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Herényi astrophysikai Observatorium 1883. szept. 27. 

Kedves Miklós Bátyám! 

 Tehát megszerzõdtünk a galvanometerre s a távcsõre. Iparkodni fogok velök s
lassanként csak öszehozom õket. A telefonokat is elküldöm a napokban, mihelyt Laci a gép mellõl haza
jöhet bepakoltatom õket. De írd meg ugy akarod-e õket használni mint mi is használtunk ilyene- ket? T.i. a
nagyon beszélni s egy kis Bell félén folyton hallgatni. Akkor vezetõ zsinórt teszek bele, melybe kis
telefonaidat hallgatni bekapcsolhatod. A telefonokat kipróbáltam, egészen jók csak kissé idegenszerû
hangjuk van, mi igen elüt a tökéletes amerikai telefon által reproducált hangtól. 

Ajánlom azonban, hogy a telefon biztosításáról villámütés ellen gondoskodjál mert a leggyengébb áram
már elolvasztja a vékony drótot. Szombathelyen minden nyáron nehány telefon tönkre megy Direktor és 
János232 között anélkül, hogy a ménkû bele ütne. Legujabban construáltam egy igen egyszerû
villámhárítót - mert a rendesek kutyát sem érnek e célra. 
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vörösréz drót C nél laposra ütve s így kivágva hogy a sróf  alá lehessen szorítani. A drótok
egy rétegben telefonokban levõ vékonyságu (0.1-0.05 mm) izolált dróttal vannak betekerve ezen a vékony
dróton át lehet csak beszélni s a leggyengébb ütés már át csap a vastag drótba s bemegy a földbe, esetleg
elolvasztja a vékony betekerés nehány menetét. 

A B-t jó néhányat készletben tartani de gyorsan el is lehet készíteni õket. Ilyeneket alkalmaztam
Szombathelyen kiváncsi vagyok megmentik-e a jövõ nyáron a telefonokat. Legbiztosabb ha a telefon csak
a beszédre van bekapcsolva mint nálunk a nagy vonalon, ugy emlékszem nálad is? 
  
  
  

 Mit adsz ha egy garnitura t.i. (2 jeladó és 2 jelfogó) olyan csengetyûwerket
készítek minõt a kiállításon ugy megvizsgáltunk? Direktor is szeretne, ugy készítenék 6 jeladót és 6
polarizált csengetyüt, t.i. magamnak is 2-t. Közben elkészítem õket, miután durva munka az egész elég
gyorsan elbánnék velök. Ha volna valami heverõ Browning féle miniature spektroskopod, hát szívesen
megcsinálnám érte õket még pedig complet 2 állomást jeladó, csengetyü, telephon- automaticus-váltóval,



esetleg a nagy telephonokat is rá tehetnéd. Benn vagyunk a geschä ftben gondolkozzál rá! 

Az üstökös233 igen hitvány, spektruma is rettentõ gyenge, kiváncsi vagyok minõ nagyra nõli ki magát. Ma
reggel 4h  kor a Jupitert néztem, a déli sáv görbe volt, tehát a vörös folt valószinûleg megvan, mert az
szokta ugy benyomni a sávot. De a rosz levegõ mellett, minden vízben, ködben uszott nem láthattam meg. 

Elküldjem-e a kuvaszokat Hectort és az agarat? ha felveszik a vasuton per Fracht. Kérlek írd meg ki az az
ismerõsöd Pápán kinek multkor sürgönyöztél. Sanyi esetleg szeretne tõle valamit megtudni. Hát a
szökevények mit csinálnak? 
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