
1. 

Kedves Bátyám! 

Fogadd köszönetemet a küldeményért, melyet nagyon jól fogok felhasználni. Bocsáss meg kérlek, ha
kérelmemmel ujra terhellek, a multkor említetted, hogy kitûnõ lack recepted van, kegyeskedjél velem azt
tudatni. Van jó lackom, de kissé sárga jobban vörösebbet óhajtanék. Ugy hiszem valami használható
eljárást is ismersz, mimódon lehet sárgarezet feketére pácolni. Nagyon leköteleznél ha ennek módját is
tudatnád velem. 

Telefon állomásaink már teljesen be vannak rendezve1 . Ha tetszésedre van bármikor tehetünk próbát
telefonnal, ha az engedélyt erre nézve kieszközölni szíveskedel2 . Engemet roppantul érdekelne a dolog.
Sokra becsülném, hogy veled Kedves Bátyám, élõszóval beszélhetek, de tudományos érdekkel is bír a
dolog. A távolságot körülbelül számítottam. Czell3  - Gyõr - Komáromon keresztül - mert erre
beszélhetünk legkönnyebben - 166 kilometer. Ez volna az elsõ kisérlet, melyet kiválóan tudományos
kutatásokra szánt vezetésünkön tennénk4 . Ha tervünk sikerül, ugy a kisérletre fogok egy jó telefont
küldeni, melylyel a meglehetõs távolság dacára akadály nélkül tudunk beszélni. 

Jelenleg a "fotofon"5  tervein gondolkodom, pár lencsére lesz szükség hozzá erre nézve leszek bátor
engedelmeddel, fölvilágosítást kérni. Miután idáig még optikai készüléket nem állítottam össze szeretném
tudni miként kell meglevõ lencséknek gyujtópontját meghatározni, egyszerû de biztos módon. Ha pedig
lencsét rendelek mit kell adnom, a gyujtó-távolt s az átmérõt? Van-e valami jó munka melybõl optikai
dolgok elkészítésére utmutatást kaphatnék, (hasonló Frick-hez)6 . 

A fotofon optikai részérõl a rajzokat leszek bátor elküldeni s tanácsodat kikérni. Nagyon szeretném ha
sikerülne a dolog miután ép olyan új, mint érdekes s nálunk gyakorlatilag is hasznos lenne. 

Igazgató ur7  nagyon örül a távcsõnek8 , azonnal telefonon jelenté9  leveled tartalmát. Magam is örülök
neki, néha én is hasznát veszem, míg a magunk észlelõjét be nem rendezhetjük. 

Most azonban drága idõdet nem veszem továbbra igénybe s zárom levelemet. Mindnyájunk részérõl
kitûnõ üdvözletet jelentve maradok kiváló tisztelettel kész szolgád 
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