
                      Geçen haziranda, birinci  sömestr takip ettiğim  Hungarolojide sür´atle  ilerliyebil- 
mek imkanını kazanmak ve macarcayı daha iyi öğrenmek için, Macaristana gitmiştim. Vekaleti  
Celileden  maddi  yardım görememiş olmakla  beraber bu  hususun  temini zarureti beni talebe
bütçemden fedakarlık yapmıya sevketmiş, tatilin ilk haftalarında Budapeşteye vasıl olmuştum.
27  Hazirandan 16 Eylüle kadar olan Macaristan seyahatimin plançosunu ve ana hatlarını hür-
metlerime terdifen arzediyorum.
             1-  Sayın Profesörüm  Bay Rasonyi´nin delalet ve muzahareti ile Budapeştedeki, Paris
                  Ecole Normale Superieure  tipindeki  Orta  Avrupanın en ciddi bir ilim  müessesesi, 
                  Baro Eötvös Collegium´da tenzilatlı ve müsait bir ikamet mahalli buldum.
              2- Balaton sahilindeki Keszthely´de açılan  1-20  ağustos yaz  Üniversitesinde  Macar 
                  Maarif Vekaletinin yardımı ile yarı biletle seyahat etmek,cüz´i bir bedel mukabilinde 
                  orada kalarak bu faydalı kursları takip etmek imkanını kazandım.
              3- Budapeşte Pecs Üniversiteleri ile Keszthely zıraat akademisini, bu şehirlerleTihany,
                 Balatonfüred,Kaposvar kasabalarındaki tarihi ve şayanı dikkat abideleri tetkik ettim.
              4- Profesörümün  delaletiyle  tanışmak şerefini kazandığım ve daima temas  imkanını 
                  elde ettiğim  maruf ve muhterem  macar  alimleri  Prof.  Nemeth Gyula, Macar  Milli  
                  Arşivi kıymetli  erkanından Dr. Fekete Lajds ve atlı Nomadankeolojisinde yol göste- 
                  rici Dr. Fettich Nandor gibi zevatın yardımlarıyla  Budapeştedeki çok kıymetli müze-  
                  leri ve  Milli  Arşivi gezip  tetkik  ederek kendi sahama ait malzeme topladım, görüş 
                  ve  malumatımı  kısmen  zenginleştirdim. Ya  bu zevatın tavsiyeleriyle bana  refakat
                  eden alakadar bir zatın beni tenviri yahut mufassal  rehberlerle tetkik ve istifade et- 
                  tiğim müze ve şayanı dikkat meşherlerin başlıcaları:
             a)  Milli müze  ( Tarihi eserler, tabiiye, etnoğrafya kısımları )
             b)  Güzel san´atler müzesi.
             c)  Zıraat  ve  münakalat müzeleri.
             d)  Şarki  Asya  “Hopp  Ferenc”  müzesi.
             e)  Petöfi  Haza.
             f )  Szechenyi,  Vörösmarty  meşherleri  ve  İlim  Akademisindeki  diğer  meşherler.
             g)  Parlmento  müzesi.
             h)  Buda istirdadının  250  inci yıldönümü  münasebetiyle Sanayi müzesinde açılan 
                  çok  enteresan  sergi.
              i)  Milli  Arşiv binası, kütüphanesi, evrakların muhafaza ve tasnif şekilleri vesaire  hak-
                  kında  tetkik  ve müşahedeler.
             5- Bir Türk Üniversite  talebesi  olmak haysiyetiyle her yerde ve her zaman bir sempati
                 ve alaka gördüğümü,gerek Eötvös Collegium ve gerekse Keszthely yaz üniversitesi
                 muhitinin macarca öğrenmeme yardım hususunda gösterdikleri alakayı bilhassa  
                 tebarüz  ettirmeliyim.
             6-Eylül ortasında,Tuna yoluyla Profesörümle avdetimiz esnasında da tarihimizin şeref-  
                li hatıralarını saklıyan  başlıca  yerleri temaşa etmekle hassasiyetimin arttığını ve en
                nihayet tekmil seyahatımın bana mühim bir istifade, manevi bir haz verdiğini ve has- 
                satan  bundan  sonraki mesaimde  beni teşvik ve  tahrik edici bir amil olduğunu ilave 
                edeceğim .                                                      Tarih, Dil, Coğrafya  Fakültesi  
                          9.1.1937                                                    Hungaroloji  Enstitüsünde



                                                                                           
               
                           
              


