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Rásonyi László: 

Acta Orientalia Academiae Scienciarum Hungaricae, Tomus XXXIII. 1979, Fasciculus 2-ben (Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1979) 

Magna Blacia, Magna Bulgaria és Magna Hungaria szomszédos volt avval a területtel, amely ma a 

baskírok országa. Orosz okiratok olyan földrajzi neveket sorolnak fel ezen a területen, amelyek a 

középkori magyar okiratokban fellelhetők. Ilyenek Békás (Bekas), Kundurus (Kondoros), Idesvíz (Édesvíz), 

Okorustu (Ökörös tó), Mogos Gora (Magas Hegy).  

 

Kézai Simon: 

Zaculi…..cum Blackis in montibus confini sortem habuerunt, unde Blackis conmixte literis ipsorum uti 

perhibentur 

(A székelyek…. a blakokkal összeelegyedve élnek és azok betűit használják) 

 ------------------------ 

Terra Blacorum: 

II. Endre magyar király 1222-ben kelt oklevelében a barcasági Német Lovagrendnek tett adományát 

megerősíti. Ebben az okiratban az Olt és a DéliKárpátok közötti területet Terra  Blacorumnak nevezi. 

II. Endre király 1224-ben kelt adománylevele, az úgynevezett Andreanum megengedi, hogy a szászok 

használják a bulákok és a besenyők erdejét (silvam Blacorum et Bissenorum).  

------------------------ 

Villeharduin 

Histoire de la conquête de Constantinople par les Français et les Vénítiens 

„…Johannis le roi de Blaquie et Bougrie…” (János, a Blakok és Bulgárok királya) (427. oldal, 240. rész) 

http://books.google.hu/books?id=g7oPAAAAQAAJ&pg=PA427&lpg=PA427&dq=Villeharduin 



 

------------------------ 

 

Guillaume Rubrouque 

 

„Miután 12 napig utaztunk az Etilis (Volga) folyótól, egy nagy folyóhoz érkeztünk, amelyet Iagat -nak 

(Ural) hívtak. Ez északról Pascaturból (Baskíria) folyt az előbb említett tengerbe (Kaspi tó). Pascatur 

nyelve ugyanaz, mint a magyar és területük nyugatról határos Bolgárországgal. Pascatur tartományból 

jöttek a hunok, akiket később, mint magyarokat ismertek és ez az eredeti Nagy Magyarország.“ „A 

bulákok, a bulgárok és a vandálok (germánok) velük együtt jöttek, mert Nagy Bulgáriából jöttek a 

bulgárok, akik ma a Duna másik oldalán közel Konstantinápolyhoz laknak. Legközelebb a baskírokhoz az 

illakok laknak, akik ugyanazok, mint a bulákok, de a tatárok nem tudják a „B“ betűt kiejteni és ezektől 

jöttek azok a népek, amelyek Asen területén laknak, mert mindkettőt, az előbbit és utóbbit is illaknak 

nevezik.“ 

 


