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fog épiteni, melynek fedezetére 60.000 kor. összegű hitelt 
biztosit.

Ezt a tényt azért kellett itt megemlítenem, mert az 1906. 
évi törvényhatósági közgyűlési határozat értelmezése alapján 
érte már egyesületünket olyasféle szemrehányás, mintha az 
Erzsébetligeti pályaépítés, illetve fejlesztés elmulasztása egye
sületünket terhelné, tehát szolgáljon bizonyítékául a fenntemli- 
tett 50. számú határozat annak, hogy a sporttelep, illetve sport
otthon építését maga a város óhajtotta megvalósítani s az elő
irányzott 60.000 kor.-t mint álló hitelt évről-évre hozta előre; 
sajnos azonban, az akkor folyamatban levő nagy városfej
lesztő politika az összeget más építési alap céljára használta 
fel s igy aztán nem a M. S. E., hanem a város maradt a 
sportérdekeknek végleg adósa.

Folyó évben egyesületünk tagjai sorába az alább felsorolt 
uj tagok vétettek fe l:

Hlavai Kálmán, Cserni Bálint, Márványi Jenő, Szász Béla 
tanárjelölt, Mán Sándor, Gidály Illés, Spitz Ignácz, Fogolyán 
Bogdán, Tóthfalussy Károly, Farkas János, Várady Árpád, 
Jeddy Sándor, Rob Miklós, Csobán János, Hunyadi Géza, 
Székely András, Fekete János, Orosz Vilmos, Dr. Szász Albert, 
Bodó Sándor ifj., Herczeg Ferencz, Nagy Jenő, Marthy Pál, 
Nagy Árpád, Salánki Károly, Füzesi Sándor és Farkas Jenő.

sületi életünk valamelyes átformálódás, észrevehető megmoz
duláson ment keresztül. Ez év junius hó 17-én tartott köz
gyűlésen vesz búcsút Csonka Géza elnök, aki családi okok 
miatt kényszerült városunkból elköltözni. Csonka Géza elnöki 
megnyitóját — ami egyúttal búcsúzó is — érdekessége és 
tartalmának tanulságos volta miatt szószerint idézem :

Tisztelt közgyűlés !
„Ezen elnöki megnyitóm valósággal bezárónak kellene ne

vezni, mert bezárója 9 éves működésemnek egyesületünk éle
tében.

Ha vissza tekintek, — mert vissza kell tekintsek ezen 9 évre 
— elém tűnik az úgynevezett „Póstakert“ gödrös, buckás me
zejével, melyet a városi tanács boldogult diszelnökünk Orosz
lány István közbenjárására adott nekünk, akkor a kerékpáros 
egyesületnek, hogy csináljunk magunknak versenypályát.

év is azon évek közé sorozható, melyekben egye-
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‘ Csonka Géza fényképész,
a M. S. E. második elnöke és lelkes, áldozatkész támogatója, 

's ' f  1918._évben.
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És 400 forinttal — ennyi pénze volt az egyesületnek — 
építettünk kerékpáros-pályát, melyet mi rosznak, de akik más 
pályákon is versenyeztek, jónak tartottak, — építettünk tribünt 
200 ülőhellyel, tornaszereket állítottunk be, később planiroztuk 
a tér belsejét, labdarugó kapukat állítottunk be és az egészet 
bekerítettük sodrony- és elősövénnyel, egyszóval egy egészen 
modern sporttelepet létesítettünk, melynek pénzbeli értéke 5000 
koronára ment. Hosszú volna vázolnom egyesületünk 6 évi 
munkáját a versenypályán, hiszen akik itt vagyunk, csaknem 
mindnyájan ott is voltunk és kell emlékezzünk, hogy kerék
páros és más versenyeinket a közönség ezrei nézte — igaz, hogy 
a közelfekvő dombokról nagyobb részben, — ami sportszem
pontból örvendetes, de finánciális szempontból nem, mert igen 
természetes, hogy nagy kiadásokkal járó versenyeink igy vajmi 
kevés jövedelmet hoztak.

Ámde eltekintve az anyagiaktól, sportszempontból műkö
désűnk nem volt meddő, sportkedvelő fiatalságunkat foglal
koztattuk, azon missionkat, hogy a szabadban való mozgást: 
a testedzést kultiváljuk, teljesitettük. Azután jött t. közgyűlés 
más éra. Városunk minden nemes iránt érzékkel biró polgár- 
mestere és törvényhatóságának áldozatkészsége folytán nem
csak teljesen beállított tervre készített sportteret kaptunk az 
Erzsébetligetben,— melyhez fogható kevés van az országban — 
hanem 6 évre biztositott 500-500 korona segélyt is.

És ez mutatja tisztelt közgyűlés, hogy egyesületünk bár 
küzdve, — de feladatának igyekezett megfelelni. Városunk kö
zönségének ezen áldozatkészsége, — melyért hálásak vagyunk
— jutalma és elismerése egyesületünk életrevalóságának.

Már most, hogy milyen eredményt produkáltunk, t. köz
gyűlés sportszempontból: más kérdés. Én nem habozom kije
lenteni, hogy magunkkal sportszempontból megelégedve soha 
sem voltam.

Addig, amig az egyesület administraciója, annak anyagi- 
akbani gondoskodása a választmány részéről mindig a leg
nagyobb pontossággal történt, — ismerjük be, hogy künn 
a téren nem teljesitettük kellő módon feladatunkat.

És itt ne értsenek félre t. uraim! nem a közelben is szen
vedett vereség mondatja e szavakat, mert hiszen nekünk a 
kolozsváriaktól megveretni nem szégyen — ami nekik az volna,
— hanem t. uraim az, hogy a kellő fegyelmet, odaadást
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még mindig nem tudjuk gyakorolni és enélkül — különösen 
a footballsportban — eredményt elérni nem lehet.

Ez okból t. Uraim e helyről már — sajnos — ezek utolsó 
szavaim, kérem önöket, igyekezzenek arra, hogy aki valamit 
magára vállalt, azt teljesítse is. És ha e kérésem teljesittetik 
én nem féltem egyesületünket, hiszen önök közül egyesek meg
állják helyüket bárhol, bármely csapatban.

És ne csodálkozzanak, ha búcsúzó szavam is munkára ser
kentőleg szól önökhöz, higyjék el, hogy a sport iránt és egye
sületünk iránt soha ki nem apadható szeretetem adja ajkamra 
e szavakat.

És ha távol is leszek, szerető figyelemmel fogom kisérni 
egyesületünk működését és annak dicsőségére én is büszke 
leszek. Fogadja a tisztikar, a választmány és az egyesület 
minden egyes tagja hálás köszönetem, hogy szívesek vol
tak támogatni feladatomban. Tartsanak meg szives emlé
kükben, valamint én is szeretettel és boldogan gondolok 
Önökre mindig, kikkel egy szép cél érdekében fiatal éveimnek 
sok boldog évét töltöttem.

Végső óhajom, hogy egyesületünk szeretett városunk dicső
ségére sokáig éljen.“

Így búcsúzott el Csonka Géza egyesületünktől, mely háláját 
vele szemben azzal rótta le, hogy ugyan ebben a közgyűlés
ben egyhangú lelkesedéssel örökös tagjává és diszelnökévé 
választotta. Csonka Géza ígéretét beváltotta, a távolból is 
állandóan érdeklődött egyesületünk működése iránt s ezt az 
érdeklődését az élete delén bekövetkezett haláláig fenn is 
tartotta.

Csonka Gézát, akik nem ismerték, ime bemutatom: puritán 
tiszta, becsületes, fáradságot nem ismerő, munkás, lelkes, áldo
zatkész, izig-vérig sportember volt.

Az egyesület megüresedett elnöki székébe ugyanezen köz
gyűlésen egyhangúlag Dr. Fenyvesi Soma országgyűlési kép
viselő választatott meg, aki székfoglalójában elsősorban előd
jét : Csonka Gézát üdvözli s eredményes hosszú munkásságá
ért elismerését fejezte ki. Tartalmas beszédének végezetéül a 
demokrácia és demagogia, — a jó és rossz — összehasonlí
tását szép szavakban fejtegetve úgymond: „legyen az a férfi 
bármilyen nagy ur, vagy bármilyen szegény, a sportterén 
egyenlő mindenkivel,“
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Megnyugvással állapítom meg, hogy egyesületünk ezt az 
irányt a mai napig megtartotta s azért kívántam ez ékes 
mondást itt megörökiteni, hogy legyen ez irányelv az utókor 
számára továbbra is.

Az uj elnök szintén activ sportember volt, különösen a vivó- 
sport iránt viseltetett előszeretettel, amely nemsokára éreztette 
is hatását, mert a vivő szakosztályban az eddigieknél sokkal 
élénkebb élet indult meg. A tisztikarban Dr. Brada Sándor és 
Baka Béla alelnökökké és Balázsy Rezső titkárrá választásán 
kívül lényegesebb változás nem történt.

Ez évi működésűnk sorrendjében annak fénypontját, a Köz
ponti szálloda nagytermében február hó 19-én megtartott vi- 
vóakadémiát kell első helyen megemlítenem.

A vivóakadémia alapját Santerini Nello olasz vivómesternek 
városunkba történt letelepedése képezte, kinek iskolájából rövid 
idő alatt számtalan értékes vivő került ki.

A vivóakadémián szereplők összehozása és annak fényes 
sikere Fey József jelenleg is értékes tagunk érdeme, aki a ren
dezés fáradságos munkálatait mondhatni, egymaga végezte el.

V é d n ö k ö k :
Báró Bálintit József, Bodó Sándor, Chrestels Károly cs. és 

kir. százados, Csonka Géza, Deésy Zoltán, Lovag Ferentheil 
Gusztáv, Fülöp Arthur h. ezredes, lohn Ienackei cs. és kir. 
ezredes, Dr. Kovácsy Albert, Ötvös Imre h. h. ezredes, gróf 
Toldalagi László, Dr. ifj. Ugrón Gábor.

R e n d e z ő  b i z o t t s á g :
Dr. Fenyvesi Soma, orsz. gy. képviselő elnök, Dr. Brada 

Sándor alelnök, Baka Béla alelnök, Dr. Szathmáry Géza pénz
tárnok, Illyés József főtitkár, Balázsy Rezső titkár, Henszelmann 
Gyula háznagy.

R é s z t v e v ő k :
Baer Ferencz, Fey József, Filotás Ferencz h. h. százados, 

Gáspár Kornél h. h. főhadnagy, Santerini Nello, Szántó Gyula 
h. h. hadnagy, Dr. Szentpéteri Ödön, gróf Teleky Domokos, 
Ifj. gróf Toldalagi László, Zahl Károly cs. és kir. főhadnagy.

A vivóakadémiát Filotás Ferencz h. h. százados vezette. A 
műsor lezajlása után tánc következett, ami aztán a Teggeli 
órákig tartotta vissza városunk szine-javából kikerült nagy
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