
Irta és felolvasta Dr Wagner Lajos 1905. december hó 1 1 -én.

Az eljárásmódok közül, melyeket az emberi elme a tudo- 
mányos vízsgálódásban követ, az elsö a deduktiv módszer. Ha 
torténetileg vizsgáljuk a kérdést, azt tapasztaljuk, hogy az 
emberi elme hosszú idön át alig alkalmazott más módszert a 
tudomány terén.

Tekintsünk csak vissza, mikor mi idösebbek ötven évvel 
ezelott a kozépiskolába léptünk, milyenek voltak a didaktikai 
viszonyok. Mit tanultunk már az alsó osztályokban ? Szabá- 
lyokat, definiciókat, axiomákat. Már a VIII-ik osztályba jártunk, 
tanultuk a fizikát Subic-Kruesz Krizosztom tankünyve szerint, 
de induktiv módszerrol alig volt fogalmunk. Csupa szabály, 
csupa torvény, postalátum, mathematikai bizonyitás és az iskola- 
év alatt egyetlen egy kisérlet!

Pedig Verulami B a c o n  Novum Organum (1620) cimü 
munkája, a nagy újjáalkotó módszertana, már majdnem három- 
száz évvel ezelott jelent meg!

Es Descartes a dedukció módszerének nagy megalapitója 
azt mondja:

„Szeretné, ha az iskolában tanitott spekulativ filozofia 
helvett, egy gyakorlatit lehetne találni, mely megismertetne 
bennünket a tüz, viz, levegö, csillagok s a bennünket környezö 
testek mükodésével és erejével oly tüzetesen. mint a hogyan 
kézmüveseink különbözö foglalkozásait ismerjük: egyszermind 
arra is tanitana bennünket, hogy megfelelö célokra a mester- 
emberekhez hasonlóan alkalmazni is tudjuk az eröket s igy a 
természetnek urai és birtokosai lehessünk.“
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Descartes elótt Verulami Bacon lángelméjének és stilusá- 
nak minden hatalmát felhasználta, hogy a filozofiát ezen új 
irányba terelje. Macaulay szerint Bacon keltette életre a hasznos 
tudományokat, 6  nyitott elóttük jóvót s tárta fel kimerithetetlen 
gazdagságukat.

Erós hittel hirdette új módszertanában a természettudo- 
mányuk eljovendó fontosságát és a múvelódésnek e tudomá- 
nyokkal való gazdagodását. A természettudomány szerinte a 
tudományok anyja.

Az ember csak annyit tud, a mennyit megfigyel.
Elsó lépés a tapasztalatgyüjtés, tényeknek gyüjtése, meg- 

íigyeléssel, kisérettel. Csak annyit tudunk, a mennyit a termé- 
szetból ellesünk, megfigyelünk.

A tapasztalati anyag feldolgozásának módja pedig az 
indnkció. Az indukció az egyes tényekról az általános torvényre 
vezetó eljáiás.

Bacon érdeme, hogy ó a tényekból kiinduló természet- 
tudományi gondolkozás formális megalapitója.

És az a férfiu, a kiról ez órában kegyelettel megemléke- 
zünk, mint tanár, mint tudós alaposan értette Verulami Bacon 
módszertanát. Helyes felfogása az volt, hogy a természettudo- 
mányok tanitásának módszere lényegében abban foglalható 
bssze, hogy a tanuló a természet korében a maga szemével 
tanuljon meg helyesen látni s idevágó ismereteit mindenkor az 
elótte lévó természeti tárgy szemléletéból és megfigyeléséból 
szerezze meg.

A tanulónak a látottakról a maga szavaival értelmesen 
és szabatosan kell beszámolnia.

A fizikában a természetben végbemenó tünemények meg
figyeléséból, vagy kisérlet útján szerett tapasztalatokból indult 
ki. A tárgyalás kiinduló pontja nála a kisérlet. Ezt a módszert 
alkalmazta tanulmányaiban, értekezéseiben is.

Itt mindenekelótt azokról a dolgozatokról kell meg- 
emlékezniink, a melyeket boldogult, nagyérdemú társunk e 
kózben tartott.

Antolik Károlynak a pozsonyi orvos-természettudományi 
egyesületben tartott elóadásai a fizika, kozmografia és a fóld- 
rajz kóréból arról tanuskodnak, hogy ó oly nagy szeretettel
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teljesitette kótelességét az egyesiilettel szemben, mint kevesen. 
Nem kimélt fáradságot, idót, anyagi áldozatot, hogy szak- 
értelemmel és szorgalommal kidolgozott értekezéseit itt eló- 
adhassa.

Egyesületünk kózleményei tóbb becses értekezését hozták; 
egyes eloadásainak a tarlalmát és vizsgálódásának eredményét 
csak vázlatosan kozolték.

Az akusztika koréból választott tételei:
A rezgó hártyák hangidomai és azok rendszere. A hang- 

lejto rendszere. Poly chord jának bemutatása.
Resonatia és consonantia.
A hanghullámok sebességéról.
Az elektromosság koréból vett tételei:
A sugárzó elektromosság.
A villamosság sebességének meghatározása.
A sugárzó elektromosság legujabb haladásáról.
Marconi drót nélküli táviró készülékéról.
Az optikából:
Az új távcsóvekról.
A fizikai és mathematikat fóldrajz koréból:
Andree expediciója az éjszaki sark vidékére és annak 

veszélyei.
Foucault ingakisérlete fóldünk tengelye korüli forgásának 

bebizonyitására.
Az idószaki forrásokról.
A grónlandi jégmezókról.
A felsorolt elóadások kózül külonósen emlitendó ,,A 

h a n g l e j t ó k  r e n d s z e r e . “ — Ez a fizikának igen bonyo- 
lódott fejezete. E tárgygyal foglalkozó szakmunkák tele vannak 
megjegyzésekkel és panaszokkal, melyekból határozottan kóvet- 
keztethetjük, hogy a jelenlegi állapottal sem a zenészek, sem 
pedig a tudósok nincsenek megelégedve.

A hanglejtók rendszere, már az ókori fllozofusoknak 
figyelmét vonta magára.

A lesbosi Terpandros (VII. század Kr. e.) rendszerbe fog- 
lalja a góróg zenét és feltalálja a héthúrú kitharát.

Euklides, a hires alexandriai mathematikus (III. század
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Kr. e.) a hangtannal tudományosan, mathematikai alapon 
foglalkozik.

Hangrendszerünk úgynevezett hét föhangjainak szám- 
viszonyai már Pythagoras óta ismeretesek, s noha a még 
kivántató öt hang csak annak kiegészitése volna, hogy rend- 
szerré legyen, mégis azoknak viszonyait senki még eddig meg 
nem tudta állapitani. Mondja Gy ö r i  S á n d o r  hazánkfia „A 
hangrendszer kiszámitásáról“ és „A hangrendszerröl és a zon- 
gorák hangolásáról“ szóló müveiben.

Pythagoras találta fei a monochordot.
Legyen megengedve a filozofusról röviden szólanom.
Pythagoras, a krotoni boles az (VI. század Kr. e.), a kinél 

természetbólcseleti rendszerének alapjául aeszthetikai vonatko- 
zások szerepelnek. O és titkos társasága mathematikai tanul- 
mányokkal foglalkozva, a számokban ismerte fei az összes 
létezok formális meghatározottságainak torvényeit. A zenei 
hangok viszonyának fürkészése közben is bepillantottak a 
dolgokban levo szabályszerüségbe.

Pythagoras állitólag felismerte az ütések mélyebb vagy 
magasabb hangja s a kalapácsok eltéro súlya közt fennálló 
viszonyt. Ezt a felfedezést azután értékesitette.

O és iskolája a hangviszonyoknak torvényeit részletesen 
fejtegette.

A létezésnek más formáit is figyelembe véve, lassanként 
általános érvényü tételekhez jutottak. Úgy találták, hogy vég- 
telenböl és végesbol, határolóból áll minden, s z á m  uralkodik 
mindenütt. Mindenben ott van a s o k, de ez addig határozatlan, 
mig a mérték nem határolja. Hogy valami létrejbhessen, a 
soknak e g y g y é  kell válnia. Ezt az ö s s z ha ng ,  a h a r m o n i a  
teremti meg, mely a nem — hasonlót összekapcsolja.

A térviszonyokban, szabályos alakokban, söt a testi léte- 
zökben általában harmonia uralkodik s e gondolat vonúl végig 
kozmologiai, anthropologiai és ismerettani tételeiken is (szférák 
harmoniája, az egész világegyetem harmonia, a lélek, az igaz- 
ságosság s az erény általában harmonia).

A mindenség egy óriási mértani egész, a szám öseredeti 
alapja a dolgok létének s a rendezett világegyetemben való 
örök fenmaradásának, egyszersmind pedig feltétele minden
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ismeretnek. A szám teszi a dolgokat felfoghatókká, ez hozza 
öket a lélekkel harmoniába, hogy igy a hasonló a hasonlót 
megtalálja. A számokon alapuló igazi megismerés minden 
tévedéstól ment.

A harmonián felépült aeszthetikai világfelfogásuk szerint 
az egész világ jól elrendezett, belsö összhangban álló müremek, 
melynek minden apró részlete mint egy hatalmas szimfonia 
hangjai harmoniában olvadnak össze.

Pythagoras és kövelöi a zenét kezdet óta le a késói új- 
pythagorasi iskoláig eló'szeretettel müvelték. Szerettek beszélni 
a zenének a kedélyre való titkos erejéról, tevékenységre ser- 
kentó, majd lecsendesitó, megnyugtató hatásáról. Ha álomból 
ébredtek, lantjátékkal tették lelköket éberré s ruganyossá, el- 
alvás elótt ugyanaz, az esetlegesen visszamaradt izgató gondo- 
latoknak eluzésére szolgált.

Altalában fontos eszköznek tartották a szenvedélyek le- 
gyózésére, erkölcsi képzó eröt, söt fizikai gyógyitó hatást tulaj- 
donitottak neki.

Náluk van gyökere a késobbi korokban felmerüló, jó 
részben mesés és bolondos fóltevéseknek a zene fiziologiai 
hatásáról és orvosi alkalmazásairól. (V. ó. Az aesthetika torté- 
nete. Irta Jánosi Béla. I. 35—37. 1.)

A hanglejtók rondszerével tüzetesen foglalkozott leg- 
ujabban H e l mh o l t z .

H e l m h o l t z  H e r m a n n a k  (1821 — 1894), a kiváló ter- 
mészettudósnak, heidelbergi, késóbb berlini tanárnak a fiziologia 
és fizika korére kiterjeszkedó nagy értékü míívei közül a hang- 
és szinérzetek fiziologiai vizsgálatával foglalkozók igen figyer 
lemreméltók. Irójuk azon a határterületen mozgott bennök, 
mely a természetes vonatkozásaik folytán egymásra ntalt, de 
eddig kapcsolatban nein hozott tudományok: egyik oldalról a 
fizikai és fiziologiai akusztika, meg a zenetudomány és aeszthe- 
tika, — más oldalról pedig az optika és festészet elméleté 
között fekszik.

A hangérzétek tanának elsó, fiziologiai és fizikai részében 
a természeti jelenségek korében mozog, melyek csak a szük- 
ségszerüséggel következnek be, a hangsorok vizsgálatával
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azonban már az aesthetikai térre lép át, a hoi a nemzeti és 
egyéni izlés eltérései kezdódnek.

Fizikai fejtegetéseiben a hanghullámok természetéból és 
osszetételeiból magyarázta, miért hall a fül némileg megfeszitett 
figyelem mellett a csengó alaphang mellett egy egész sor har- 
monikus mellékhangot.

O h m folfedezése, hogy minden hang voltaképen osszetett 
és alaphangból áll, most lett bebizonyitott és megértett tudo- 
mányos ténnyé.

Helmholtz okoskodásában abból indúl ki, hogy a zenei 
technika elemeinek, a hangsoroknak, hangnemeknek és a har- 
moniának megválogatásánál nem puszta onkény és szeszély, 
hanem torvényesség uralkodik, melyet a müvészek nem tuda- 
tosan, hanem tapogatózva és próbálgatva, hogy vajjon melyik 
kapcsolat látszik inkább, valósitottak meg.

De itt azzal kell tisztába jonnünk, miként vehetünk 
szemlétet által torvényszeruséget észre, a nélkül, hogy ez valóban 
tudatossá válnék.

Helmholtz müve épen azt tünteti fel, hogyan jutottak a 
zenészek lassanként a hangok és akkordok rokonságának észre- 
vételéhez s hogyan találták meg a general-basszus osszes tor- 
vényeinek rendszerét azon torekvésük folytán, hogy a zenemü 
hangsorai kozt világosan észreveheto kapcsolatot létesitsenek.

Itt a n em  t u d a t o s  eljárás mindenütt nevezetes szere- 
pet játszott.

A parciális hangok (alaphang és kiegészitó hangok) a 
hallószerv érzéki felfogásában jelen vannak ugyan, de nem 
válnak mindig tudatosokká. Rendesen egynek fogjuk fel óket, 
mint az osszetett étel izét.

Az akkordok rokonsága iránt való érzék épen így nem 
tudatosan fejlódótt ki a XV. és XVI. században, mint elóbb a 
hangok rokonságát illetó érzék.

A hangok kózt á nyolcadnak hasonlósága az alaphanggal 
feltünó, ez a hangkoz, aesthetikai hatására nézve teljesen tiszta.

A legvonzóbbak a harmad és hatod s ezek a fülre még 
érthetó hangkorbk kozül épen a legutolsók.

Ezek Helmholtz fejtegetéseinek legfobb eredményei. (V. o. 
Jánosi Béla. Az aesthetika torténete. III. 531—534. 1.)
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Antolik Kâroly, ki a berlini egyetemen Helmholtz tanit- 
vânya volt, szintén behatô tanulmânyozâsânak târgyâvâ tette 
a hanglejtôk rendszerét. Hosszü ideig foglalkozott e târgygyal, 
szâmos kisérletet, mathematikai szâmitâsokat tett, mig sikerült 
neki a hanglejtô üj rendszerét megalkotnia, a tizenkét hürral 
birô polychordjât megszerkesztenie, s rajza és utasitâsa szerint 
Kohl Miksa, chemnitzi mechanikusnâl megcsinâltatnia.

Ebbeli tanulmânyânak eredményérôl a nézetek külômbô- 
zôk, majd kedvezôk, majd kedvezôtlenek. En nem vagyok sem 
fizikus, sem zenész, igy nagyon természetes, hogy véleményt e 
târgyban nem mondhatok. Azt azonban bâtran âllithatom, hogy 
Antolik munkâjânak azaz érdeme, hogy az akusztikânak és a 
zene aesthetikâjânak e meg nem fejtett kérdését ismét fôlele- 
venitette és a hanglejtô rezgési szâmainak tâblâzataival nagy 
szolgâlatot tett azoknak, a kik e nehéz problémâval tovâbb 
foglalkozni szândékoznak.

Antolik nevét a tudomânyos vilâgban, a fizika tôrténeté- 
ben e l e k t r o m o s  a l a k j a i  tették ismeretessé, melyeket ma 
mâr A n t o l i k - f é l e  a l a k o k n a k  neveznek.

Ezek az elektromos poralakok az elektromossâg elhelyez- 
kedését szigetelôkôn âruljâk el. E végbôl az elektromossâgnak 
kitett szigetelôt alkalmas porral, pl. kén és minium keverékével 
hintik be, melyek egyik része a pozitiv, mâsik a negativ elek
tromos helyekre rakôdik.

A tizennyolcadik szâzadbôl ismeretesek a Lichtenberg-féle 
alakok; de ezek az Antolik-félékkel nem versenyezhetnek. Lich
tenberg a gôltingai egyetemen volt a fizika tanâra. Ô egyuttal 
a legnevezetesebb humoristâk egyike és Hogarth hires képeinek 
geniâlis magyarâzôja.

Es valamint az Antolik-féle elektromos alakok maradandô 
nevet szereztek neki a fizikâban, ügv ugyanazt âllithatjuk a 
rezgô hârtyâk hangidomairôl is, mely dolgozatât mult évben 
adta ki. A straszburgi egyetem fiziologiai intézetének igazgatôja 
e nyâron kérte tôlünk Antolik e dolgozatânak egy példânyât, 
mely munka a külfôldôn is keltett feltünést.

Ezeket a hangidomokat is ma-holnap az Antolik-féle rezgô 
hârtyâk hangidomainak fogjâk elnevezni.

Bâtran mondhatja:
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Exegi monumentum aere perennius.
Most ättärek Antolik Käroly irodalmi muködäsänek ät- 

tekintö ismertetäsäre, a melyet e tisztelt tärsulaton kivül 
kifejtett.

Harminc ävnäl toväbb dolgozott a hazai es külföldi folyö- 
iratbkba es ävkönyvekbe, s dolgozatainak tärgyät különös elö- 
szeretettel a villamossäg es az akusztika köräböl välasztotta.

A Termäszettudomänyi Közlönyben megjelent ärtekezäsei:
A villamos szikra sikamläsärol. 1873.
Az elektromos szikra rajzairöi äs sikamläsärol. 1882.
A kir. Termäszettudomänyi Tärsulat meghiväsa folytän e 

tärsulat szaküläsein ertekezett (1882. febr. 15. äs 17.):
A villamos szikra nyomairöl az elölegesen megvillanyozott 

lombikokon.
A villamos szikra egyesüläsänäl mutatkozö nehäny tüne- 

mänyröl äs a sugärzö villamossäg ältal vetett ärnyäkokröl.
A Holtz-fäle influenzgäp kezeläse äs szäritö lämpäja. 

(165. filzet).
Fizikai kisärletek (102 cikk), a Bugät-fäle 300 frtos pälya- 

dijjal jutalmazott pälyamunka, megjelent a Termäszettudomänyi 
Tärsulat Pötfüzeteiben (1890).

A villamhäritö vädöhatärai. Megjelent a Termäszettudo
mänyi Tärsulat fälszäzados „Jubileumi Evkönyväben.“ 1892.

A Magyar Tudomänyos Akadämia Mathematikai äs Ter
mäszettudomänyi Ertesitöjäben:

A gyurü-csöves higany-lägszivattyu. (1885.)
Ugyanaz nämetül: Ringförmige Quecksilber-Luftpumpe, az 

Akadämia ältal kiadott Natuwissenschaftliche Berichte aus Un
garn cimü folyöiratban. (1885).

A hang ättätellel elöidäzett hangidomokrol kifeszitett rezgö' 
härtyäkon äs üveglemezeken. (1890).

A Muegyetemi Lapokban:
Villamos füstalakok. (1877).
A villamos szikra sikamläsärol äs különösen az ellentätes 

villamossägok kiegyenlitödäsi helyäröl a szikräban. (1878).
A Mathematikai äs Fizikai Lapokban:
A rezgö härtyäkon äszlelhetö üj hangidomokrol äs azok 

rendszeräröl. (1893).
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A Zene- és Szinmüvészeti Lapokban:
A hanglejtôk rendszere. (1894).
A magyar Orvosok és Természetvizsgâlôk vândorgyülé- 

seinek Evkônyveiben:
A villâm hatâsairôl és a légkôri villamossâgrôl. 1882.
A debreceni vândorgyülés ezt a munkât 100 forinttal 

jutalmazta.
A nap csodâirôl. 1891. Elôadta a nagyvâradi vândor- 

gyülésen.
A hullâk elégetésének szükségességérôl. 1892. Elôadta a 

brassôi vândorgyülésen.
A magyar Orvosok és Természetvizsgâlôk ez idei. (1905). 

— szegedi vândorgyülésének t. elnoksége, Dr. Ghyzer Kornél, 
miniszteri tanâcsos ür, egy elôadâs tartâsâra Antolikot is fel- 
kérte; de nekem arra, mint akkori helyettesének sajnâlatom 
kifejezése mellett tagadô vâlaszt kellett adnom.

A kassai reâliskolai értesitôben:
Villamos rajzok a bekormozott testeken. 1874.
A nagyvâradi Természettudomânyi Szemlében:
A vilâg teremtése a tudomâny mai szempontjâbôl. 1875.
Az aradi Kôlcsey-Egyesület Évkônyvében:
A csillagos ég. Hat értekezés. 1889.
Ezt az évkônyvet Antolik Kâroly, mint az aradi Kôlcsey- 

Egyesület alelnôke szerkesztette.
Ugyancsak Aradon târsszerkesztôje volt a Kôzépiskolai 

Szemlének s abban kôzôlte „Természettani kisérletek az 
az iskolâban“ cimü dolgozatât. 1882. 3 füzetben.

Szerkesztette a pozsonyi âllami fôreâliskola Ertesitôjét 
1 2  éven ât. s abban tôbb értekezése jelent meg.

Szâmos cikket, külonôsen târcacikket a természettudomâ- 
nyok korébôl kozolt a budapesti és vidéki hirlapokban.

Kôzépiskotai tankônyvei:
Kisérleti természettan. 672 âbrâval. Arad 1879.
A Természettan és vegytan elemei. 303 âbrâval. 1880.
A Természettani fôldrajz elemei. 250 âbrâval. 1881.
E kézikônyvek jôsâgât igazolja az, hogy egymâs utân tôbb 

kiadasban jelentek meg.
W i e d e m a n n s  A n a l e n  cimü folyôiratban:
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Über die Ausgleichsstelle der elektrischen Funken in der 
Schlagweite. 1878.

Über neue elektrische Figuren. 1882.
Über einige Kunstgriffe bei der Behandlung der Holtz’schen 

Influenzmaschine und über die Trockenanlage. 1883.

Zeitschrift des elektrischen Vereines cimü bécsi folyó
iratban :

Über strahlende Elektrizität. 1883.
*

Praktische Physik c. magdeburgi folyóiratban: 
Physikalische Experimente. 1891. 14 füzetben.

Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unter
richt c. berlini folyóiratban:

Physikalische Experimente. 1890—1891.
Ennek a folyóiratnak Antolik egész haláláig volt rendes 

munkatársa.
*

P o g g e n d o r f f s  A n n a l e n  cimü folyóiratban:
Über das Gleiten elektrischer Funken. 1873.
Über elektrische Figuren. 1875.
Verbesserter Giftheber. 1876.

Elektromos alakjairól szóló értekezését közölte a párisi 
elektromos szaklap is 1884.

(La Lumière électrique. Journal univ. d’ E’lectr. XL kötet.)
Kitüntetései:
1899-ben a vallás- és kozoktatásügyi m. kir. minisztertöl 

tanári és irodalmi mükôdéseért elismeró okiratot nyert.
A budapesti országos kiállitás alkalmával mint kiállitó 

szerepelt. Kitüntetése: Kiállitási nagy érem a haladásért.
A milleniumi kiállitáson szintén szerepelt mint kiállitó s 

kitüntetésül a kiállitási érmet kapta. .1896.
Hasonló kitüntetés érte a párisi elektromos kiállitáson 

is 1881.
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Az aradi Kölcsey-Egyesület 1892-ben érdemei elismeréséül
örökös tiszteletbeli alelnôkké vâlasztotta.

*
Antolik Kâroly 24 évig müködött mint tanâr és 13 évig 

mint a pozsonyi reâliskola igazgatôja.
1843-ban született Kolbachon Szepesmegyében.
Polgâri szülok fia, a kik nem kiméltek âldozatot, hogy 

tehetséges gyermeköket iskolâztathassâk.
A gimnâziumot Lôcsén, Eperjesen és Nagyvâradon végezte.
Mi idô'sebbek, a kik kôzépiskolai tanulmânyainkat az 

ôtvenes években megkezdettük, jôl tudjuk, mily vâltozâsokon 
ment keresztül hazânk kôzépiskolai ügye a szabadsàgharc le- 
zajlâsa ôta mai napig.

Mi lâttuk a nemzeti szellem elfojtâsât az abszolutizmus 
alatt s annak nagy lelkedéssel valô ébredését, terjedését és 
izmosodàsât.

A Thun-féle Organisations-Entwurf aerâja alatt német 
volt a tanitâs nyelve, s a hatvanas évek elején magyarrâ lett 
a kôzépiskola.

Megvallom, nekünk felvidékieknek megfeszitett és kitartô 
szorgalommal kellett hozzâlâtnunk, hogy hiànyos magyar nyelvi 
ismereteinket pôtoljuk, hogy lépést tarthassunk született magyar 
ajkü târsainkkal. De Kölcsey Ferenc atyai intelme a Parainesisban 
lebegett szemünk elott s hazânk irânt valö szeretet ösztönzött 
minket és rövid idö alatt megtanultunk magyarül, ügy hogy az 
érettségi vizsgâlatot mâr magyar nyelven tehettük.

Az érettségi vizsgâlatot Antolik Kâroly Nagyvâradon le- 
tevén, a budapesti egyetemre került, hogy tanâri pâlyâra ké- 
szüljön. Petzval és Jedlik voltak tanârai. Elobbi a mathematika 
és csillagâszat, utôbbi a fizika jeles miveloje.

Antolik a filozôfiai tanfolyamot sikerrel végezte s a tanâri 
vizsgâlatot jô eredménynyel âllotta ki.

Mint filozôfiai hallgatô tâvirôtiszti és tornatanitôi oklevelet 
is nyert; és a budai vincellériskolâban is hallgatta a kertészeti 
és szôlômivelési eloadâsokat, sôt kapâlt is, gyomlâlt is a szölöben 
és a gyümölcsös kertben.

Ebben az idoben nagy tanârhiâny volt nâlunk, ügy hogy 
Antolik, a mint tanulmânyait befejezte, egyszerre két helyre
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kapott meghivôt: Kaposvârra és Besztercebânyâra. Ô Kapos- 
vârra ment, néhai Somsich Pâl személyes meghivâsâra. De itt 
csak egy évig maradt. A kassai reâliskolâhoz nevezték ki, s e 
kinevezést orommel fogadta, mert kozel volt szülôfôldjéhez.

Mint kassai tanâr egy évi szabadsâgot kapott s tovâbb- 
képzése céljâbôl külfôldre ment. Egy semestert a heidelbergi s 
egy semestert a berlini egyetemen tôltôtt. Heidelbergben Bunsen 
és Quincke tanârok elôadâsait, Berlinben Helmholtz tanâr 
kollégiumait lâtogatta szorgalmasan.

Haza térvén, Aradra került a kir. gimnâziumhoz és 1892-ben 
nevezték ki a pozsonyi reâliskola igazgatôjâvâ.

Midôn a mult (1904—5.) tanév vége fêlé jârt, junius hô 
2 0 *an, hârom havi szenvedés utân jobblétre szenderült.

Emlékét és érdemeit a tanârtestület rendkivüli tanâcsko- 
zâsâban jegyzôkônyvbe iktatta.

'Nagy részvéttel temettük el. Sirjânâl Dalotti Ôdôn tanâr 
bucsuztatta s ugyan ô irt szép nekrolôgot is rôla a Tanâregye- 
sületi Kôzlonyben.

Temetésénél târsulatunk ôszinte hâlâja jeléül szép koszorüt 
tett nagyérdemü târsânak ravatalâra, tagjaink kôzül szâmosan 
kisérték sirjâig, s rendkivüli vâlasztmânyi ülésben ôszinte tisz- 
telettel és hâlâval méltattuk érdemeit.

Antolik Kâroly jô tanâr, jô igazgatô, jô irô és jô 
ember volt.

Hivatalât, jobban mondva hivatâsât szerette s ebbeli 
teendôit kôtelességtudâssal, pontossâggal, ambiciôval végezte, s 
az elôljârô hivatalât mérsékelt foku büszkeséggel viselte.

Igazgatôi irodâja inintaszerü volt. Ezt mint tobb hônapon 
ât volt helyettese jô lelkiismerettel âllithatom, de errôl sokkal 
tobbet mondhat a felsôbb tanügyi hatôsâg.

Fizikai szertâra megtekintésre méltô.
Tanitvânyait szerette. Érdeklôdôtt a gyermeki lélek tulaj- 

donsâgai, naivsâgai irânt.
Nagy érdeklôdéssel kisérte a rajzoktatâst s intézetünk 

rajztanâra az ô ôsztônzésére tôbb izben rendezett sikerült rajz- 
kiâllitâst. Ô maga is jô rajzolô volt. Nagy szemléltetô képei 
a csillagâszathoz ma is diszitik a reâliskola fizikai tantermét.
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A fizikai oktatáshoz való ábrákat nagy pontossággal ké- 
szitette s arra szoktatta tanitványait is.

Jó térképeket is rajzolt.
Szerette a zenét, az éneket. Orült, ha a tanulók az ifjusági 

hang versen yben jól énekeltek és jól játszottak. Az énektanitást 
nagy figyelemmel kisérle.

De legnagyobb gondot forditott a tanuló ifjuság testi 
nevelésére. Már Aradon foglalkozott tüzetesen a tornatanitással 
s irt is egy értekezést a tornázásról botokkal 56 ábrával (1891). 
Es midón a vallás- és kozoktatásügyi m. kir. miniszterium 
tizenöt évvei ezelott az ifjuság testi nevelésére vonatkozó ren- 
deleteit kiadta, a játék délutánokat kötelezöleg behozta, a 
korcsolyázást, fürdést, úszást és a testedzö sportot ajánlotta, 
az intézeti, kerületi és országos ifjusági tornaversenyeket életbe 
léptette: akkor Antolik volt az elso, a ki e dolgot valóságos 
szenvedélylyel felkarolta és mint a pozsonyi kozépiskolák 
játszótéri bizottságának tizenkét éven át elnöke fáradhatatlan 
tevékenységet fejtett ki a játszótér berendezése és az ifjuság 
testi erejének fejlesztése érdekében.

Gróf Csáky Albin és Berzeviczy Albert miniszlerek abból 
a helyes elvböl indúltale, hogy mens sana in corpore sano, és az 
elméleti tárgyak tanitásával járó szellemi megfeszités ellen- 
súlyozására szánt testgyakorlatok mellett az ifjusági játékokat 
is bevitték az iskolába, mert a játékoknak nagy paedagógiai 
értéke van, mely abban keresendó, hogy a test fejlesztésének 
és a szabad mozgásnak biztositása mellett a szellemi munkában 
kifáradt novendékeket hasznos és kellemes módon szórakoz- 
tatják, felvidámitják s idegrendszerüket ujabb szellemi munka 
kifejtésének javára feltétlenül megpihentetik.

Itt kell megemlitenem, hogy midón a helybeli kózépiskolai 
tanárok a tanári körben erról a thémáról közös értekezletet 
tartottak, Antolik volt az, a ki engem arra buzditott, hogy az 
ifjusági játékokról nyilvános elóadást tartsak.

Az elóadásnak kedvezó eredménye volt. A gróf Pálffy- 
szeniorátus nagylelküleg hat holdnyi területet engedett át a 
ligetfalusi legelóból, hogy ott játszóhelyet csináljunk, és a nagy 
kozonség kétezerhatszáz koronát adományozott az elso beren- 
dezésre. A berendezést Antolik vezette, és rövid ido alatt szép
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játszóterünk volt, s oit, a hol régebben az úgynevezett cigány- 
tócsa (Zigeuner-Lache) volt, ma már egyenes térség s rajta 
gyári telepek terülnek el. Tiz évig használtuk e játszóhelyet.

Három évvel ezelött Pozsony sz. kir. város t. tanácsa adott 
a kozépiskoláknak — az óligetbe vezetö uton szép játszóhelyet, 
s ennek a berendezése, bekeritése és felszerelése, mondhatjuk, 
egyedül Antolik árdeme. Nem kimélt fáradságot, idot, anyagi 
áldozatot, csak hogy e térséget célszerüen rendbe hozhassa.

A miniszteriumnál tekintélyes segélyt eszközölt ki a tete- 
mes kiadások fedezésére; s terve volt a játszótér szomszédsá- 
gában idövel korcsolyázó és csónakázó helyet is teremteni.

A térnek egyengetési munkájánál a tanulók is segitettek. 
Vett nekik ásókat, kapákat, gereblyét, talicskát, kis szekeret, 
hogy passzióval dolgozhassanak.

Az ifjusági játékokat éveken át maga is vezette, söt többet 
mondok, tanulmánv tárgyává tette és sok új játékot állitott 
össze, s azokat magyar és német nyelven ki is adta. Antolik 
játékai megjelentek a pozsonyi reáliskola értesitojében, a Ta
nulók Naptárában, a Kineses Kalendáriomban, s ez úton elter- 
jedtek az egész országban, söt a külföldön is,

Játékai közt különösen kiemelendök: A magyar csatajáték, 
Budavár ostroma, a piski hid, a farkas verem, a gyors méta. 
A Budapesten megtartott országos ifjusági tornaverseny alkal- 
mával nehányat e játékok közül tanitványaival be is mutatott
s ott annyira tetszettek, hogy egyeseket ismételniok kellett.

*
Antolik jó iró voit. Stilusa egyszerü, világos, értelmes. 

Ertekezéseit szigorú logikával irta és mindig könnyen értheto 
rajzokkal illusztrálta.

*
Antolik jó ember volt. Finom érzéke volt az igaz, szép 

és jó iránt.
Kereste és szerette a szépet az emberben és a természet- 

ben, a szóló és képzó müvészetben.
Érzéke volt a természet szépsége iránt. Szemeit élvezettel 

legeltette a fenyvesek, lomberdök, bércek tarka képein. Szeretett 
sétálni szép ligetünkben és hegyi parkunkban. A magas fák 
közt kereste és vizsgálta azokat, melyeket a villám érintett.
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jy[id<3n a voroskoi es modori erdokben egytitt jartunk, 
tudta elegge dicsoiteni grof Palffy Janos nagyszerii iskolai

n^ 111 Milyen elete lesz ott a beteges tanaroknak 6 s
ala^ l6 knak! — monda.
taIlU £s miiy elragadtatassal besz61t a Magas Tatrarol, sztild- 
... ,i(5nek hegyeirfi], vOlgyeirol.

0 i aJ ^  szerette az Alfoldet is, a szabadsag jelkepet, tagas

lat6 k°g ^ rette a ked61yes tarsasagot.
gok iranyu 6 rdeklodese es az abbol folyo sok iranyu

,ikenys«8e ismeretes'
tevt; Mon^jam’’e’ 0(̂ aa^assa  ̂ dolgozott eveken at e tisztelt 

latban ? — Hiszen azt mindnyajan tudjuk.
tarsU ^  sz^p tervei voltak az egyesiilet fennallasanak otven 

ubileuma did megiinnepl6 s6 re!
6 veS kerdezhetjiik: ki vallakozik e tervek megvalo-

gitasara polgari Magyar Korben tobb izben tartott nep-
, gzikai eloadasokat.

S2efU A pozsonyi Szabad Liceumnak o volt tulajdonkepen

a le^ g a pozsonyi Szabad Egyetem eloadasainak is o tett
, qzggel szolgalatot.

k esZS ^  aradi Kolcsey-Egyesiilet mind anyagi, mind szellemi 
z^sat leginkabb Antolik faradhatatlan tev6kenys6 g6 nek 

ielVfBvSbuzgalm4nak koszoni. 
iS Bealis ember volt.

Ellensege minden szoszatyarnak s az igazsagot elhoma-

lyositdnak' *
, csaladjaroI kell nehany szot mondanom. Nej6 t, a 
ziiletesu Czito Ilonat meg Aradon eltemette. 

lcassal gyerInek6 nek nevel6 s6 rol sz6 pen gondoskodott.
ddsebb fia v6 gezte a kassai gazdasagi intezetet 6 s a 

k ^ ' r i  eazdasagi akademiat, most uradalmi tiszt Tot-
magyar0V
ilie^Mdsodik fia joghallgato Budapesten s a mellett festdmii-

J ,e \  is fogialkozik.
vdszette
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Harmadik fia negyedik reálosztálybeli tanuló helyben.
Idósb leánya Rákóczy Géza tañar neje helyben, ifjabb 

leánya, a szép, viruló hajadon, taval nyáron jobblétre szenderült.
Antolik takarékos ember volt.
Gyermekeiról szépen gondoskodott. Mindegyiknek kis 

vagyonkát hagyott, mi a mai nehéz és drága megelhetési 
viszonyok kozt nem kis érdem.

*
Befejezem.
Antolik Károly a tudománynak, a felvilágosodásnak, a 

magyar tanügynek jeles harcosa, a társadalomnak derék, 
hasznos tagja volt.

Aldott legyen emléke!
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