
6. 

Kedves Bátyám! 

Fogadd köszönetünket legelõbb is az ajánló levelekért, ezután térjünk mindjárt a reflector ügyére. 

Legutóbbi számításom szerint pénzünk az optikára még jut de nem már az állványra stb. Komolyan
megfontoltuk a dolgot s a következõkben állapodtunk meg: az opticát minden körülmények között
megtartjuk a hozzávalókkal40 a lista szerint. Az állványra nézve alább következõ okokból következõ
fizetési föltételeket kérnénk: az egész mûszer árából 2200 forintból 1200-at, ha kivánod a mûszer
átvételekor, vagy bármikor esetleg késõbben fizetünk. A fönmaradt 1000 forintot pedig két részletben, 500
frt jövõ március- és 500 at julius hóban fizetnõk ki. A Gramme-gépet41 a kivánt dolgokért cserébe adjuk,
kérjük azonban az observáló létrát42 - miután ugy hiszem az az uj mûszerhez43 nem lesz jól használható.
A követ44 pedig ha szintén nem lenne alkalmas leszállított áron megtartanók. A revolver oculár tartót45

pedig, ha nem akarnád az opticával adni, pár hétre mintául kölcsön kérjük. Én e föltételeket óhajtanám,
mibe ha bele egyezel alkunk megkötöttnek tekinthetõ. Ha kivánod külön szerzõdést állítunk ki róla s
kellõmódon aláírva elküldöm legközelebb. Ha más feltételeket óhajtasz szíveskedjél azokat velem közölni.
Nehézséget talán csak az okozna, ha azonnal kivánnád az egész összeget. Miután mi csak az optikát
fizethetjük ki a magunkéból mi az építésbõl fönmarad a többit atyám igérkezett kifizetni az elõadott
feltételek mellett. Mi sajnos nem vagyunk oly szerencsés anyagi körülmények között, hogy ennyit
tudományos célra költhetnénk. Az elmult évek sanyaruságai nagyon megviseltek, alig volt mibõl megélni,
mi egyikünk Bécsben, másik Pesten46 sokba kerültünk, emellett majorunk egy része leis égett két év elõtt
s így - elõtted mint egyik legbizalmasabb barátom elõtt nincs okom mit titkolni - nem igen jól állunk
anyagilag s egy ily középszerû évre minõ az idei ugyancsak rá vagyunk szorulva. Az idén pedig sok
beruházás történt cséplõgépet vettünk stb, azon kívül utazni is megyünk mi szép összeget emészt föl s így
nem is tudom elképzelni honnan kerülne az állványra a hozzátartozókkal együtt 1200 frt. Míg kisebb
részletekben, talán áldozattal ugyan, megszerezhetjük azt. Részemrõl rendkívül szeretném megszerezni a
kitûnõ eszközt egészben, elsõben is, hogy minél elõbb használhassam, azután komolyan aggódom a
magunk által össze állított montírozás sikere fölött. Ha magam megkészíthetném az egészet akkor bátran
fognék hozzá, de így részemre az össze állításon kívül alig marad dolog s nagyon félek olyan sok
külömbözõ idegen munkától. Ugy vélem nálad pár száz forint nagy külömbséget nem tesz, minket pedig
egy gyönyörû mûszer birtokába juttatsz, mit külömben megszerezni soha alkalmunk nem lenne. Szeretném
ha a dolgot elutazásunk elõtt tisztába hozhatnók, külömben a reflectort csak szeptember vége felé lehetne
felállítani a legkedvezõbb esetben is, mert a kupola elõbb bajosan lesz készen. Tekintetbe véve a felsorolt
okokat szíveskedjél ajánlatunk elfogadásával a mûszer megszerzését számunkra lehetõvé tenni. 

Utunk programja ez lesz: 

aug.    4     Bécsbe megyünk honnan az estéli vonattal Münchenbe indulunk 
          5     München 
          6     utazás Lindau, Constanzba 
          7           - Schaffhausenbe 
          8 este    - Zürichbe 
        10           - Rigin át Luzernbe 
        12           - Baselen át Strassburgba 
        14           - Parisba



                  20 esetleg 21 én indulunk Londonba. Határozottan a napot s vonatot 
                                       megírom legközelebb. 
                  23 esetleg 25 én vissza jövünk Ostende, Brüssel, Cöln, Mainzon át Frankfurtba 1 napig
maradunk innen egyenesen Bécsbe onnan haza jövünk 29 vagy 31 én. 

Ez volna az eddigi uti terv. London szíves ígéreted után lett csak határozottan bele véve. Kalauzolásod
nélkül mi ott semmire sem mehetnénk. Így igen örültem, hogy határozottan megígérted jöveteledet. 

De zárom levelemet, feltételeinket és ezek okait figyelmedbe ajánlva s mielõbbi igenlõ válaszodat várva
maradok kész szolgád 

Herény jul 23 1881. 

Gothard Jenõ


