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Kedves Miklós Bátyám ! 

Sietek soraidra válaszolni, hogy levelem veled egy idõben érjen Gyallára. A Gramme-gépet most
pakolom, eddig idõm nem jutott rá, holnap utnak indítom magam pedig vasárnap - 18 án megyek
ugyanazon vonattal melylyel utólsó látogatásod alkalmával haza utaztál. Szíveskedjél kérlek Szõnybe
értem küldeni. 

A mûszert bepakoljuk, a Gramme-ot felállítom s mint tudatlan kezdõ sok felvilágosítást s tanácsot fogok
kérni tõled, megállapítjuk a még beszerzendõ mûszerek jegyzékét54 s az astronomiai könyvtár55

nélkülözhetetlen mûveit. Ugyszintén alaposan végig tanulmányozom az egész observatorium
berendezését, hogy az engemet érdeklõ s a mi céljainknak megfelelõ dolgokat alkalmazhassam. Egy
szóval sokat akarok tanulni a nálad töltendõ rövid idõ alatt. 

Megbeszéljük azt is mikor lehetne a reflectort nálunk felállítani, a kupola nem fog akadályt gördíteni
utunkba, miután a festés híjával már egészen készen van, az oszlopból is csak az emelet egy része hiányzik
még, de pár nap mulva mindennel elkészülök. Ajtóimmal-ablakaimmal megvagyok elégedve, kiváncsi
vagyok mit szólsz hozzájuk majd. 

Reménylem még e hónapban elkészülök teljesen a toronynyal s a mûszert is felállíthatjuk akadály nélkül
mikor idõd engedi, ezt szóval beszéljük meg. Ugy az órák ügyét is mi szintén nagyon fontos. Már arra is
gondoltam, hogy ha egyhamar nem kaphatnék órát tégedet kérlek meg szíveskedjél egyet addig míg
valahonnan szerezni tudok egyet kölcsönözni. Nekünk roppant szükségünk lesz rá miután az égen
ismeretlenek vagyunk. Képzelheted mennyi nehézséggel jár a kezdet, különösen nekem, ki a
csillagászattal eddig nem foglalkoztam. 

Alig várom, hogy együtt lehessünk s halljam a párisi kiállítás56 s egyébb nevezetességek elbeszélését.
Láttál-e Faure-batteriát57? Én egyet állítottam össze de nem jó kevés villanyosságot ad. Idõm nincsen,
hogy experimentumokat tehetnék vele. Folyton az építésnél kell lennem pedig a Siemens58 kitûnõen
mûködik, most világítunk vele esténként, a cséplési idõszak alatt. 

De szóval többet. Ha netalán késõbb, vagy máskor kellene mennem ugy kérlek sürgönyözz - említetted,
hogy Fiumébe utaztok - különben vasárnap este ott leszek. 

A viszontlátásig is maradok kész szolgád 
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