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Előszó

A tenisz, mely sajátosságait tekintve egyedülállónak számít a sportágak között, s ame
lyet 2-4-en (nők és férfiak) a pálya közepén kifeszített háló felett teniszütővel továbbí
tott labdával játszanak füves, salakos vagy betonpályán: Zentán 100 éve honosodott 
meg. Népszerűségének komoly akadályaként jegyezhetjük fel elsősorban azt a tényt, 
hogy a hozzá szükséges felszerelés és sportszerek ára igen drága volt, és így csak a 
tehetős polgárok és gyermekeik űzhették ezt a sportot, míg a szerényebb zsebűek 
legfeljebb csak labdaszedőként vehettek részt benne. A versenyzők megjelenése a 
teniszpályákon már a kezdet kezdetén igen látványos volt. Különösen ami a hölgyeket 
illeti, akiknek elérhető volt, hogy sportolással foglalkozzanak. Ők eleinte állig gombolt 
ruhában játszottak úgy, hogy egyik kezükkel a hosszú szoknyát fogták, míg a másik 
kezükben volt az ütő. A nézők számára is kötelező volt a fűző, a fehér blúz, a virággal 
díszített, széles karimájú szalmakalap és az időtől függően fehér kesztyű, legyező vagy 
napernyő. Az urak sem akartak lemaradni a divat mögött: az ő ruhatáruk előírásosan 
hosszú, fehér nadrágból, keménygallérból, fehér selyemingből, és fekete szalaggal 
díszített szalmakalapból állt...

A zentai teniszpálya és a rajta űzött „fehér sport” sok-sok éven át közkedvelt szín
foltja volt a zentai Népkertnek. Fiatalok és idősebbek szép és élvezetes játékától volt 
hangos a hatalmas, zöld fákkal övezett, piros salakos teniszpálya. A kezdetektől évti
zedek során ju to tt el a klub az országos színtű versenyek és nemzetközi tornák meg
szervezéséig és az azokon aratott diadalokig, de tény, hogy meghonosodott ez a sport
ág, s kialakult a hagyomány, minek következtében az egyéni és csapatsikerek sem 
m aradiakéi.

Az eltelt időszakban a klub több átalakuláson és vezetőségcserén ment át. A szám
talan nehézség és buktató ellenére az idők folyamán a „fehér sporténak mindig akad
tak kitartó és lelkes pártolói, rajongói, minek következtében a klub sohasem szűnt 
meg, csak néha-néha hosszúra nyúlt téli álma...

A Zentai Tenisz Klub megalakításának ötlete az 1900-as évek elején m erült fel elő
ször. Ezt megelőzően már közel három  évtizede élénk és tevékeny sportélet folyt 
Zentán. Az 1882-ben alakult Zentai Athleticai Club 1882 (ZAC) kebelén belül 1903-ban 
alakult meg a teniszszakosztály, amely a későbbiek folyamán önálló klubbá alakult. A 
hozzáférhető adatok hiányossága ellenére is a teljesség igényével készült ez a könyv, 
mely híven próbálja tükrözni a zentai sport dicső és nagy múltú családjának az egyik 
tagját a - TENISZT.

Táborosi László
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1. Az előzményektől a modern teniszsport kialakulásáig

A testkultúra és ezen belül a játék eredete a legősibb korba nyúlik vissza. A prim itív 
em bert életkörülm ényei a legegyszerűbb mozgások tökéletesítésére, gyakorlására 
kényszerítették, és a gyakorlatok során a játék -  elsősorban a futó-, a dobó- és a labda
játék) - jelentős segítséget nyújtott a létfenntartásért vívott küzdelemben. Történel
mi leletek bizonyítják, hogy az ember korán felismerte a gömb alakú tárgyak testjáték
ra való alkalmasságát. Több ezer éves templomokon, sírokon és szobortalapzatokon 
nem egy csodálatos készséggel kidolgozott sporttárgyú képpel, domborművel találko
zunk. Az írásos emlékek is elárulják, hogy már néhány ezer évvel ezelőtt is dobták, 
ütötték, rúgták a labdát, és nem volt ism eretlen a küzdelem sem a labda, a terület 
birtoklásáért, sem a vonal vagy éppen a városkapu eléréséért a labdával. A labdajáté
kok tehát két m ódon közelítették meg korunkat: az egyik jellegzetessége a játékosság, 
a másiké a küzdelem. Az egyik csoport elsősorban játszik, a másik már mérkőzik is, s ez 
már egyéni vagy csapatküzdelem is lehet.

Időszámításunk előtt csaknem 4000 évvel Kínában elterjedt játék volt a casu-küh 
(fordítása: labdarúgás), amelyben a labdát célba, selyem anyagba vágott lyukba rúg
ták. Egyiptomban a XII. dinasztia idején épült Beni-Hassan-i síremléken nagyszámú 
sportjelenet látható, többek közt labdajáték is. Az európai múzeumok gyűjteményei
ben bőrből és háncsból készült labdákat is őriznek. Ősrégi kinai játék a di-dsien-dsi, 
amely később Japánban oibane néven vált ismertté. Ezt a játékot a tollaslabda ősének 
tekinthetjük. A mexikói őskultúrákban a labdajátékok szórakoztató és vallásos jellegű
ek voltak. A játékterek általában a templomi létesítmények közé tartoztak, ugyanis a 
labda a csillagokat, a napot vagy a holdat jelképezte. Az ókori testkultúra Görögország
ban érte el legmagasabb fokát. Homérosz maga is több helyen említi a labdával való 
játékot. A tenisz eredetét tekintve különös jelentőségű a rómaiak trigonnak nevezett 
labdajátéka, amelyet jó néhány sporttörténetíró  a tenisz elődjének tekint.

A labdákat eleinte kőből, fából, háncsból, majd bőrből - az utóbbit hajjal, kóccal, 
szőrrel, tollal tömve készítették, de gyakori volt a felfújt állati hólyag is. Az ősrégi 
Mexikóban a kaucsukfából nyert gumiból is készítettek labdákat - elsőként a világon!

Az ókori testkultúra a rabszolga-társadalom bukásával feledésbe merült. A korai 
feudalizmus döntő hatást gyakorolt a testkultúra fejlődésére, de ugyanakkor külön
vált az ókorban még egységet képező szellemi és testi kultúra fejlődésének az útja. A 
XII-XIV. század folyamán a városi polgárság kedvező lehetőséget terem tett a testkul
túra kibontakozásához. Ennek alapját a város védelmét szolgáló testgyakorlatok képez
ték (futás, ugrás, lovaglás, vívás, lövészet), de a polgárság körében a labdajátékok is új 
életre keltek, amelyek a templomok, városházák udvaraiban, majd a labdaházakban 
kerültek lebonyolításra. A labdajátékok - elsősorban a csapatküzdelmek - azonban 
veszélyekkel is jártak, és a velük párosuló tömegdulakodások miatt eleinte egymást 
érték a tilalmak. „Palaestrica diaboli negotim” - a versenyzés az ördög műve -  m ondot
ták az egyházatyák. Ez a megállapítás azt is jelentette, hogy a korabeli egyház ellen
szenvvel viseltetett a testkultúra iránt. A testedző játékok azonban sokkal mélyebben 
gyökereztek a népi szokásokban, semmint hogy parancsszóval kiirthatok lettek volna. 
A labdát eleinte tenyérrel ütötték, majd a tenyér meghosszabbításaként ütővel továb
bították. Ez a labdajáték a XIII. században elsősorban Franciaországban vált uralkodó
vá. Az uralkodó szó használata ezúttal nem véletlen, mert az ütőlabdajátékot az uralko
dók is megkedvelték. Az igen népszerű testgyakorlást azonban nem az jellemezte, 
hogy a királyok játéka, hanem az, hogy a játékok királya lett.

7



A teniszsport történetírói szerint a játék az ősi Rómában keletkezett, és első kísér
letének a „trigon” nevű labdajátékot tekinthetjük. A trigonról részben falfestmények, 
részben Seneca leírásai alapján tudjuk, hogy hárman játszották, és a játékosok három
szög alakban helyezkedtek el. Rómából Párizsba vezetett a játék útja, hiszen egy 1292- 
ből fennmaradt levéltári okmányból az derült ki, hogy a Szajna parti fővárosban már ez 
időtájt 13 labdakészítő mester működött, ugyanakkor a könyvkötő mesterséget mind
össze nyolcán űzték. A tenisz bölcsője tehát Európában ringott, és ősi formáját jeu de 
paumenak (ejtsd: zső dö pom) nevezték, amelynek fordítása: tenyérjáték, pontosab
ban ütőlabdajáték. Az első időben a jeu de paume röptejáték volt, és pontot vesztett az 
a játékos, akinek térfelén a labda földet ért. A játéktereket hamarosan falakkal vették 
körül, kialakult a nyitott labdaház, a tripot (ejtsd: tripó) és a falak. A játékszabályokat 
is megváltoztatták. A játékosok a labdát a szemben levő falhoz ütötték, ahonnan annak 
az ellenfél térfelére kellett esnie, de a talajról felpattanó labda ütési joga már az ellen
felet illette. A játékosok a tenyér megvédésére előbb kesztyűt húztak, később bőrrel 
vagy pergam ennel borított, ormótlan formájú és rövid nyelű faütőt (battoire-t ejtsd: 
battoár), majd a XV. század végére dróttal, majd bélhúrral ellátott, a mai teniszütőhöz 
hasonló eszközt használtak.

A játék nagy népszerűsége miatt a létesítményt is egyre tökéletesítették. Fedett 
játékteret építettek, hogy kedvezőtlen időben is lehessen játszani, s végül kialakult a 
korai feudalizmus városának a templom és a városháza melletti harmadik legjellegze
tesebb épülete: a labdaház.

A tenisz szó mint megnevezés is több változáson m ent át. Az egyszerű ütögetéstől 
az ütőlabdával és a tenyérrel űzött változaton át ju to tt el ez a testgyakorlat a ma már 
több millió em bert megmozgató sportághoz.

A tenisz elnevezés Heatchote szerint a görög taino (feszíteni) és a taenia (zsineg) 
kifejezésekből keletkezett, ám valószínűbb, hogy a paume játékban használt tenez 
(fogadd) szó az őse. Egyesek az Észak-Franciaországban játszott jeu de bal de tenis, 
mások a champagne-i Tennois község nevére vezetik vissza a sportág nevét. A XIX. 
században Európa már egy kicsit elfelejtette a paume-ot, és a labdaházak iránt is már 
csak Angliában élt némi érdeklődés. A modern sportok szülőföldjén azonban idegen
kedtek a zárt termektől, és mind többen kísérleteztek a tenisz gyepre telepítésével. 
Több kísérlet történt a tenisz szabadtéri meghonosítására és játékszabályainak egysze
rűsítésére. Ezáltal elnevezése is változott: pl. field tennis, long tennis. Ezek a játékok 
azonban m egrekedtek a próbálkozásnál, és csupán első kísérletei voltak a fedett pá
lyás tenisz szabadtéri változatának. A gyepre ráfestették a fedett pályák keresztirányú 
vonalait, a pályák köré gyakran falakat is emeltek, a long tennis pedig kiszorítós játék 
volt. Igen sokan tevékenykedtek a teniszsport születése körül, de a bábák közül csak 
egy nevet, Walter Clopton Wingfield (1833-1912), az angol kelet-indiai hadsereg őrna
gyának nevét emeljük ki. Wingfield katonacsalád sarja volt, ismerője és művelője 
szinte valamennyi labdajátéknak. Csaknem fél évezredes labdaházi „hagyományt” újí
tott meg: a szó képletes értelm ében ledöntötte a pályákat övező falakat, és megterem 
tette a játéktér szimmetriáját s egyúttal a fejlődés útját és lehetőségeit is. A játékot 
lawn-tennisnek (gyeptenisznek) nevezték el. A sporttö rténeti munkák zöme 1873 
karácsonyát jelöli meg a sportág születésnapjaként. Wingfield ismertette a tenisz első 
játékszabályait, majd szabálykönyvet is kiadott „Az őrnagy játéka - lawn-tennis” címen 
1873-as keltezéssel. Két hónappal később, 1974. február 23-án a londoni szabadalmi 
irodákban is bejelentette a gyepen és jégen is egyaránt játszható új játékot. A szabada
lom elismerése 1874. július 24-én lett bejegyezve 685. tételszám alatt. A „Wingfield- 
pálya” homokóra alakú volt, és egy 142 cm magas háló két részre, adogató és fogadóud
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varra osztotta fel. A „feltaláló” 1874 augusztusában, majd novemberében is módosítot
ta a pálya m éretét és ez a két módosítás -  a játéktér m indkét oldalán lehetett adogatni 
és fogadni - valójában a teniszsport szilárd alapjának a létrehozása volt. „Az őrnagy 
játéka” ezután már szinte robbanásszerűen terjedt Nagy-Brittaniában, majd átlépte a 
brit szigetek határait, és megkezdte vándorútját az öt világrészben. így kezdődött... 
így indult el a tenisz világhódító útjára, hogy meghódítsa az egész földgömböt.

A lawn-tennist a Marylebone-i Cricket Club (MCC) vette védőszárnyai alá, és 1875. 
május 24-én lawn-tennis kódexet adott ki. Két év múltán az All England Lawn-Tennis 
Club (AELTC) is csatlakozott, és a két patrónus nagy léptekkel vitte előre a teniszsport 
ügyét.

A játéktér módosítgatása azonban még a XIX. század 70-es éveiben sem fejeződött 
be. 1877. július 9-én tartották meg Wimbledonban az első brit bajnoki tornát, amelyet 
mindmáig „nem hivatalos” világbajnokságnak tekintenek. 1880-ban az MCC és az AELTC 
alakította ki a mai pályaméreteket, és időközben a szabályok csiszolása is m egtörtént. 
Természetesen az idők folyamán nemcsak a pályaméretek változtak, hanem az adoga
tás szabályai, a középháló magassága, a labda súlya stb. is. Az első lawn-tennis ütőket 
Wingfield útmutatása alapján készítették.

Az 1880-as évek elején megkezdődött a két nagyhírű egyetem, Oxford és Cambrid
ge teniszvetélkedése is. 1881. június 24-én és 25-én vívta a két együttes első nagy 
csatáját, és Oxford 14:4 arányban győzött. Az első nemzetközi mérkőzést 1883-ban 
játszották W imbledon gyepén.

A brit szövetség -  a Lawn Tennis Association - alakuló közgyűlését 1884. január 25- 
én tartották Londonban. 1892. május 20-án „történelmi” mérkőzést játszottak Dublinban: 
az első válogatott találkozót a világon, Írország és Anglia közt. Némi m eglepetésre 
Írország 5:4-re diadalmaskodott.

1895-ben Angliában megindult a megyék közötti csapatvetélkedés. Négy évvel ké
sőbb a női együttesek is pályára léptek.

A lawn-tennis játékot hamarosan megkedvelték az angol gyarmati tisztviselők és 
katonák is. A világjáró angolok mindenhova magukkal vitték a teniszütőt, és terjesztet
ték a lawn-tennis játékot - Kanadától a Fokföldig.

A XIX. század végén a nőknek kevés lehetőségük adatott a sportolásra, hiszen min
den lépésüket merev társadalmi szabályok korlátozták. Wingfield az 1873-ban kiadott 
szabálykönyvében rám utatott arra, hogy ez a sportág kezdetben a nők és a papok 
sportja volt. A teniszjáték valójában új probléma megoldására kényszerítette a nőket, 
hiszen nem volt előzmény, és hirtelen szembe találták magukat az erősebb testm oz
gás, valamint a korlátok közé szorított női divat ellentmondásával.

A viktoriánus korszak bővelkedett társadalmi előírásokban, és Viktória angol király
nő is megkövetelte, hogy vele az udvari körök valamennyi problémáját megbeszéljék. 
Egy alkalommal Mária Lujza hercegnőnek a következőket mondotta: „Helyeslem, ha 
kipróbálod ezt az új játékot, a teniszt, de ne feledd, hogy vasárnap kacér holm it nem 
viselhetsz!” A kérdés most már az, hogy hétköznap viselt-e „kacér holmit” a hercegnő? 
Az első női teniszdivat öltözéke a garden partykéval azonos volt. Gyapjúszövetből vagy 
selyemanyagból készült, fodrozott, földig érő ruha díszített ujjakkal, magas gallérral, 
erős mellrésszel. A kalap is megfelelt a kor előírásainak, valóságos „divatköltemény” 
lett. Alul rendszerint fűző, fenékpárna, hosszú alsónadrág és alsószoknyák egészítet
ték ki a ruházatot. Lapos, gumitalpú, fekete cipellőt viseltek. A ruhák védelm ét ké
sőbb két vagy négy zsebbel ellátott köténykék szolgálták, a zsebekbe a labdákat is el 
lehetett helyezni. Általában, sőt majdnem minden alkalommal a fehér szín dominált. 
Ebből fejlődött ki a mai „speciális” öltözék.
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2. A világversenyek kialakulása

Köztudomású, hogy a teniszsportban nem rendeznek világbajnokságot. Kezdetben 
a Nemzetközi Tenisz Szövetség négy bajnoksága a „négy nagy” (big four) volt az a 
hivatalos verseny, amelynek alapján eredménylistát állítottak fel: W imbledonban a 
félhivatalos füvesj)álya -  „Párizsban a félhivatalos salakpálya” -  világbajnokság, vala
mint az Egyesült Államok és Ausztrália nemzetközi bajnoksága. A félhivatalos bajnoki 
küzdelmek m ellett az 1920-as évek elején hivatalos tenisztornákat is lebonyolítottak. 
Emellett nagy jelentőséggel bír a francia, a német és az olasz nemzetközi bajnokság is.

A tenisz népszerűségét bizonyítja, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizotság az első 
újkori olimpián 1896-ban Athénban műsorra tűzte ezt a sportágat is. A műsoron a férfi 
egyes és a férfi páros szerepelt. A program az 1912-es stockholmi olimpián vegyes 
párossal bővült. A teljes teniszprogram ot (mind az öt versenyszámot) az 1920-as ant
werpeni olimpián bonyolították le. A Nemzetközi Tenisz Szövetség és a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság ellentétes nézeteinek hatására az 1928-as olimpián a teniszsport 
lekerült az olimpia műsoráról (a teniszezők amatőr státusának tisztázatlansága miatt).

A világbajnokságok megszervezésére is történtek kísérletek. 1913. március 1-jén 
megalakult a Nemzetközi Lawn Tennis Szövetség (ILTF). Az első közgyűlésén a követ
kező határozatokat hozta:

1. Elismeri Nagy-Brittania jogát a füvespálya-világbajnokság megrendezésére.
2. Elismeri a Franciaország által rendezett kemény (salak-pályás) világbajnokságokat.
3. A Nemzetközi Tenisz Szövetség fedett pályás világbajnokságokat is szervez, és a 

bajnokságok m egrendezését évenként más-más tagszövetségre bízza.

Megindultak tehát a füves, a kemény és a fedett pályás világbajnoki küzdelmek. 
Mindez azonban tiszavirág-életűnek bizonyult, ugyanis 1923 után a Nemzetközi Tenisz 
Szövetség már nem engedélyezte az ilyen kiírásokat. A w im bledoni versenyeket 1913 
és 1923 között világbajnoki jelleggel írták ki, a keménypályás tornákat 1922 kivételével 
- ekkor Brüsszel volt a színhely -  Párizsban rendezték meg, a fedett pályás világbaj
nokságokat pedig hat városban bonyolították le.

1900. augusztus 8-án., 9-én és 10-én tartották meg Boston mellett, a Longwood 
Cricket Club tenisztelepén az első tenisz-csapatversenyt a világon, amelyet azóta is 
Davis-kupának neveznek. Eszmei alapítója az amerikai Dwight Filley Davis, aki a Harward 
egyetemen végezte tanulmányait, mellesleg kiváló teniszjátékos is volt (az Egyesült 
Államok ranglistájának második helyezettje). A tenisz iránti érdeklődést szerette vol
na fokozni (apja beleegyezésével), és ennek érdekében tervrajzot készített egy elkép
zelt vándorserlegről, hogy a brit szigetek és az Egyesült Államok versengését ily mó
don előmozdítsa. Az ifjú Davis a „papát” hamarosan rábírta, hogy a serleget megrendel
je, s az rövidesen el is készült. Az ezüstkupa 6 kg 15 dkg súlyú és 32 cm magas. Az első 
kupatalálkozót az Egyesült Államok 3:0-ra nyerte Anglia ellen. A négy egyes és az egy 
páros találkozó közül két mérkőzést nem fejeztek be. A győztes csapatban az alapító is 
játszott. A kupa keretei évről évre állandóan bővültek, s ma már több zónában küzde
nek az együttesek a vándordíjért, és évenként több m int félszáz csapat áll rajthoz.

A női együttesek számára az első jelentősebb kupát 1923. augusztus 11-én és 13-án 
Forest Hillsben vívták.

Az Európa-bajnokságok megrendezése 1899-ben ném et kezdeményezésre indult, s 
a versenyek a Nemzetközi Tenisz Szövetség megalakulásával maradtak abba. Az elkö
vetkező időkben számtalan kísérlet és ötlet látott napvilágot, de évtizedeken át az
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Európa-bajnokság nem tudott ismét megvalósulni egészen 1969 szeptemberéig. Ekkor 
(szeptem ber 15. és 22. között) bonyolították le Torinóban az első amatőr EB-t. Csak 
azok a versenyzők vehettek részt, akiket a saját szövetségük amatőrnek nyilvánított.

A kupaversenyek közül nagy jelentőséggel bírtak még:

- Király-kupa (csapat EB) - a kupát a sportszervező V. Gusztáv Adolf svéd király 
ajánlotta fel férfi fedett pályás csapattorna céljaira. A kiírás alapján a pályák felü
letének keménynek és gyorsnak kellett lenniük. A küzdelm ek 1936-ban kezdőd
tek 10 együttes részvételével, és a döntőt 1937. január 16-án, 17-én és 18-án Stock
holmban játszották. A svéd alapítású torna 1976-tól Európa hivatalos csapatbaj
noksága.

- Közép-európai csapatverseny - magyar kezdeményezésre 1936. november 28-án 
és 29-én Budapesten tartotta alakuló közgyűlését a Közép-európai Bizottság a 
csehszlovák, a jugoszláv, a lengyel, a magyar és az olasz szövetségek megbízotta- 
inak részvételével. 1936. decem ber 14-én az osztrák teniszszövetség is csatlako
zott. A férficsapatok négy egyes és két páros m érkőzést játszottak, a női kupát 
pedig a Davis-kupa szabályai alapján bonyolították le.

- Bajnokcsapatok Európa-kupája - Brüsszel város és a Belga Tenisz Szövetség véd
nöksége alatt alapították meg 1966-ban a Közös Piac Serleget, amelyért 1967-ben 
indult meg a küzdelem. 1969. január 17-én határozta el a kupa nemzetközi bizott
sága a BEK kiírását, amelyen hat egyes és három páros mérkőzést játszanak.

-  Galea Kupa -  négy (belga, francia, olasz és spanyol) szövetség kezdeményezte 
1949-ben a 21 éven aluli férfi játékosok számára egy nemzetközi csapatverseny 
kiírását, amelyre Edmond de Galea asszony ajánlott fel vándordíját tragikus kö
rülmények között elhunyt fia emlékére, aki a francia teniszsport egyik rem ény
sége volt. A kupamérkőzéseken négy egyes és egy páros mérkőzést játszanak, az 
első döntő mérkőzésre 1950-ben került sor.

-  Soisbault Kupa - a 21 éven aluli nőjátékosok számára kiírt nemzetközi csapatver
senyre Annié Soisbault de Montaigu asszony, a francia szövetség volt elnökének, 
Róbert Soisbault-nak a lánya ajánlotta fel a vándordíját. Az alapító junior tenisz- 
bajnokságot nyert. A kupa minden találkozója két egyes és egy páros mérkőzés
ből áll. Az első döntő mérkőzést 1965-ben játszották.
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3. Új szervezetek és versenyformák

Az 1960-as években m értani arányban nőtt az érdeklődés a teniszsport iránt. Ez a 
minőségi és mennyiségi változás -  a versenysport területén - nemcsak a viták, kérdé
sek sorozatát eredményezte, de jelentős fejlődést is hozott. A tenisz mint verseny- 
sport évről évre mind nagyobb gépezetet hozott mozgásba, és ezt a hatalmas, megle
hetősen bonyolult apparátust már nem lehetett „társadalmi munkában” szervezni, 
vezetni, adminisztrálni. A játékosok státusa, díjazása, csoportosulásai, a sportszeripar, 
a versenyek rendezési kérdései, formái, időpontjai szinte parancsolóan írták elő az új 
szervezetek és versenyformák kialakulását.

Az 1960-as évek végén két jelentős versenyformára figyelt fel a sportvilág. 1967-ben 
„színre lépe tt” a WCT (World Championships Tennis, Tenisz Világbajnokság), 1968- 
ban pedig a Nemzetközi Tenisz Szövetségben vetették fel egy versenysorozat kialakí
tásának gondolatát (ILTF Grand Prix, ILTF Nagydíj). A fentiekhez tegyük gyorsan hoz
zá, hogy a WCT ugyan hangzatos elnevezés, de nem világbajnokság, és a tenisztornák 
győztesei sem világbajnokok (az 1978. évi teljesítmények alapján a Nemzetközi Tenisz 
Szövetség által kijelölt háromtagú zsűri a sportág történetében először választott világ
bajnokokat, Björn Borg, valamint Chris Everet személyében).

A WCT alapítói Dave Dixon, Lamar Hunt, a texasi olajmilliomos és A1G. Hill voltak, 
majd a szervezethez 1968-ban nyolc játékos csatlakozott: Tony Roche, John Newcombe 
(Ausztrália), Denis Ralston, Butch Buchholz (Egyesült Álamok), Cliff Drysdale (Dél- 
Afrika), Nikola Pilic (Jugoszlávia), Pierre Barthes (Franciaország) és Roger Taylor 
(Nagy-Britannia). A kezdeményezésre a Nemzetközi Tenisz Szövetségnek is „lépnie” 
kellett, megszervezni, kialakítani egy új versenyformát, tárgyalni, támogatókat szerez
ni, egyezkedni, sőt néhány kérdésben megalkudni. A Grand Prix, valamint a WCT 
lényegében éves versenysorozat, és a küzdelmek 1970-ben, illetve 1971-ben indultak 
meg. A játékosok a versenyeken elért eredményeik figyelembevételével pontokat 
kapnak, melynek összegzése alapján számítják ki a végső sorrendet. A versenysorozat 
befejezése után a legjobb versenyzők döntő küzdelmekben csapnak össze, és ez utób
bit a Grand Prix rendezvényei során mesterek tornájának nevezik.

1972 szeptem berében Forest Hillsben megalakult a hivatásos játékosok szövetsége, 
az ATP (Association of Tennis Professionals). Az ATP név a ranglisták révén ma már jól 
ismert nemcsak a vezetők és a versenyzők körében, hanem a sportág híveinek táborá
ban is. Az ATP rangsor a Grand Prix versenysorozat pontszámításán alapul, s egy-egy 
játékos megszerzett pontjainak végösszegét osztják a versenyek számával, de legalább 
tizenkettővel. A ranglistán mindig az utolsó 12 hónap számít.

1974-ben m egkezdődött egy csapattorna, amely már a születése pillanatában az 
„elmúlás” csíráit hordozta magában. Az első évben 16 amerikai város nevét viselő 
együttes küzdött a pontokért a WTT (World Team Tennis) keretein belül, s a csapatok
ban külföldi játékosok is szerepeltek. Egyjátszmás mérkőzések kerültek lebonyolítás
ra, s néhány találkozón több volt a reklám, mint a tenisz. A fentiekhez hozzá kell 
tennünk, hogy az 1970-es évek közepén a „world”, a világ szó jelentősége némileg 
megkopott a teniszsport híveinek szemében.

1975-ben megalakult az ETA (European Tennis Association, Európai Tenisz Szö
vetség).

1977-ben a Nemzetközi Tenisz Szövetség törölte az elnevezéséből a „Lawn” szót. Az 
új név rövidítése International Tennis Federation (ITF).

1978-ban megindultak a küzdelmek a Nemzetek Kupájáért. A csapatok két egyes és 
két páros mérkőzést játszottak.
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Az 1970-es évek végén jelentkezett egy új játékforma, a Tie Break (rövidített játsz
ma). Ez a közvetítések tartamát, lehetőségeit jelentősen kibővítette, s így hatalmas 
propagandát biztosított szerte a világon a sportág számára. Visszahúzó tényező viszont 
a bem utató mérkőzések sorozata, amely alapjaiban rendítheti meg a játékosok túlhaj- 
szolása révén a versenysportot.

A világrészek amatőr bajnokságai, az amatőr státus alapján rendezett Földközi-ten
geri Játékok, a Délkelet-ázsiai Játékok s az afrikai rendezvények mind az olimpia irányá
ban mutattak bizonyítván azt, hogy az amatőr tenisztornákon átvezet a sportág továb
bi útja. A Nemzetközi Tenisz Szövetség hosszú éveken át elzárkózott a kérdés megol
dásától, mígnem az 1896-ban megindult és az 1924-es olimpián lezárult teniszverseny
számot 1988-ban Szöulban ismét műsorra tűzte.

A világ teniszsportjában manapság négy nagy tornát rendeznek: az Ausztrál Bajnok
ságot, a Roland Garroson a salakpályás Francia Bajnokságot, az Amerikai Bajnokságot és 
az Angol Bajnokságot, a világhírű Wimbledoni-tornát.
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4. A tenisz meghonosodása vidékünkön

A reformkor, a polgáriasodás időszaka, 1867-től Közép-Európa nagyobb városainak 
eszmei közelsége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sorra alakuljanak a társaskörök, a 
különféle társadalmi egyesületek. Ezek megalakulása elengedhetetlen feltétele volt a 
sportegyesületek és klubok létrejöttéhez a XIX. század végén, majd ezt követte a 
„modern sport” alapjainak a lerakása világszerte a XX. század elején. A tenisz, amely az 
1800-as évek végén új sportágként jelentkezett, csak valamelyik már működő egyesü
let vagy klub védőszárnya alatt tudott működni, s ha eléggé életerős volt, a későbbiek 
folyamán önálló klubbá alakulni. A betársulást, belépést valamelyik egyesületbe vagy 
szövetségbe a különböző sportklubok a mai napig alkalmazzák.

A korabeli feljegyzések szerint az első teniszfelszerelést 1879-ben Kertész Tódor 
budapesti sportáru- és játékkereskedő hozta magával Nagy-Britanniából. Angliában 
megforduló vagy ott élő hazánkfiai ism ertették meg honfitársaikkal a tenisz nevű 
játékot, amely jellegénél fogva igen költségesnek bizonyult (a pályák speciális anyaga, 
a hálók, az ütők, a labdák és maga az öltözék). Ezáltal ez a sportág a kiváltságosok, az 
arisztokrácia sportjaiéit. A lawn-tennis nevű játék szabályainak „megismerése és be
gyakorlása” után megkezdődtek a különféle versenyek, mérkőzések, amelyek mai szem
mel nézve nagyon kezdetlegeseknek, sőt groteszknek tűnnek. Az egyszerű mérkőzé
sek idővel tornákká alakultak át, ami végül is még a századforduló előtt nemzetközi 
formát öltött. A díjak, amelyek kiosztásra kerültek, igen értékesek voltak (általában 
arany- és ezüsttárgyak), s ezáltal a tornák mind vonzóbbá és tömegesebbé váltak. Már 
a kibontakozás korszakában a nők is mind aktívabban részt vettek a teniszversenye
ken - a nagy m egrökönyödés és felháborodás ellenére.

A nagybecskereki Torontál Regatta és Korcsolyázó Egylet, amely 1875-ben alakult a 
Bega melletti korcsolyapályáján, 1890. tavaszán tenisztelepet kezdett el építeni. A 
helybeli lapban tették közzé, hogy a lawn-tennis játékhoz szükséges „összes szerek” 
megérkeztek, és dr. Mihailovics Ödönnél a következő áron kaphatók: raquett darabja 
4 Ft-tól 7 Ft-ig, férfiövek darabja 2 Ft, női selyemövek 3 Ft 50 kr, cipők 2 Ft 80 kr-tól 
kezdve, sapkák 1 Ft 50 kr, ingek 1 Ft 20 kr és nadrágok 5 Ft 50 kr árban. A klub ezen 
kívül 100 darab „tennis ball”-t is hozatott, és a Regatta házban fürdőszobát rendeztek 
be a tagok számára. A két pálya megnyitó ünnepsége 1890. április 26-án zajlott le. Az 
első játszmában Rónay Jenő alispán, Rónayjenőné, Felitzsch Berthold és Kovács Lász
ló, a második játszmában Dániel László, dr. Mihailovics Ödön, dr. Papp Géza és Felitzsch 
Berthold vett részt. A következő években a tenisz utáni érdeklődés csak fokozódott, s 
igen élénk teniszélet folyt a Bega melletti pályákon.

A palicsi Achilles Sportegylet 1885-ben alakult. 1891-ben hatalmas tornateret hozott 
létre, amelyen teniszpálya is épült. A tornateret Vermes Lajos hírneves és gazdag 
sportrajongó ép íttette  saját villatelepén, a Palicsi-tó mellett. A XIX. század 90-es éve
iben Palicson jelentős, sőt Európa-hírű és -szintű sportélet folyt. Ekkor kezdődött el a 
„Palicsi Olimpia”, mely korban és időben megelőzte az 1896-ban Athénban megtartott 
első újkori olimpiai játékokat. Az aktív és közismert sportolók mellett állandó sportoló- 
és szórakozóhelye lett az előkelőségnek, a tisztikarnak, sőt az egyszerű polgároknak is. 
Az Achilles Sportegylet és a Szabadkai Torna Egylet (ez utóbbi 1880-ban alakult) 1892. 
május 1-jére kiírta „nyilvános tavaszi viadalát”, s a versenykiírás XIII. pontjaként a 
bajnoki lawn-tennis labdaversenyt is. Ez a teniszverseny volt az első Bács-Bodrog 
vármegyében, sőt Magyarországon is. 1892-ben azonban nemcsak Palicson, hanem a 
város belterületén is űzték már a teniszt. Szabadkán többek közt a polgári fiúiskola 
kertjében is építettek pályát. 1893. szeptember 16-án ismét lawn-tenisz versenyt ren-
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dcztek, melynek győztesei Sztahoczka Irén (Budapest) és Torkos Géza voltak, s ver
senydíjul érm et és labdafelszerelést nyertek. 1894-ben Szabadkán újabb egyesület 
alakult Szabadkai Sport Egylet név alatt, amelynek választmánya elhatározta, hogy két 
labdázóhelyet létesít a városligetben. Még az ősz folyamán 294 tag vett részt a tenisz
játékban! A Szabadkai Sport Egylet (SZSE) 1897. augusztus 22-én bonyolította le -  a két 
palicsi teniszpályán -  első országos versenyét. A nyílt férfi egyes versenyszámot Ver
mes Nándor nyerte meg Magyar Jenő és Spanochi Leó előtt (mindhárm an az SZSE 
tagjai). Az első helyezett arany-, a második helyezett ezüst- a harmadik helyezett bronz
érem  díjban részesült. A nevezési díj 8 korona volt. 1899-ben a szabadkai teniszezők 
már vidékre is ellátogattak, mégpedig Újvidékre, ahol is az Újvidéki Kerékpár Egylet 
által szervezett versenyt Pertics Kálmán nyerte meg. 1899. augusztus 26-án és 27-én a 
századforduló előtti legsikeresebb országos versenyt szervezték meg Szabadkán. A 
győztesek a következők voltak: férfi egyes: Wein Árpád, budapesti BTE; férfi páros: 
Piukovits József és Jakobcsics Imre, SZSE; junior egyes: Vermes Gyula, SZSE; junior 
páros: Lénárt István és Szilberleitner Ferenc, SZSE.

1892-ben Zomborban megalakult a Zombori Lawn-Tennis Társaság dr. Bajsai Zákó 
István kezdeményezésére (aki később a Délvidék legjobb játékosa lett). Még ugyanab
ban az évben megkezdődött a teniszpályák építése. Az ünnepélyes megnyitóra 1893 
tavaszán került sor a Sikara erdőben. A játékokat és a tornákat rendszeresen közös 
vacsorával, majd tánccal fejezték be. A nők számára sokáig tabu téma volt a sportolás, 
tehát a tenisz is. Erről tanúskodik a Zombor és Vidéke című korabeli lap, amely 1893- 
ban ezt a hírt közölte: „Az itteni zárda néhány úri családból való kisasszonynak megta
gadta az iskolába való felvételt, m ert a vakációban lawn-teniszeztek.”

1898-ban Versecen teniszklub alakult. Még abban az évben négy teniszpályát épí
tettek, amelyet klubházzal egészítettek ki. A klubnak 65 aktív tagja volt

1898-ban Újvidék is bekapcsolódott a tenisztornák szervezésébe. Erről a helybeli 
lap sűrűn közölt híreket. Tenisz szakág viszont csak 1910-ben alakult az Újvidéki Atlé
tikai Klub kebelén belül. Ekkor már 6 teniszpálya üzemelt 80 aktív játékossal.

A későbbiek folyamán Kikindán és Pancsován is rendeztek teniszversenyt, amely a 
sportág kiszélesedését és népszerűségét tükrözte. A népszerűség mellett a tenisz- 
sport elterjedéséhez nagyban hozzájárult a teniszpályák szaporodása. Eleinte a pályák 
füvesek voltak, de talajuk göröngyös volt, és a labda szabálytalanul pattant vissza. 
Gyorsan rájöttek, hogy ez így nem jó, és megjelent az iszapos sárgaföld, majd utána a 
vörös salakos pálya. Bizonyos hengerlések és simítások után jelent meg a kemény 
talajú teniszpálya, amelyet „hardcourt”-nak neveztek.

Á XX. század elején sok új klub jött létre. Ennek következtében szinte minden 
nagyobb vajdasági városban ütötték a labdát, a tenisz ism ertté és kedveltté vált. 1910- 
ben ismét Palicson épült meg egy m inden korszerű követelménynek és a környezet
nek megfelelő teniszpálya, valamint klubház. A vajdasági teniszezők kimagasló ered
ményeket először a két világháború között értek el. Az 1924-es párizsi olimpián a 
jugoszláv tenisz színeit a vajdasági (újvidéki) Đorđe Dunderski védte. Az 1927-ben 
indított Davis-kupa versenyre benevezett Jugoszlávia is, és az akkori válogatott két 
játékosa az újvidéki Dunderski és a nagybecskereki Balázs volt. Az országos egyéni 
bajnokságokat 1926-ben Balázs Iván, míg 1928-ban és 1929-ben a zentai Bokor Vera 
nyerték. 1922. augusztus 27-én megalakult az Országos Tenisz Szövetség, amelynek 
vajdasági képviselője Vlado Flaman lett. 1930-ig a Szövetségbe 51 helység teniszezői 
léptek be (a Vajdaságból 15 klub). A különböző társaságok, egyesületek és klubok által 
elindított átfogó testkultúra alapjainak a lerakásával, valamint a modern sportélet ki
bontakozásával a teniszsport is meghonosodott.
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5. A zentai tenisz kibontakozása és fejlődése (1903-1919)

Zentán az 1800-as évek végén, a különböző társadalmi egyesületek kialakulásával a 
sport elérte azt a fejlődési fokot, amikor a sportágakat összefogó kibontakozó klubok, 
egyesületek megalakítása történt. Az első sportklubok, egyesületek, sportszervezetek 
általában atlétikai, céllövő, torna- vagy korcsolyaegyletekként kerültek az illetékes 
minisztériumban bejegyzésre, ezek kötelékében kezdett el működni a többi sportág.

Zentán az első hivatalos, „királyi belügyminiszteri” jóváhagyással működő sportegye
sület 1882. június 4-én alakult meg Zentai Athletikai Club 1882 (ZAC) néven (VII/2 
11295 szám alatt bejegyezve). Ez csírájában magában foglalta az összes induló és meg
honosodni vágyó akkori sportágat. Az évek hosszú során és a társadalomban végbe
ment változások hatására a sport fogalma, szerepe, feladata és célja is változott. Az 
újonnan megalakult klub feladata és célja a kezdet kezdetén a sportolás biztosítása volt, 
igaz, évente csak egy-két alkalommal. A működés és a fennállás érdekében tagsági díjat 
szedtek, és különféle rendezvényeket szerveztek (felolvasóestek, teadélutánok, tánc- 
mulatságok, színelőadások, kirándulások stb.), amelyek mind a klub érdekeit szolgál
ták. E rendezvények által a klub a sportoláson kívül kedvenc időtöltési és találkozási 
helyévé vált az azonos „társadalmi rétegeknek”, kialakítván a különböző köröket.

Az idő folyamán a sport és a versenyrendezés aránya folyamatosan növekedett a 
különféle társadalmi rendezvényekkel szemben. Az idő múlásával mind jobban kezd
tek a sportágak önálló egyesületekké szerveződni. A századfordulón több viharos vál
tozás tö rtén t mind a technika, mind a tudomány területén, ami jelentős hatással volt 
az új sportágak megjelenésére is. Ekkor vetődött fel ateniszsport létrehozása Zentán.

1903- január 20-án dr. Kopp István királyi járásbíró és társai a város elöljáróihoz 
fordultak egy teniszpályára alkalmas terület átengedése végett a Népkertben. 1903. 
február 9-én a városi képviselő-testület rendes közgyűlésén meg is született a meg
felelő határozat, amely szerint a városi N épkertben labdajáték céljára 300 m2 terüle
tet, illetve bérletet átengednek. A terület a népkerti felüljárótól balra terült el, a mai 
vasúti töltés melletti pályák helyén. Itt hamarosan két pályát is építettek, amelyeken 
április végén megkezdődött a tenisz nevű játék. Az alakuló közgyűlésen a jelenlévők 
határozatot hoztak, hogy a teniszsport ne különálló szervezetként működjön, hanem a 
ZAC kebelén belüli szakosztályként. Az alakuló közgyűlésen elnökké dr. Kopp Istvánt 
választották, pénztárosnak pedig dr. Holló Dénest. Érdekességként hatott, hogy kez
detben több női sportoló volt, m int férfi: Tóth Eszter, Tóth Sára, Madary Aranka, 
Madary Anci, Vujity Szofi, Záko Olga, Zakó Milán, Szűcs Margit, Szűcs Böske, Schwazerer 
Irén, Szűcs Jenő, Bíró Miklós, Spitzer Irén, Pecarski Desanka, Prekajski Desanka, Hu- 
szágh Erzsébet és Dobos Lili.

Az alakuló közgyűlés és a választás után a teniszsport végkép m eghonosodott, és 
virágzásnak indult. Az alakuló közgyűlés határozata ellenére a későbbiek folyamán még
is két tenisz-csapat működött a városban: az egyik Zentai Tenisz Klub, a másik pedig 
ZAK Tenisz Szakosztály néven. A Zentai Tenisz Klub pályája a mai töltés mellett helyez
kedett el, a SZAK Tenisz Szakosztályé pedig a népkerti stadion mellett. A szakosztály 
működését a SZAK elnöksége határozta meg, míg a teniszklub önállóan működött (a két 
teniszklub játékosai sokszor átigazoltak egyik klubból a másikba, így az eredmények 
közlésekor átfedések történtek). Az I. világháború kitöréséig általában háziversenyeket 
tartottak és a kedvelt időtöltésen kívül a „fehér sport” képviselői a sportoláson kívül a 
szórakozást is megtalálták. Számtalan alkalommal rendeztek különböző társasesteket, 
bálákat szépségversennyel egybekötve, valamint teadélutánokat. Ezeken az összejöve
teleken általában csak személyre szóló meghívóval lehetett részt venni.

16



1903. június 24-én és 25-én a teniszklub m egtartotta első hivatalos versenyét. A 
férfi egyest Szűcs Jenő nyerte meg Bíró Miklós, a női egyest Madary Aranka Madary 
Anci és Spitzer Irénke előtt. A másnapi versenyen a vegyes párosok döntőjét a Madary 
Gabi-Kiss Pál Ferenc pár nyerte a Madary Anci-dr. Holló Dénes pár ellenében. A 
verseny után az „Otthon” helyiségeiben hajnalig tartó mulatságot tartottak, a díjkiosz
tás is ott történt.

AZAC 1907. április 2-án megtartott közgyűlésén, amelyen Szárics Géza alelnök elnö
köl, a munkatervbe többek közt végképp felvették a teniszt.

1910. április 25-én a zentai tenisztársaság nagyszabású műkedvelő előadást rende
zett a társaság anyagi javainak gyarapítására. Előadásra került Kabos Ede három felvo- 
násos bohózata, „A Páholy”. Az előadás után táncmulatságra került sor „kivilágos-kivir- 
radtig”.

1911. április 17-én a Royal kávéházban újabb tisztújítás és alapszabály-módosítás 
történt. Tóth Gyula eddigi jegyző és lelkes sportbarát elfoglaltságára való tekintettel 
tisztségéről lem ondott. A jelenlevők a következő új tisztikart választották meg: dr. 
Teleszky Béla elnök, Kiss Pál Ferenc igazgató, Hirschl Illés jegyző, dr. Holló Dénes 
pénztárnok, valamint dr. Matsik Szilárd, dr. Rottman Árpád, dr. Salamon Imre, Jovanits 
Vojislavné, Bezenczey Domonkosné és Madary Gabriella választmányi tagok.

1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd Habsburg főherceg, az Osztrák-Magyar Mo
narchia trónörököse és felesége, Hohenberg (szül. Chotek) Zsófia merénylet áldoza
tául estek. K irobbant az I. világháború. A felgyorsult események ellenére a különféle 
sportrendezvények eleinte tovább folytatódtak. Augusztus 20-án nagyszabású lóver
senyt terveztek több futamban (távolsági kocsiverseny, síkverseny, kettősfogatú üge
tő kocsiverseny), em ellett még labdarúgó-mérkőzést, atlétikai, teke- és teniszver
senyt is előirányoztak Az 1915. év elejétől kezdve azonban mind ritkábbak a sportmeg
mozdulások. Február elején a népkerti korcsolyapálya még megnyílt, de életbe lépett 
a tilalom a lőfegyver használatára. Az 1916. év derekán még szorgalmasan teniszeztek 
az itthon maradottak, de a többi sport már nem működött városunkban. 1917-ben és 
1918-ban sportesem ényre már nem is került sor, a világháború tom bolt az összes 
hadszíntereken. A sportpályák teljesen kihaltak és elnéptelenedtek.
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6. A zentai teniszsport alakulása a két világháború között (1920-1940)

Az I. világháború után az új államformában, az SZHSZ-ben többéves szünet után a 
sport ismét éledezni kezdett. 1922 májusában újjáéledt a teniszsport Zentán. A követ
kezők indították el: Bokor Béla, Bokor Béláné Vujity Vera, Dudás Emil, dr. Holló Dénes, 
Heiszler Gyurgyovánszki Aurél, Szabó Irén, Dobos Lili, Paja Slavnié, Szabó Irén, Berger 
László, Lobi Nándor, Sándor István és Csávosi Nándor. Elnöknek Dudás Emilt válasz
tották meg. A teniszsport újraéledését és fejlődését nagyban elősegítette az a tény, 
hogy pártolói általában tehetős, jómódú polgárok voltak. Több helyen például magán
teniszpályák épültek (m int pl. Bokor Béláné tanyáján, a felsőhegy-szabadkai úton, 
Zwick gyógyszerésznél, Léderer György csókái nagybirtokos parkjában stb.) A teni
szezők elsődlegesen a tagtoborzás növelésén tevékenykedtek, ezenkívül a pályák kor
szerűsítését és egy új klubház felépítését tűzték ki fő célul.

1922. augusztus 14-én és 15-én hosszú idő után ismét teniszverseny volt Zentán 
óbecsei és törökkanizsai benevezettekkel. A verseny jutalomtárgyait arany- és ezüst- 
ékszerek képezték. Részt vettek többek között Galambos Ilonka, Galambos István, 
Ginder és neje, valamint dr. Gortva János Óbecséről, Bálint Jenőné és Weishut Marianne 
Törökkanizsáról. A női egyes győztese Bokor Béláné, a női párosé Bokorné és Dobos, a 
vegyes párosé Bokorné és Dobos; a férfi egyesé Galambos István, a férfi párosé dr. 
Gortva és Galambos volt.

A tenisz népszerűsítése érdekében körm érkőzéseket is tartottak, de már vidéki 
versenyeken is kezdtek részt venni (pl. Óbecsén barátságos mérkőzésen, majd Zom- 
borban nem zetközi tornán). Az elkövetkező években a klub folytatta az elkezdett 
munkát.

A Zentai Atlétikai Klub (ZAK), mely 1923-tól Szentai Atlétikai Klub (SZAK) néven 
működött, 1927 elején m egtartott választmányi ülésén elhatározta, hogy felújítja te
nisz szakosztályát, és számára a meglévő népkerti sportpályája mellett új teniszpályát 
épít. Az új tagok számára a beiratkozási díjat 400 dinárban állapította meg, amelyet 
márciusig kellett befizetni. Az elgondolást nyomban tett követte, minek következté
ben a SZAK május 22-én ünnepélyesen megnyitotta két új teniszpályáját (a mai vasúti 
töltés mellett).

1927. június 12-én Belgrádban rendezték meg Szerbia teniszbajnokságát. A női egyest 
a zentai Bokor Béláné Vujity Vera nyerte Vanzere Libusa (Újverbász) ellen 6:0, 6:1 
arányban. Ebben az évben Vajdaság-szerte m egkezdődtek a csapatm érkőzések a 
Hartmann-serlegért: 12 klub mérkőzött kieséses alapon. Zenta Paliccsal és Óbecsével 
került össze. Paliccsal szemben 5:4 arányban alulmaradt a zentai teniszklub, de a 
becseiek ellen 7:4-re nyert. A részeredmények a következők voltak: férfi egyes: Bo
kor-Galambos 2:6,6:3,6:3, Slavnié-Pandek 4:6,6:4,6:3, Löbl-Ginger 7:5,3:6,6:4; férfi 
páros: Slavnié, Tripolski-Pandek, Ginder 7:5,3:6,6:4, vegyes páros: Gortva, Engelsman- 
Löbl, Halfstein 6:1,6:0; női egyes: Bokorné-Galambosné 6:0,6:2; férfi egyes: Heiszler- 
Gortva 7:5,6:3; vegyes páros: Bokorné, Heiszler - Galambosné, Galambos 6:1,6:4, női 
páros: Galambosné, Ginderné - Bokorné, Halstein 6:4,6:3; férfi páros: Gortva, Galam
bos-Bokor, Heiszler 6:3,6:4.

1927. július 26-án és 27-én nemzetközi teniszversenyre került sor Zentán. A palicsi 
nemzetközi teniszverseny külföldi részvevői játszottak Zentán is: dr. Lupu, Fülöpné, 
Dörner László (Aradról) és dr. Albrecht és Mayer (Bécsből).

1928. január 12-én a teniszklub tisztújító közgyűlést tartott. Elnökké Dudás Emilt, 
titkárnak Löbl Ferencet, pénztárosnak Halstein Szidóniát választották.
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1928. május 27-én Palicson tartották meg Vajdaság bajnokságát. A zentaiak a követ
kező helyezést érték el: női egyesben első lett Bokor Béláné Vujié Vera, vegyes páros
ban Bokorné (Zenta-Flaman (Újvidék) második helyezést, férfi párosban Bokor Béla 
(Zenta) és Víg (Szabadka) harmadik helyezést értek el. Ugyanebben az évben, június 
3-án és 4-én Belgrádban Bokor Béláné Vujié Vera másodszor is megnyerte Szerbia 
bajnokságát női egyesben. Ugyanakkor Szerbia bajnoka lett Csernojarewel (Újvidék) 
vegyes párosban is.

A SZAK keretén belül működő szakosztály 1928. július 7-én nagy táncmulatságot 
rendezett fagylaltesttel egybekötve a szakosztály pénzügyi helyzetének javítása érde
kében. Július 15-én a zentai teniszezők a Szabadkai Sportklub csapatát látták vendégül. 
A végeredmény 10:7 volt Zenta javára. A részeredmények a következők: női egyes: 
Kovácsné-Halstein Szabina 6:3, 2:6, 6:3, Kádár Maca-Halstein Teréz 4:6, 6:2, 6:4, Fo
dor Bözsi-Bakula Panni 6:4, 6:8, 6:4, Siflis-dr. Besliéné 9:7, 6:4, Halstein Szidónia- 
Bachrichné 6:3, 3:0 (feladta); férfi egyes: Heisler-Berényi 5:7, 6:3, 6:4, Löbl-Viliéié 
9:7, 3:6, 6:2, Bokor Béla-Mészáros 6:0, 6:3, Kovács A.-Dudás 6:3, 6:3, Löbl F.-Vigh 
10:12, 6:8, 6:3; vegyes páros: Halstein, Heisler-Kádár, Berényi 6:4, 6:4, Fodor, Löbl 
A.-Kovácsné, Mészáros 6:0,6:3; női páros: Halstein nővérek-Bakula, Bachrichné 6:3, 
6:2; férfi páros: Berényi, Viliéié-Bokor Béla, Löbl F. 6:1, 7:5, Bokor, Heiszler-Kovács 
A., Viliéié 6:3, 2:6,8:6, Vigh, Mészáros-Dudás, Löbl A. 6:4,6:4.

1928 júliusától Bokor Béláné egyévi időtartamra a palicsi teniszklubhoz igazolta át 
magát. A július 28-án és 29-én Palicson m egtartott nemzetközi teniszversenyt, ame
lyet a Gortva díjért írtak ki, Bokor Béláné nyerte meg Schregr Lili ellen 6:2,6:2 arány
ban. Ugyanezen a versenyen nagy sikert ért el a zentai Löbl Andor, hiszen 31 játékos 
közül ő nyert. Augusztus 5-én a Hartman-serlegért a zentaiak a hódsági Tenisz Klubbal 
mérkőztek. A végeredmény 7:4 volt Zenta javára. A részeredmények a következők 
voltak: férfi egyes: Heisler-Leszmeiszter 6:4,4:6,6:3, Bilek-Bokor 6:2,2:6,6:4, Slavnié- 
dr. Mamužić 6:3,7:5, Löbl A.-Leszmeiszter 6:4,7:5; női egyes: Halstein Szidónia-Matheisz 
L. 6:4, 4:6, 6:4, Halstein Teréz-Paupert H. 6:2, 10:8; női páros: Matheisz, Paupert- 
Halstein nővérek 6:3, 4:6, 6:3; férfi páros: Bilek, Leszmeiszter-Heiszler, Löbl A. 6:0, 
6:1, Bokor, Slavnić-dr. Mamužić, Leszmeiszter 6:4, 1:6, 6:3; vegyes páros: Halstein, 
Heiszler-M atheisz, Bilek 6:1,4:6,6:2, Paupert, Leszmeiszter-Bokor, Löbl N. 6:3,6:1.

Augusztus 26-án a Szabadkai Sportklub teniszezőivel mérkőztek a zentaiak az Ertl- 
serlegért, de végül vereséget szenvedtek.

1928 augusztusában Bokorné Vujié Vera vajdasági válogatottként részt vett a palicsi 
nemzetközi versenyen.

1929. március 25-én Bokor Béláné Vujié Vera nagy nemzetközi sikert ért el a cannes- 
i női teniszverseny előversenyén: 80 versenyző között első díjat nyert. Ezután a Monté 
Carlo-i versenyen is részt vett.

Május 5-én megkezdődtek az országos csapatbajnoki mérkőzések 38 klub részvéte
lével kiesési rendszerben. A zentaiak ismét a Palicsi Tenisz Klubbal kerültek össze. A 
végeredmény 7:2 volt a Palics javára. A mérkőzések részeredményei a következők 
voltak: férfi egyes: Kramer-Bokor 6:3,11:9, Kiss József-Heiszler 1:6, 7:5,6:3, Schel- 
lencz-Paja Slavnié 6:4,7:5, dr. Löbl-dr. Szántó Gábor 4:6,6:4,6:3; férfi páros: Schellencz, 
dr. Szántó-Bokor, Slavnié 6:3,5:7,6:3, Kiss, Kramer-Heiszler dr. Löbl 4:6,6:4,6:1; női 
egyes: Bokorné-Schreger Lili 4:6, 6:2, 6:3, Kiss Panni-H ardstein 6:2, 6:1; női páros: 
Schreger Lili, Kiss Panni-Bokorné, Hardstein 6:3,6:1.

Június 14. és 16. között nagyszabású nemzetközi versenyt rendeztek. Igen nagyszá
mú érdeklődő m ellett a következő eredmények születtek: férfi egyes: dr. Biliczki
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(Zenta)-Szegő (Kula) 3:6, 6:1, 6:2, Zimmerman (Eszék)-Simon (Zenta) 3:6, 7:5, 6:2, 
Đurđević (Eszék)-Brichta (Zenta) 6:2,6:3, Bokor (Zenta)-Đ urđević (Eszék) 6:2,6:1, 
dr. Csermák (Szeged)-dr. Biliczki (Zenta) 6:2, 6:0, Freund (Zenta)-D orogi (Szeged) 
6:1, 7:5, Balázs Iván (Nagybecskerek)-Löbl A. (Zenta) 6:3, 6:3, Balázs-Pajié 6:1, 6:1, 
Flaman (Hódság)-dr. Csermák (Szeged) 6:4,6:3; női egyes: Bokorné (Zenta)-Lalić M. 
(Zenta) 6:2,6:2, Beslicné (Zenta)-Lalié (Zenta) 6:3,6:4, Schreger Lili (Palics)-Bokorné 
(Zenta) 6:4,6:3; férfi páros: Freund, Löbl-Brichta, Gyetvai 6:0, 6:1, Bokor, Heiszler- 
Zimmermann, Đurđević 6:2, 6:1. Este zártkörű bankett volt sok pohárköszöntővel, 
ami nagy erkölcsi és főleg anyagi sikert hozott, hisz ilyet még nem élt meg a zentai 
teniszsport.

Július 5-én Zágrábban tartották meg az országos bajnokságot. Bokorné Vujié Vera 
másodszor is megnyerte Jugoszlávia női egyes teniszbajnokságát. Az elődöntőben 
könnyen verte Blis kisasszonyt, a döntőben pedig Gostiénét 7:5, 6:l-re. A vegyes 
párosban Bokorné Kukljevictyal az oldalán szintén országos bajnoki címet nyert.

Július 28-án a Hartmann-serlegért játszottak a hódsági Tenisz Klubbal. A zentaiak 
közül egyedül Bokorné nyerte meg mérkőzését. Augusztus 18-án az Ertl serlegm érkő
zés sem sikerült, hisz a palicsi Tenisz Klub 6:1-re bizonyult jobbnak a zentainál, amely 
a következő felállításban játszott: Heiszler, dr. Biliczki, Slavnié, Pajié, Löbl A., Löbl F., 
Bokor F., Bokorné Vujié Vera.

Szeptember 4-én Zágrábban nagyszabású nemzetközi versenyt rendeztek, ame
lyen Bokor Béláné Vujié Vera a női egyesben a döntőig küzdötte fel magát, vegyes 
párosban pedig Schafferrel az oldalán győzött a Bertrand, Freudenreich pár felett 6:3, 
6:2 arányban.

1930. január 5-én tartotta évi közgyűlését a zentai teniszklub a Kaszinó különterm é
ben. A közgyűlés új tiszti kart választott: elnökké Bokor Bélát, alelnökké dr. Holló 
Dénest, titkárrá Löbl Ferencet és pénztárosnak Hajduska Mártont. Január 25-én a klub 
jótékony célú bált adott. A bálvédnökök 9 órakor vonultak be a páholyokkal díszített 
terembe, s megkezdődött a műsor. Ormos Andor konferált, Radó Elza zongorázott 
Schubert- és Csajkovszkij-darabokat, JervaJocié Puccini Pillangó kisasszonyából adott 
elő egy áriát. Következett dr. Frank Imre három jelenetből álló, ez alkalomra írt darab
ja, amelyet Deutsch Rózsi, Halstein Szabina, Benedek Andor, Bukovec Imre, Simonyi 
Iván, Donáth László, Slavko Pajié és Marko Vukovié adott elő. Az est rendezői Wéber 
Károly, Bokor Béla és neje voltak.

Május 25-én Zomborban játszottak barátságos mérkőzést Bokor Béla, dr. Biliczki 
Ferenc, Simonyi Iván, Slavko Pajié, Iván Radovié, Dorogi Ferenc, Fodor Böske, Besliéné 
és a Halstein nővérek. Június 8-án nyitotta meg a zentai teniszklub a harmadik pályá
ját. Ez alkalommal a szabadkai Kék-Fehéreket látták vendégül barátságos mérkőzésen, 
s ott 11:7 arányban nyertek. Utána a Kioszkban fényes bál következett. Június 15-én 
Adán szerepeltek az ottani teniszklub meghívására.

A teniszsport iránt egyre nagyobb lett az érdeklődés, és a három működő pálya 
csakhamar kevésnek bizonyult. Dr. Répás Nándor a teniszklub nevében a várostól új 
területet kért a N épkertben új teniszpályák építésére. A városi közgyűlés nem hagyta 
jóvá a kérés teljesítését.

Június 29-én a zentai teniszezők Palicson folytatták barátságosmérkőzés-sorozatu- 
kat. A palicsiak 10:2-re nyertek, igaz, soraikat Stevan Piri Becskerekről, G erber 
Óbecséről és Kicsi Kuláról erősítette. Részletes eredmények: Csávossy-Biliczki 1:6, 
7:5,6:8, Kemény-Konjovic 6:0,6:4, Goldman-Pajié 6:4,5:7,6:4, Pressburger-Berger 
7:5,6:3, Schreger L.-Löbl A. 6:0,6:2, Kiss Panni-H artstein Szabina 6:3,0:6,6:3, Rézi 
Herczog-Hartstein Klári 4:6,4:6, Schreger Lili-Fodor Bözsi 6:3,6:2, Nojcsek-Beslicné
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Tusi 2:6, 2:6, Piri-Simonyi 6:1, 7:5, Gerber (Ó becse)-Bergel 6:0, 6:1, Kicsl-Slavnić 
3:6,6:2,6:2, dr. Singer, Kiss Panni-Biliczky, Fodor Bözsi 6:2,6:0, dr. Singer, Csávosi- 
Heiszler, Löbl 6:1, 7:5 és Csávossy, Schreger Lili-Heiszler, Hartstein Rézi 6:1, 6:3. A 
mérkőzés keretében kihívásos versenyeket is lebonyolítottak.

Július 13-án a Hartman-serlegért a Zentai Tenisz Klub 7:4 arányban alulmaradt a 
Palicsi Tenisz Klubbal szemben.

Július 20-án az Ertl-serlegmérkőzés keretében a szabadkai Kék-Fehér Tenisz Klub 
4:3-ra bizonyult jobbnak a zentainál, amely a Heiszler, Löbl, Slavnié, dr. Biliczki, Pajic, 
Répás összeállításban szerepelt.

Szeptember 7-én Zentán barátságos mérkőzés keretében 7:7-es eredményt értek el 
a helybeliek a Becskereki Tenisz Klub ellen. A felállítás a következő volt: Slavnié, dr. 
Biliczki, Herzog I, Herzog II, Simon, Hartstein Rézi, Hartstein Szidónia, Heiszler, Fo
dor B., Berger II. Szeptember 14-én Becskereken a visszavágón a zentai csapat 9:4-es 
vereséget szenvedett. A felállításból dr. Biliczky és Heiszler hiányzott.

Szeptember 27-én a SZAK teniszszakosztálya teaestet rendezett az Eugénban. A 
szakosztály teniszezői más alkalommal is hasonló rendezvényekkel próbáltak javítani 
anyagi helyzetükön.

1931. január 17-én az Eugén szálló dísztermében a Zentai Tenisz Klub műsoros estet 
adott bállal egybekötve. A Játék a tűzzel című darabban Danilo Branovacki, Milica Marié, 
Hartstein Teréz, Dobrivoj Savié, Dobrila Lalié, Donáth László, Hartstein Szabina, Sztri- 
lich Béla, Renkó Pál és Gyetvai Ferenc szerepeltek. Hegedűn játszott Simon Mihály, 
zongorán kísért Fodor Böske, konferált Ormos Andor. A tánc reggel nyolcig tartott.

Június 5-én az országos bajnokság első fordulójában a zentai Tenisz Klub a szabad
kai Kék-Fehér Tenisz Klubbal mérkőzött, és 8:4-re kikapott. A zentaiak a következő 
felállításban szerepeltek: Hartstein Rézi, Hartstein Szabina, Heiszler, Slavnié, Simonyi, 
Konjovié, Löbl.

Július 10-én mind a két zentai teniszcsapat mérkőzést játszott. Újvidéken a Zentai 
Tenisz Klub a Hartman-serlegért mérkőzött, de vereséget szenvedett. Zentán a SZAK 
teniszszakosztálya az Adai Tenisz Klubot fogadta barátságos mérkőzésen a harm adik 
teniszpálya felavatása alkalmából. A zentaiak 8:5-re győztek. Az eredmények: férfi egyes: 
Slavko Pajié-Smiljanski 7:5,6:4, Wébel József-dr. Szemere 6:3,6:0, dr. Biliczky Ferenc- 
dr. Manheim 6:4, 6:0, Csonka Lajos-dr. Király 6:1, 6:3, Tripolszky István-Zwick 3:6, 
1:6; női egyes: Wébel Józsefné-dr. Besliéné 6:8, 1:6, Simon Zsuzsa-dr. Manheimné 
1:6, 4:6, Pető Margit-Jakovljevié 3:6, 4:6, férfi páros: dr. Biliczky Ferenc, Bruckner 
László-dr. Király, Smiljanski 6:2, 6:2, Pajié, W ébel-dr. Manheim, dr. Szemere 6:2,6:1, 
Csonka, Tripolszky-Zwick, Kirinié 6:2,6:2; női páros: Wébelné, Pető-dr. Be§liéné, dr. 
Manheim 1:6, 1:6; vegyes páros: Pető M., Csonka-Jakovljevié, dr. Szemere 8:6, 7:5. 
Július 24-én a SZAK teniszszakosztálya Adán játszott visszavágó mérkőzést, s ott szin
tén nyert.

Az 1932-es év legjelentősebb sporteseménye az országos Olimpiai Bizottság megala
kulása volt zágrábi székhellyel. Ez a bizottság készítette elő a sportolókat az 1936-os 
berlini olimpiára. A rendelet értelm ében minden járásban kötelező volt az Olimpiai 
Bizottság megalakítása a sport fejlesztése érdekében. Zenta járás Olimpiai Bizottságá
nak elnökévé dr. Miloš Ludajic báni tanácsost nevezték ki. Az alakuló gyűlésre meghív
ták Horgos, Martonos, Magyarkanizsa, Tornyos, Ada, Mohol és Zenta összes sportegye
sületét, a klubokat és több klubon kívüli sportem bert is. A Zentai Tenisz Klubot dr. 
Répás Nándor, a SZAK teniszszakosztályát Bruckner László képviselte. Az alakuló gyű
lésen határozat született, hogy tagokat toboroznak havi 1 dináros tagdíj befizetésére 
való kötelezettséggel.
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A Zentai Tenisz Klub 1932-es háziversenyét Lobi Endre, míg a nőkét Hartstein Teréz 
nyerte. A férfi versenyzők Heiszler Gyurgyovánszky Aurél, a nők pedig dr. Miloš Ludajié 
serlegéért küzdöttek.

1933. március 7-én a Zentai Tenisz Klub évi közgyűlést tarto tt tisztújítással. A 
közgyűlés a következőket választotta meg: elnök dr. Miloš Ludajié, alelnök dr. Répás 
Nándor, titkár és pályafelügyelő Simonyi István, pénztárnok Branko Dundjerski, a 
felügyelő bizottság pedig Hajduska Márton, Nemanja-Bata Konjovié és Bogdán Pre- 
radov lettek.

Március 19-én a teniszpályák új, vörös salakú borítást kaptak.
Július 23-án Zentán a Palicsi Tenisz Klub a Zentai Tenisz Klubbal játszott a Jojkié- 

serleg keretében, és 7:6-ra győzött. A zentaiak a következő felállásban szerepeltek: 
Simon, Löbl, Slavnié, Bruckner, Wébel, Csonka, Tripolszky, Wébelné, Fodor, Lalié.

Július 26-án és 28-án a szegedi versenyzők Zentán játszottak barátságos mérkőzést. 
Az eredmény: Sass-Fodor 6:2, 6:1, Civin, Mahr-Slavnié, Simon 6:4, 6:3, Bánó-Balázs 
3:6,6:3,6:4, Civin, Sass-Bánó, Ginder 6:3,6:3, Sass, Daun-Fodor, Schwarczné 6:0,6:2, 
Civin, Mahr-Slavnié, Simon 7:5,6:4, Balázs, Mahr-Civin, Bánó 3:6,6:4.6:6. A szegediek 
Zentárói romániai turnéra mentek.

Szeptember 10-én Zentán a Zentai Tenisz Klub a szabadkai Kék-Fehér Tenisz Klub
bal városközi mérkőzést vívott. A szabadkaiak 11:10-re győztek. A zentaiak csapatában 
a következők szerepeltek: Simon, Slavnié, dr. Biliczky, dr. Répás, Fodor Böske, Mara 
Lalié, Schwarczné és Zentai Zsuzsi.

1934. március 25-én a Zentai Tenisz Klub megtartotta évi tisztújító közgyűlését. Az 
elnök továbbra is dr. Miloš Ludajié maradt, ügyvezető elnökké dr. Répás Nándort, 
titkárrá Simonyi Ivánt, csapatkapitánynak dr. Biliczky Ferencet, pénztárosnak Fodor 
Böskét, választmányi tagoknak Heiszler Gyurgyovánszky Aurélt, Donát Klárát és Paja 
Slavniéot választották.

Május 20-án az országos bajnokság keretében a Zentai Tenisz Klub a Kulai Tenisz 
Klub csapatával mérkőzött, és 6:4-re a kulaiak győztek. A mérkőzést a Davis-Cup szabá
lyai szerint játszották. A férfiszámokban a kulaiak 4:1-re, a női számokban viszont 3:2-re 
a zentaiak győztek. A Zentai Tenisz Klub csapatában a SZAK teniszszakosztály meghí
vott játékosai is szerepeltek: Mara Lalié, Besliéné, dr. Biliczky Ferenc és Simon Mihály.

Július 3-án ifjúsági teniszmérkőzést játszottak Zentán a SZAK teniszszakosztály és a 
szabadkai Kék-Fehér Tenisz Klub gyermekjátékosai. Eredmények: Holló Pali-Fenyves 
II 6:4,6:1, Schwarczer Laci-Dohány 7:5,6:2, Holló Gyuri-Covié 6:4,6:3, Palkó Im re- 
Munk 2:6,6:4,6:1, Boros János-Racsmány 16:4,6:4, Wébel Lajos-Racsmány I I 6:1,2:6, 
9:7, Palkó, Holló György-Munk, Covié 6:3, 6:3, Schwarczer, Holló Pali-Fenyves II, 
Dohány 6:2,6:3, Racsmány I, Racsmány II-Boros, Wébel 7:5,4:6,4:6.

Július 10-én Zentán a Palicsi Tenisz Klub gyermekjátékosai szerepeltek Zentán. A 
SZAK teniszszakosztály fiataljai ismét győztek.

Július 29-én a Dr. Jojkié-serlegért a Hódsági Tenisz Klubbal mérkőzött a Zentai 
Tenisz Klub. A hódságiak erőnlétben és tudásban is jobbak voltak, és 6:3-ra nyertek. A 
zentaiak a következő felállításban szerepeltek: Simon, dr. Biliczky, Slavnié, Bruckner, 
Leszmeiszter, Simonyi, Fodor Böske és Mara Lalié.

Július 31-én a SZAK gyermekteniszezői a szabadkai Kék-Fehér Tenisz Klub ifjaival 
mérkőztek. 5:4-re a szabadkaiak nyertek.

December 20-án a Zentai Tenisz Klub megtartotta évzáró rendes közgyűlését. A 
jelentésben leszögezték, hogy az eredményekkel nem voltak elégedettek. Elhatároz
ták, hogy új tagokat gyűjtenek.
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1935. április 7-én a SZAK megtartotta évi közgyűlését, amely egyúttal tisztújító gyű
lés is volt. A beszámolóból kiderült, hogy a SZAK kebelében nyolc szakosztály műkö
dött. A teniszszakosztály új vezetőjévé Wébel Józsefet nevezték ki.

Július 21-én Zentán a Zentai Tenisz Klub a Topolyai Tenisz Klubbal mérkőzött a Dr. 
Jojkic-serlegért, és 7:2 arányban nyert.

Az elkövetkező években a zentai teniszezők tovább folytatták versenyeiket, ame
lyek főleg háziverseny jellegűekké váltak. A városközi és a kupamérkőzések kissé 
háttérbe szorultak.

Jelentős sportesem ényt jelentett 1938 májusában Asbót József világhírű játékos 
Zentán való tartózkodása. A számtalan bajnoki címmel büszkélkedő magyar teniszválo
gatott Zentárói jugoszláviai turnéra indult.

1938. július 31-én az országos klubközi teniszversenyek keretében úgy hozta a 
sorsolás, hogy a két helybeli teniszklub versenyzői egymás ellen játsszanak. A felállítás 
a következő volt: Boros János, Paja Slavnié, Jovan Vujic és Harsány Sándor (Zentai 
Tenisz Klub)-W ébel József, Wébel Lajos, Palkó László és Holló György (SZAK tenisz
szakosztály).

Augusztus hó folyamán a Zentai Tenisz Klub új feliratot festett klubházának falára: 
Lawn Tenisz Klub. A klub hivatalos elnevezése ennek ellenére nem változott.

1938. augusztus 16-án Boros János, a Zentai Tenisz Klub tagja az országos teniszbaj
nokságon Zágrábban ifjúsági bajnok lett.

1939. június 22-én városközi barátságos teniszmérkőzést rendeztek Zentán a zentai 
és az óbecsei teniszklubok között. A mérkőzés 4:4-es döntetlennel végződött. A rész- 
eredmények: Vass-Tenner 0:6,6:4,6:3, Simon-dr. Schumacher 1:6,1:6, Wébel Gerber 
II 4:6, 4:6, Palkó-Rózsa 6:2,2:6,6:2, Wébel I-Kiss 6:1,4:6,6:3, W ébelné-Engelsman 
6:4,6:0, Simon, dr. Schumacher-Kiss, Wébel 7:5,3:6,3:6, Gerber-Wébel, Schwarczer, 
Rózsa 0:6,7:5,2:6.

1939 júniusában Boros János, a Zentai Tenisz Klub tagja Szerbia nyílt ifjúsági baj
nokságán első helyet szerzett egyéniben, a zágrábi Lela Backorral vegyes párosban és 
a szabadkai Harangozó Tiborral férfi párosban.

Július 9-én Zentán a szabadkai Kék-Fehér Tenisz Klubot látta vendégül a SZAK 
teniszszakosztály felnőtt csapata. A mérkőzést 5:2-re a szabadkaiak nyerték. Közülük 
különösen kitűntek a neves asztalitenisz-játékosok, a Harangozó fivérek. A zentaiak: 
Vass II, Wébel I, Palkó, Wébel II, Simon, Schwarczer és Boros felállításban szerepeltek.

Augusztus 17-én Zentán az országos teniszbajnokság II. fordulójában: Zenta-Titel 
9:1. Eredmények: Sim on-N onenm acher 7:5, 6:4, W ébel-Nonenm acher 6:3, 6:1, Pal- 
kó-Suboticki 3:6,6:2,9:7, Wébel-Busek 6:3,6:4, Subotički, Nonenmacher-Simon, Wébel 
6:3, 6:1, W ébelné-Suboticki 6:2, 6:0, Király-Flugenan 6:0, 6:0, Király-Suboticki 7:5, 
6:3, W ébelné-Flugenan w:o (küzdelem nélkül), Király, W ébelné-Suboticki, Flugenan 
6 :2 , 6 :2 .

Szeptember 3-án a SZAK teniszszakosztály csapata fölényes győzelmet aratott a 
Zombori Tenisz Klub ellen az országos bajnokság keretében. A Davis-Cup szabályai 
szerint lejátszott mérkőzéseken a hölgyek 5:0, míg a férfiak 5:1 arányban győztek.

A folytatás a II. világháború kitörése miatt elmaradt.
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7. A zentai tenisz története a li. világháború alatt (1941 -1944)

Zentára 1941. április 11-én bevonult a Magyar Királyi Hadsereg. A SZAK-ból ismét 
Zentai Atlétikai Klub (ZAK) lett. Hamarosan új vezetőséget választottak. A teniszszak
osztályt továbbra is Wébel József vezette. Eleinte különféle háziversenyeket, majd 
körzetieket szerveztek, végül bekapcsolódtak a városok közötti bajnokságokba.

1941. június 27-én a Zentai Tenisz Klub megszűnt. A vasúti töltés melletti pályáit és 
a felszerelést a ZAK vette át. Ezeken a pályákon a későbbiek folyamán ifjúsági szakosz
tályt állított fel, a régin pedig felnőtt gárdát szervezett.

Július 27-én a Hazatérés Bajnokság keretében a ZAK Szegeden játszott városközi 
mérkőzést, és 11:5 arányú vereséget szenvedett. Eredmények: Ugrosdy-dr. Budó 6:8, 
6:3, 6:0, Vass-dr. Máthé 6:2, 6:3, Vartus-Kapovics 0:6,6:2, 7:5, Palkó Aranka-Vénica 
7:5,6:2, Halász Borbála-Kocsis M. 6:4,6:4, Orosz-Boros János 6:4,3:6,6:3, Ábrahám- 
Keczeli Mészáros András 4:6, 6:3, 6:2, Markovics-Wébel 6:0, 3:6, 6:3, Dóczi-Palkó 
László 6:0,6:1, Csapó-Wébelné 6:3,6:3, Gaál Éva-Király Margit 6:3,7:5,6:1, Hertelendy- 
Heinrich Ilona 2:6,6:3,6:4, Gaál, Dóczi-Wébelné, Ugrosdy 4:6,6:3,7:5, Csapó, Orosz- 
Király, Boros 6:3,10:8, Dóczi, Ábrahám-Keczeli, Wartus 6:0, 6:0, Markovics, Dóczi - 
Palkó, Vass 6:0,6:2.

Augusztus 10-én Zentán a ZAK a Szabadkai Atlétikai FC csapatával játszott városközi 
teniszmérkőzést a Hazatérés Bajnokság keretében. A szabadkai csapat a régi Szandból 
tevődött össze, s kitűnő játékerőt képviselt. Meg is nyerték a mérkőzést.

Szeptember 28-án megalakult a középiskolai sportegyesület (KISOK) hét szakosz
tállyal. Elnöke Dobó Géza lett, a teniszszakosztályt Szegedi László vezette.

December 14-én m egtartották a ZAK közgyűlését. Előterjesztették az új alapsza
bályzatot, és megválasztották az új vezetőséget. A szakosztályvezetője dr. Király Ká
roly, intézője pedig Wébel József lett.

Az elkövetkező időszakban a háborús helyzet folytán a ZAK teniszszakosztálya csak 
m érsékelten tudott működni.

1944. március 31-én a zentai képviselő-testület közgyűlésén a ZAK kérelmére bi
zottságot jelöltek ki a teniszpályák és a kísérőépületek bővítésére és korszerűsítésére. 
AII. világháború végkifejlete azonban megakadályozta a terv megvalósulását.

Az 1941 és 1944 közötti időszakban a következők voltak a teniszklub tagjai: Wébel 
József, Wébel Józsefné, Wébel Lajos, Mateisl Lenke, Klenócki Aliz, Pecarski Brankóné, 
Rudics Klára, Simon Mihály, Dobos Lili, Barsi Jenő, Vass István, Vartus Ferenc, Palkó 
Aranka, Halász Borbála, Boros János, Boros László, Keczeli Mészáros András, Palkó 
László, Király Margit, Heinrich Ilona, Polák Miklós, Dara Vujié, Molnár Ibolya és Nančo 
Stajié.
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1945. április 7-én a Népfelszabadító Bizottság vajdasági elnöksége (NFB) a II. világ
háború idején működő minden sportegyesület tevékenységét megszüntette az egész 
tartományban, így Zentán is. A klubok és egyesületek vagyonával a továbbiakban az 
NFB rendelkezett.

Zentán 1945 májusában új sportegyesület létesült Jedinstvo SE (Egység) néven. 
Hála a régi sporthagyományoknak, már kezdetben is több mint egy tucat sportág 
m űködött szakágként a Jedinstvo SE keretében 1946-ban az egyesületnek már 372 
tagja volt (324 férfi és 48 nő). Az egyesület egységes, központi irányítással m űködött 
15 tagú vezetőséggel. A tenisz sportág 10 férfi versenyzővel képviseltette magát. 1948- 
ban a Jedinstvo SE Pobeda SE-re (Győzelem) változtatta a nevét. Ezt az elnevezést a 
zentai Szakszervezeti Vasutas SE követte (ŽSSDS). 1952-ben megalakult a zentai Járási 
Sportszövetség, amelyet a sportszervezetek társulása hozott létre azzal a céllal, hogy 
irányítsa a sport fejlődését, és egyesítse érdekeit. Ezt 1960-ban a Községi Sportszövet
ség megalakulása követte, majd 1961-ben a Községi Testnevelési Szervezetek Szövetsé
géé (SOFKA), végül 1993-ban a Községi Sportszövetségé. Minden időszakban a klubok 
(a teniszklubot is beleértve) csak az egyesületek és a sportszövetségek keretében 
m űködhettek és fejlődhettek a különböző joghatározatok értelmében.

1945 után a kommunista társadalmi rendszer hamar megtalálta a sport és a testne
velés számára megfelelő tartalmat, célt és irányvonalat. Az összes polgár sokoldalú 
képességfejlesztése került előtérbe az eddigi egyesületi és klubszellem ellenében. A 
tömegsportot helyezték előtérbe, s a képességfejlesztést a munkaképesség fejlesztésé
vel, valamint a honvédelm i képzéssel hozták összhangba. Többek közt jelentős test- 
nevelési mozgalmat képviseltek a jelvényszerző (ZREN) versenyfokozatok, amelyek 
az egész ország ifjúságát, dolgozóit megmozgatták a testnevelés terén. Ez az 1946-ban 
m egtartott Jugoszláv Népi Ifjúság III. kongresszusának határozatai alapján történt. 
Különféle normákat írtak elő a testnevelési jelvényszerző versenyek keretében, ame
lyek célja tulajdonképpen a lakosság fizikai képességének fejlesztését és felkészíté
sét irányozta elő egy esetleges újabb honvédő háború esetére. Emellett még megkez
dődtek a különféle csoportos tornaünnepélyek (szletgyakorlatok), valamint a tavaszi 
és őszi mezei futóversenyek (kroszok) a Nép Győzelme elnevezéssel. Ezeken kötele
ző volt a részvétel (egy üzem vagy gyár minden dolgozójának részt kellett vennie az 
igazgatótól a portásig). Ezek a rendezvények soha nem látott töm egeket mozgattak 
meg a testnevelés és a sport terén, hiszen olyanok is sportolási lehetőséghez jutottak, 
akik eddig az anyagiak miatt ezt nem tehették meg (tagsági díj, szerelés stb.). A 
töm egsport eszméje az egyéni és csapatteljesítm ényt teljesen háttérbe szorította. 
Azt az egyént, aki a töm egsport előírt irányelveit nem követte, elítélték, félreállítot
ták vagy leváltották.

Ezek között a körülmények között nagyon nehéz volt a „fehér sportot”, mely mindig 
is úri, kiváltságos sportnak számított, továbbvinni és megtartani. Habár ferde szem
mel néztek rá, hála a hagyományoknak és néhány lelkes „túlélő” amatőrnek, a tenisz
sport 1945 után is tovább működött, és fennm aradt Zentán. A Jedinstvo SE köteléké
ben szakosztályként kezdett működni. Újjáalakulásában nagy szerepe volt Momčilo 
Unkoviénak, aki később a jugoszláv teniszválogatott szövetségi kapitánya lett, az el
nökségben pedig vezető szerepet töltött be. A teniszszakosztály elnöke Zentán Boros 
Miklós lett, az edzői teendőket pedig Barsi Jenő látta el. A nehéz, háborús évek a 
teniszre is rányomták bélyegüket. Az első időszakban a munka elsősorban a tagtobor

8. A zentai tenisz helyzete a II. világháború után (1945-2003)
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zásra, az edzésfeltételek javítására és az új felszerelés beszerzésére terjedt ki. A régi 
hagyomány folytatásaként különböző szintű háziversenyekkel és bajnokságokkal in
dult újra a teniszsport. 1949-re már annyira megerősödtek, hogy a Vajdasági Ligában 
szerepelhettek. A nők 1953-ig, a férfiak 1959-ig voltak ennek a ligának a tagjai. Az 
egyéni eredm ények közül ki kell emelni Búrány Lajost, aki 1953-ban második le tt a 
Vajdaságban, valamint Verner Margitot, aki 1954-ben Szabadkán és 1955-ben Zomborban 
szintén második helyezést ért el Vajdaság egyéni bajnokságán. Említésre méltó még 
Mile Erdeljan VIII. helyezése Szerbia ifjúsági bajnokságán.

A játékosgárdát az 1945 és 1960 közötti időszakban a következők képezték: Boros 
Miklós, Boros János, Búrány Lajos, Barsi Jenő, Barsi János, Mile Erdeljan, Momčilo 
Unković, Zentai Frigyes, dr. Veszelovszki Péter, Aleksandar Ninčić, Gojko Durman, 
Dura Kablar, Kovács Imre, Nagy Abonyi Imre, Mihók János, Verner Margit, Zentai 
Mária, Szeli Ilona, Balassy Ibolya, Kosiczky Nóra, Kosiczky Ferenc, Kocsis (Rajsity) 
Mária, Fehér Anikó, Kalmár István, Zentai Róbert, Kopasz István, Bodor Csaba és 
Rudics Imre.

Az 1960-as években kezdett el Barsi Jenő edzői tevékenysége beérni. Többek közt 
az ő tanítványa, Kovács Nemes Gizella szerezte meg az első vajdasági pionírbajnoki 
címet, a későbbiek folyamán pedig ifjúsági korosztályban vajdasági, majd szerbiai baj
nok lett. A leánycsapat 1962-ben diadalmaskodott az akkori országos bajnok palicsi 
leánycsapat felett. Horváth László III. és Kovács Nemes Imre IV. helyezést szerzett a 
fiúk vajdasági bajnokságán. 1967-ben az országos pionírbajnokságon a csapatverseny
ben II. helyezést értek el. Ezeket az eredményeket a versenyzők rendkívül nehéz 
körülmények között vívták ki. Az évi támogatás nem fedezte a legszükségesebb kiadá
sokat sem. A sikersorozat így sajnos nem folytatódhatott. Az elnökség kilincselése és 
kérése a nagyobb támogatás iránt nem talált m egértésre (azt a választ kapták, hogy 
nem dolgoztak kielégítően, és nem mutattak fel eredményeket). A negyedik pályáju
kat felsőbb rendeletre át kellett adniuk, hogy annak helyén kosárlabdapálya épülhes
sen. Igaz, ígéretet kaptak, hogy cserébe felújítják az öltöző épületét. Ebből az ígéret
ből azonban nem lett semmi, a kosárlabdapálya pedig felépült. Az elnökség nem volt 
elég rámenős és kitartó. Hamar belefáradt a szélmalomharcba, minek következtében 
a teniszklub tevékenysége az 1960-as évek végén egyre lanyhult. A dotáció évről évre 
csökkent, míg végül teljesen megvonták. A klub valóban feloszlani látszott. Ezt az 
időszakot viszont a klub berkeiben mégsem megszűnésként könyvelték el, hanem a 
legkitartóbbak úgy fogalmaztak, hogy „nem szűntünk meg, csak hosszúra nyúlt téli 
álmunk...” A pályát szegélyező magas drótháló mégis kezdett eltünedezni, a leépülő 
öltözőből egy tégla sem maradt, a vörös salakot pedig benőtte a fű. A téli álom közel 
másfél évtizedig tartott.

1960-tól a korábbi játékosok mellé a következők kapcsolódtak be a teniszsportba: 
Horváth László, Gyetvai Imre, Rudics Imre, Kocsis Mária, Varga Annamária, Kovács N. 
Gizella, Kalmár Gréta, Boros Ilona és Pólyák Márta.

Az 1980-as évek elején ismét megelevenedett a teniszpálya környéke a N épkert
ben. Mindez m indenekelőtt néhány egykori lelkes klubtagnak volt köszönhető, kik
nek tevékenysége nyomán a társadalmi összefogás sem maradt el. Elsősorban Gyetvai 
Imre és Horváth László nevét kell kiemelni, akik időt és fáradságot nem sajnálva azon 
munkálkodtak, hogy ismét talpra állítsák a teniszklubot. Szervezetileg is sikerült meg
oldani a kérdést: a Szocialista Ifjúsági Szövetség (SZISZ) zentai szervezete vállalta a 
„védnökséget”. Az egyesület alapszabályai értelm ében 1980. november 10-én a SZISZ 
titkára, Molnár Csikós József összehívta a Szövetség teniszszakosztályának alakuló köz
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gyűlését. Ezen 57-en voltak jelen, főleg fiatalok. Ez azt bizonyította, hogy az ifjúság 
igenis igényli a teniszsport újjáélesztését. A közgyűlés elnökké Gyetvai Imre m érnö
köt választotta meg, edzőnek Boros Jánost, titkárnak pedig Szabó Erzsébetet. Mivel az 
első időszakban a Községi Testnevelési Közösség még nem tudott anyagi segítséget 
nyújtani, így a szakosztály tagjai maguk is hozzájárultak a kiadások fedezéséhez, sőt 
önkéntes munkát is vállaltak. Tagsági díjként 15 éves korig 100,16-18 éves korig 200, 
19-27 éves korig 250, 27 év felett pedig 400 dinárt állapítottak meg. Az első évben 
csak egy pálya lett használható, ezen elkezdődhetett a munka kezdők és haladók 
részére. Egy évre rá vált üzemképessé a második pálya és a falazó, majd ezt követte a 
harmadik pálya és a tenisziskola megindítása mintegy 50 gyerekkel. A szakosztálynak 
rövid időn belül 80-100 tagja lett.

1983-ban az újrakezdés után a fellendülés jeleit lehetett felfedezni a klub életében, 
munkájában, amikor is a SZISZ-szakosztályból kiléptek, és önálló klubbá alakultak át. 
Az újjáalakulás utáni években a klub egyre több tenisziskolát szervezett, és m egindí
totta a városbajnokságot, amely idővel nyílt bajnoksággá nőtte ki magát. Emellett több 
tenisztornát is szervezett topolyai, újvidéki és szabadkai résztvevőkkel. A Vajdasági 
Tenisz Szövetség különböző serdülő- és ifjúsági bajnokságok szervezésével is megbíz
ta a zentai klubot. A férfi csapat időközben ismét feltornászta magát a Vajdasági Ligába, 
s ott jól helytálltak, sőt volt olyan időszak is, amikor a bajnoki címre pályáztak. Időköz
ben a teniszklub felvette a kapcsolatot a magyarországi Cegléd és Hódmezővásárhely 
teniszezőivel, akikkel éveken át oda-vissza alapon megmérkőztek. A legnagyobb ér
deklődést Zenta város hagyományossá vált nyílt bajnoksága keltette fel. Nyílt bajnok
ság ide, benevezés oda: a versenyeket majdnem mindig a hazaiak nyerték. 1987-ben 
például a következőképpen alakult a sorrend: 1. Horváth Attila, 2. Gyetvai Imre, 3. 
Rózsa Péter, 4. W erner Zsolt, 5. Horváth József, 6. PetarTerzic, 7. Tóth Abonyi Gábor 
és 8. Szabó István (mindannyian zentaiak).

A klub életében változatlanul a legnagyobb gondot az okozta, hogy az elkezdett 
munkát nem tudták egész évre kiterjeszteni, hiszen megfelelő terem, fedett pálya nem 
állt rendelkezésükre. A klub vezetősége mindennek ellenére m indent megtett a szak
munka javítására, hisz állandó kapcsolatban voltak nagyobb tudású szabadkai edzőkkel, 
sőt az 1980-as évek végén két edzőt el is küldtek továbbképző tanfolyamra Újvidékre.

Az 1980-as évektől a következő teniszezők nevét emelhetjük ki: Gyetvai Imre, Hor
váth László, Horváth Attila, Horváth József, Harmat József, Rózsa Péter, W erner Zsolt, 
Petar Terzić, Đorđe Šećerov, Novák Zoltán, Kovács Nemes Imre, Novák Zoltán, Terzin 
Róbert, Milán Muškinja, Barsi Csongor, Szorcsik Péter, Varga Attila, Varga Ákos, Tóth 
Abonyi Gábor, Szabó István, Drágán Bukvic, Bera László és Szűcs Kálmán.

A testnevelés és a sport helyzetét tekintve a klub több változáson ment át a végső 
megoldást keresve. A kedvezőtlen társadalmi, politikai és gazdasági viszonyok különö
sen 1991-től nagy m értékben megnehezítették az előírt és meghatározott sportprogra
mok és -célok megvalósítását.

1992. január 15-én az Európai Közösség mind a 12 tagállama és több más ország is 
elismerte Horvátországot és Szlovéniát mint független államot. Az eddig Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaságként ismert délszláv állam megszűnt létezni.

Az ország ellen foganatosított szankciókkal és az embargó keretében 1992-től az 
élsportolóknak m egtiltottak m inden szintű nemzetközi versenyen való részvételt. A 
klubok java része úgy segített magán, hogy végigkilincselte a vállalatokat. A gazdasági 
vezetők nem is zárkóztak el a segítségnyújtástól, csakhogy rövidesen válságosra for
dult a munkaszervezetek helyzete is. Kérdésessé vált jó néhány klub dologi kiadá
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sainak a fedezése és a versenyeken való részvétel is. Az új felszerelés vásárlására és 
a sporteszközök beszerzésére még csak gondolni sem mertek. A sport a padlóra 
került.

Az egész országban történt átalakulások hatására és az új jogszabályok értelm ében a 
Zentai Testnevelési Szövetségnek (SOFKA) is át kellett alakulnia. 1993. április 16-án 
megtartotta alakuló közgyűlését a szövetség, és új neve Zentai Községi Sportszövetség 
lett. A törvény értelm ében az volt a feladata, hogy a sportklubokat összefogja, érdeke
iket képviselje, megőrizze és továbbfejlessze. 1996. decem ber 17-én hatályba lépett a 
várva várt sporttörvény, amely hézagpótlóként hatott a testnevelés és a sport életé
ben, hiszen eddig ilyen nem volt.

Az elkövetkező évek a vágtázó és végül világcsúcsot döntő infláció, a növekvő mun
kanélküliség, a bizonytalanság érzése, a háborús helyzet, a nélkülözések és az áram
szünetek jegyében teltek el. A sporttevékenység akkoriban csodák csodájára, de mű
ködött. Ezt a helyzetet még csak tovább súlyosbították 1999-ben a NATO-bombázások, 
amelyek újabb háborús pszichózist, megrázkódtatásokat és károkat okoztak.

Az általános sporttevékenység, így a teniszsport is csak vergődött ezekben az évek
ben. A vezetőség a fő hangsúlyt a tagság megőrzésére, átm entésére és a túlélésre 
helyezte. A teniszklub a lehetőségekhez m érten évről évre megszervezte a városbaj
nokságot, a tenisziskolát, valamint a haladók részére a továbbképzést.

A XXI. század beköszöntésével új tervek és célok kerültek felszínre a teniszklub 
berkeiben. 2001-ben a klub közgyűlése új vezetőséget választott. Elnök Siniša Kovačev, 
alelnök Györe Csaba, elnökségi tagok Drágán Bukvié, Rózsa Sándor, Milán Muškinja 
lettek. Az edzői teendőkkel Horváth Attilát bízták meg. Az új vezetőség nagy lendület
tel látott neki a munkának. A csapat 2002-ben - több mint 10 év után - ismét a Vajda
sági Ligában játszott. A játékosgárdát a következők képezték: Horváth Attila, Barsi 
Csongor, Szorcsik Péter, Varga Attila, Varga Ákos. A felnőtt csapat szereplése mellett 
nagy gondot fordítottak a veteránok szereplésére is: 2002-ben az ő részükre írták ki a 
Gerbersz-kupaversenyt. 2001 őszén a jobb edzésfeltételek és az egész éves edzéscik
lus biztosítása érdekében az egyik teniszpályát vascsővázzal bekerítették, és műanyag 
fóliával lefedték. Sajnos 2003 januárjában a hó terhe alatt összeroskadt. Az új vezetés a 
fő hangsúlyt a klub életében az utánpótlás nevelésére fordította, minek következté
ben soha nem látott siserehad lepte el a zentai teniszpályákat. Több, vajdasági jellegű 
gyermek-teniszversenyt rendeztek 8-12 éves korig. 2003-ban, a jubileum alkalmából 
a felnőttek részére tornát szerveztek Gerbersz név alatt. A veterán nyílt kupaverse
nyen a páros kategóriában lett a torna megszervezve. Összesen 12 páros indult óbecsei, 
szabadkai, palicsi, topolyai, magyarkanizsai és zentai klubokból. Minden résztvevő 
em léktrikót kapott, a helyezettek pedig serleg- és sportszerdíjakban részesültek. Az 
első három helyezett a következő volt: I. Svorenj-Gros(Szabadka), II. Kovaéev-Stoj- 
činović (Óbecse), III. Jović-Marković (Óbecse). A legkisebbek számára vajdaság nyílt 
bajnokságát szervezték meg (OP Zenta név alatt) tízéves korosztályig a fiúk és a lányok 
részére, amelyen összesen 42-en indultak. A lányoknál az újvidéki Stamenkovié, a 
fiúknál a zentai Erős Bence diadalmaskodott.

A jelenlegi aktív tagok a következők: Siniša Kovaéev, Györe Csaba, Drágán Bukvié, 
Rózsa Sándor, Milán Muškinja, Rózsa Péter, Petar Terzin, S tevan Terzié, Kalmár Jenő, 
Barsi Csongor, Horváth Attila, Varga Attila, Varga Ákos, Szorcsik Péter, Kovács András, 
Barsi Róbert, Snežana Potić és Slavojka Dukié. A serdülők közül említést érdemel Erős 
Bence, Györe László és Győri Viktor neve. Különösen az első kettő remekelt. Erős 
Bence a jubiláris évben hét erős tornaversenyt is megnyert: OP Zenta, AS Növi Sad,



OP Zombor, OP Szabadka, Május 6 - Növi Sad, OP Topolya és OP Becskerek. Emellett 
még két alkalommal volt harmadik helyezett különböző tornákon. Györe László két 
tornát nyert: Mike Antity - Mokrin és AS Vojvodina - Növi Sad. Háromszor volt máso
dik és kétszer harmadik helyezett különböző versenyeken. Erős Bence az országos 
ranglistán a 10 évesek korcsoportjában az első helyen áll, míg Györe László a harmadi
kon. Innen várják a folytatást a Mesterek korcsoportos rájátszásában a „Masters”-ban.

A legfiatalabb korosztályra hárul az a feladat, hogy tovább öregbítse a Zentai Tenisz 
Klub hírnevét, és ezzel még gazdagabbá, ismertté és megbecsültté tegye a város 
gazdag sportéletét.



A zentai teniszklub elnökei 1903-2003

1903. -  Kopp István 
1905. - Zákó István 
1907. - Tóth Gyula
1911. -  dr. Teleki Béla 
1922. - Dudás Emil
1929. -  Bokor Béla
1931. - Heiszler Gyurgyevánszky Aurél
1932. - Dr. Miloš Ludajié
1935. - W ébeljózsef 
1941. - Dr. Király Károly
1946. - Boros Miklós
1952. - Dr. Milán Vujié 
1979. - Gyetvai Imre 
1986. - Đorđe Šećerov 
1989. - PetarTerzic 
2001. - Siniša Kovaéev
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szeptem ber 3-, 10., 17., 26., 1931-január 18., június 8, július 7,14,19, október 14)

11. Sentai Újság (1926. augusztus 18., 22., 29., szeptem ber 24., 1927. március 30., 
június 16., július 15., 20., 27., 1928. január 15., június 1., 10., július 15., augusz
tus 1., 1930. január 10., április 9., 27.)

12. Szőke Pál: 100 éves a magyar tenisz - 1980.
13. Tiszavidék. (1970. július 17., 1980. október 21., november 21., 1983. május 6., 

1986. április 11., augusztus 22., 1987. szeptember 25., 1989. szeptember 22.)
14. Tolmácsy Géza: Testnevelés 1971-1974
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H úrozott és töm ör labdaütők a XV. században



Teniszcsarnok Frankfurtban a XVI. század végén



A Jeu De Paume virágkorában, Charles Kulpean 
Labdaházi játékok könyvének cím lapja 1632-ben



Walter Clopton Wingfield (1833-1912), 
a tenisz feltalálója



Korabeli rajz a teniszjátékról 
Wingfield elképzelése szerint

Az első rajz a wimbledoni teniszbajnokságról



Az első wimbledoni serleg 1877.



Wimbledon 1882.

A lawn-teniszverseny (1892-beli rajz)



A Davis-kupa, a legklasszikusabb sporttrófea



A zentai teniszezők 1903-ban.
Álló sor: Tóth Eszter, Vujic Sofi, Zakó Olga, 

Madari Aranka, Szűcs Margit; 
ülő sor: Szűcs Böske, Schwarczer Irén, Madari 

Anci, Tóth Sára, elöl ül Milán Zakó

Teniszezőnők: 1904-ben 
Tóth Sára és Madari Aranka



Desanka Pecarski, Madari Anci és Desanka 
Prekajski a régi népkerti Kioszk előtt 1916-ban



A zentai teniszpálya 1926-ban



A nemzetközi tenisztorna résztvevőinek 
egy csoportja (1926)

Radovic (Verbász), Krepuska (Budapest), 
Bokor Vera (Zenta), Balázs (Palics), Schregr 

(Palics), Takács (Budapest)

Dr. Szántó Gábor (Budapest), Bokor Vera 
(Zenta), Fülöp (Arad), Kacijančic (Belgrád), 

Schrederer (Budapest), Halász (Szeged - 1926)



Bokor Vera (Zenta) és Scháffer (Zágráb)

1926. augusztus 14-15.
Álló sor: dr. Holló Dénes, Bokor Béla, Heiszler 
Gyurgyevánszki Aurél, Mira Tátié, Ginder, Paja 
Slavnié, Bálint Jenőné, Galambos, Galambosné, 

dr. Dura Stankovic, Ginderné, Dudás Emil; 
ülnek: Bokorné, dr. Tabakovicné Dobos Lili és 

Weisshut Marian

Eugen Klein
Novisad 

Veliki Bečkerek - Senta
N a j v e ć a  s p e c i j a l n a  r a d n j a  t r i k o -  
l a ž e  - V e l i k i  i z b o r  s v e t e r a ,  p u l o -

v c r a  i p r s l u k e  / . n  t e n i s .

Újságreklám 1926-ból



Vajdaság válogatottja 1928-ban 
Kaciančić, Šeleketinski, Heda, Kraus, Nedié, 
Bokor, Balázs, Lili Schreger, Popovié, Bokor 

Vera, Flaman; guggol: Radovié

  IlpH3HaHima
H a  c j i o b o j j  ~  i íw,HaP a  K0ÍY j« cBoty

r - _____ __________ 4 . . .  . f í r M .
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Tagdíj befizetését igazoló nyugta 1828-ból

A zentai teniszezők az 1930-as évek elején



1930. július 13.
Zentai Tenisz Klub - Palicsi Tenisz Klub 4:7, 

a Hartman-serlegért

Polák Miklós, Wébel Lajos, Wébel József, Palkó 
László, Holló György, Dara Vujic, Molnár 

Ibolya, Verner Margit, Wébelné, Nanéo Stajic, 
Boros László, dr. Répás Nándor, elöl a kis 

Wébel 1938-ban



1938 május 18. Asbóth József, a Magyar 
országos teniszválogatott tagja itteni 

ismerőseinek meghívására Zentán 
tartózkodott.

Đura Vujić, Ana Stajić, Đura Ludaié, Boross 
János, Spíró Zsuzsanna, dr. Halász János, 
Asbóth József, Stössel Vera, Jovan Vujié, 
Harsány Sándor, Vera Stajié, Vig Anna, 

dr. Répás Nándor

A zentai teniszezők 1942. szeptember 29-én



1953. szeptember 15. 
dr. Kosiczky Ferenc, Verner Margit, Aleksandar 

Ninéié, Milán Erdeljan, Boros János és dr. 
Veszelovszki Péter

Az ifjúsági teniszezők 1953-ban



Burány Lajos, Szeli Ilona, Milán Erdeljan és 
Boros Miklós (1955)

O L M IK S M  TEHIXKA SEKCIJA - KLUB 
S E I T A

ölanska karta

Tagsági könyv

IFltSÁSI TENISZ SZAKOSZTÁLY - KLUB 
Z E N T A

Tagsági könyv (1980)



A teniszezők egy csoportja 1985 őszén

Zenta város bajnokságának résztvevői 
1986. július 16.

Zentai teniszezők 1991-ben 
Álló sor: Milán Muškinja, Drágán Bukvié, 

Kovács Nemes Imre, Rózsa Sándor, Kalmár 
Jenő, Bera László, guggolnak: Verner Zsolt, 
Horváth Attila, Rózsa Péter és Sinic Kálmán



A „fedett teniszpálya” 2001-ben

Zentai teniszklub bejárata



Siniša Kovačev klubelnök díjátadás közben 
(2003)

Györe László, Horváth Attila (edző) 
és Erős Bence (2002)



A zentai teniszpálya 2003-ban
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