében eleinte 2 sávos pályák épültek. 1950ben épült a (Postás pályán) az elsõ 4 sávos, majd a BKV Elõre pályán az
elsõ 6 sávos pálya. Az 1970-es évektõl kezdve egyre-másra épülnek a 4
sávos pályák. Ennek esett áldozatul az
Újpesti Dózsa nemzetközileg is híres, elismert szakosztálya. Az elsõ csapat, amelyet “felülrõl” szüntettek meg.
Az 1980-as évek elején épült a Stadion
szálló szuterénjében 6 sávos pálya. A MATESZ 75 éves jubileumi kiállítását a szállóban, a nemzetközi meghívásos versenyt
ezen a pályán rendezték meg, ahol szép
magyar sikerek születtek. Itt játszott a HÕR
Az Elõre pálya még
(Határõrök) 2 nõi és 2 férfi csapata.
“állítós” korában
A XXI. század elején a XV. ker.-i Colosseumban épült
az elsõ Bp.-i 6 sávos lemezes pálya - ezt bérelte a
Chinoin csapata -, de néhány év múlva kihasználatlanság miatt szétszedték. Mára a világversenyeket
minimum 8 sávos pályán játsszák.
- a kijelzõk: a legenda szerint 1949-ben már a Kelenföldi Hõerõmû és a Márga u.-i Sorg pályán volt elektromos kijelzõ berendezés. Azonban (amiben bizonyo- A MOM (Csörsz u.)
pálya 1969-ben
sak vagyunk,) az 1958-as VB-n a Svájci Schmidt
cég által bemutatott automata állító~ és kijelzõ berendezés mintájára
1966-ban a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban készült automata berendezés az1-es és a 2-es pályára. Rövid idõ múlva (változtatásokkal ugyan), de mind a 4 pálya automata lett. Közben a VBKM “gyûjtötte” a
megrendeléseket (készítette el a dokumentációt) és 1968-ban Nagykanizsa után 1969-ben a MOM~, majd a (már 6 sávos) BKV Elõre pálya lett
automata. Ez hatalmas fejlõdést hozott a sportágban. Azonban “árnyoldala” is volt: pontosan
a fejlõdésnek esett
“áldozatul” a GanzMávag nemzetközileg is elismert gárdá
az emelõ

a kezelõpult

és a kijelzõ

ja. 1980-ban megszüntették a tekeszakosztályt. A VILATI
1993-ban elõbb az Elektromos, majd a Gázmûvek pályán
szerelte fel legújabb kijelzõjét. Ennek - minden más kijelzõvel szemben - hallatlan elõnye, hogy - áramkimaradás,
vagy bármilyen mûszaki hiba esetén - emlékszik a legutolsó bármilyen állásra!

- a dobás-szám, a bajnokságok rendszere: 1934 - 1937-ig a nemzetközi és hazai bajnokságokon 100 telidobást teljesítettek a játékosok. A csapatok létszáma állandóan változott: 3, 5, 6, 8, 10 fõbõl álltak. 1937. június
12.-én a Bécsben rendezett 4 nemzet versenyén 3 fõs csapatok indultak
100 vegyessel. 1938-ban szintén Bécsben 6 fõs csapatok versenyeztek
120 vegyessel (60 teli, 60 tarolás). Ebben az évben itthon az országos Egyéni Bajnokságot 200 vegyessel rendezték meg. 1942-ben az országos
Egyéni Bajnokságot 3x200 vegyes dobással írták ki.
Válogatott mérkõzéseinken 1939-tõl 8 fõs csapatokkal játszottunk (kivéve
Románia ellen).
A csapatbajnoki címért területi rendszerû csapatversenek voltak és 1x-i,
vagy 2x-i mérkõzés döntötte el a bajnoki cím sorsát.
A II. világháború után tekesportunk helyzete igen szomorú képet mutatott. Versenyzõinket megritkította a háború. Pályáink romokban hevertek,
vagy megsemmisültek. Tekéseink azonban a dolgozók segítségével társadalmi munkában nekiláttak a pályák rendbehozatalának, újjáépítésének.
1945-ben Budapesten már ki lehetett írni az elsõ csapatbajnokságot. Ezután egymás után épültek az új pályák és alakultakaz új egyesületek.
1947-ben több igazolt versenyjátékos volt Budapesten, mint 1945 elõtt az
egész országban.
1947- 1950-ig Nemzeti bajnoki rendszerben játszottak a csapatok 100
vegyessel. 1949-tõl 8 fõs csapatok voltak a férfiaknál.
A nõk 6 fõs csapatokkal játszottak 100 telire 1949-ig, márciustól 100 vegyesre.
1951-tõl a megszûnt nemzeti bajnokság rendszere helyett ismét visszatértünk a némileg módosított területi bajnoki rendszerhez: ez 3 “lépcsõs” lett.
1. A sportegyesületek szakmai csapatbajnoki versenyének gyõztese a területi csapatbajnok címet nyerte.
2. SZOT országos csapatbajnoki versenye, majd
3. az Országos Hivatali Döntõ, melyen a SZOT 4 csapattal, a Honvéd, a
Bástya, a Haladás, a Munkaerõ-tartalékok Hivatala, a Spartacus pedig egy
- egy csapattal képviseltette magát a férfiaknál.
A nõknél a SZOT két csapatot, a hivatali szervek egy - egy csapatot indíthattak.
A nõk 100~, a férfiak 200 vegyest teljesítettek.
(1951. május 12-13.-án Románia ellen játszottunk válogatott mérkõzést
Bukarestben. A 12 fõs csapatnak 100 tarolás volt a verseny. A mérkõzést
mozaiklapokkal kirakott pályán, olajjal töltött fagolyókkal játszottuk.
Még ilyen körülmények között is gyõztünk 13 fával. (Ennek a csapatnak
már tagja volt Rákos József, aki ma az FTC játékosa).
1954-ben a csapatbajnokság döntõjében a megyei válogatott csapatok és
Budapest 4 csoport-válogatottja vett részt 6 fõs cspatokkal, 100 vegyessel.
1955-tõl a csapatok létszáma - a nemzetközi szabályoknak megfelelõen 6 fõre csökkent. Béke - kupa néven döntötték el a csapatbajnokság sorsát. Ez a rendszer már hasonlított a nemzeti bajnokság rendszeréhez, ugyanis hat vidéki terület és Budapest négy csoportbajoka került a döntõbe.
A nõk 4x100~, a férfiak 6x200 vegyest gurítottak.
1957 -tõl ismét Nemzeti Bajnokságban dõl el a gyõztes sorsa. A csapatokat területileg szétosztották kétcsoportos NB I.~ és négycsoportos NB
II.-re. Innentõl számítjuk a ma is élõ kupaverseny formát, valamint az Egyéni Bajnokságokat.
Budapesten ekkor alakul meg az NB III. és az NB III. tartalék-bajnokság, melyet a Budapesti Tekézõk Szövetsége szervez, felügyel.
Ezen bajnokságok alatt alakulnak a kerületi bajnokságok egyre nagyobb
számban.
“Utolsó mohikán”-ként a X. ker.-i bajnokság szûnt meg az 1990-es évek
közepén. Vezetõje Köves István - országosan is elismert játékvezetõként,

- aki az országos szövetség versenybizottság tagja is - volt a XXI. század
elejéig.
- idõre játszani: 1959-tõl (magyar javaslatra) a FIQ bevezeti az idõre játszást. Eszerint 50 vegyes gurítás ideje 20 perc lett. Egészen a 120 vegyes
gurítás (4x12 perc) bevezetéséig ez volt érvényben minden hazai és nemzetközi mérkõzésen.

Hagyományõrzõ a teke?
Erre határozottan állíthatjuk, hogy IGEN!
A játék korai idõszakában (amikor még a játéktér sem volt egységes) a
golyót dobták. Innen maradt meg máig is gurítás helyett a dobás szó. A
középkori vásárokon a játék “természetesen” a menyecskék kegyeiért is
folyt. A játékosok minden társadalmi rétegbõl tevõdtek össze, így igen vegyes volt. Innen származik a 4-es és 6-os bábuk elnevezésére ma is
használatos paraszt elnevezés, valamint az 1-es bábura a vezér. Késõbb,
amikor már a lovagi tornákon is játszották, az elõkelõ nézõk között az udvari dámák ( 2-es, 3-as,7-es, 8-as bábuk neve) is végignézték a mérkõzéseket. Az 5-ös bábu neve némely vidéki pályákon a király. A korabeli vadászatokat idézi a 2, 4, 7 valamint a 3, 6, 8-as bábuk neve a bokor. Amikor ezek a bábuk maradnak állva, a szurkolóktól jön a bíztatás: jön a bokor nyulastól. A döngölt földön, ahol a golyókat eldobták, lyukak keletkeztek. Ennek kiküszöbölésére letettek a földre egy deszkát és ezen kellett
elgurítani a golyót. Ma is ezt a kifejezést használjuk. A 4 - 5 - 7 bábu és
az 5 - 6 - 8 bábu megmaradásakor tarolásnál hallani a szakmára utaló
megjegyzést: - Na. Suszterszék maradt. A hajdani “fonóra” utal az a kifejezés, hogy “megtaláltad a játék fonalát”. Amikor a települések népessége annyira gyarapodott, hogy már nem csak egy utcából állt egy falu, a kilenc bábura bontásnál kialakult a bal utcára, jobb utcára bontás kifejezés. Miután még az 1960-as években is gyertyán fából készültek a bábuk,
így az eredményt fára számolják ma is. Holott már mindenhol mûanyag
bábut használnak. A 4 - 5 - 6-os bábu megmaradása esetén (az úgynevezett anyós fogsor - nál) hallani lehet a nézõtérrõl a megjegyzést: megjött a mama. Németországban még ma is a verseny kezdetekor kezet fogó játékosok nem azt mondják, hogy “jó eredményt ~”, vagy “jó versenyzést kívánok”, hanem:“Gut holz”, azaz “jó fát” kívánnak egymásnak - akár baráti találkozóról, akár világversenyrõl legyen is szó.
Mi magyarok a “sógorokkal” - Ausztriával - alakítottunk ki hagyományos
kapcsolatot:
- 1935. augusztus 17.-én az elsõ férfi válogatott mérkõzést Budapesten ellenük játszottuk (10 fõ és 100 teli volt a verseny). Kikaptunk 184 fával.
- 1935. november 24. a bécsi “visszavágó”-n már mi nyertünk 22 fával.
- 1949. július 3 - 10-ig az elsõ (nem hivatalos) Európa Bajnokságot is Bécsben rendezték. A nõknek csak egyéni volt, a férfiaknak csapat~ és egyénit
is játszottak.
- 1954 június 6.-án játszottuk az elsõ nõi válogatott mérkõzést
- Az 1957. július 9 - 14.-e között Bécsben rendezett III. Világ-Bajnokságon
született meg az elsõ magyar férfi világcsúcs: Szabó József (Bp Elõre)
894 fás csapatban elért eredménye.
- 1963. május 5.-én a Magyarország - Ausztria válogatott mérkõzés elõtt
a két ország ifjúsági csapata is pályára lépett a Lejtõ úton.
- 1979. A 175. válogatott meccset is a
“sógorok” ellen játszottuk.
- A legutóbbi példát is megemlítsük:
2011. október 23.-án - Ritzing sportjának 90 éves évfordulójára vendégül látták Budapest férfi tekeválogatottját.

