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A HONFOGLALÁSKORI, ERDÉLYI, BLAK VAGY BULÁK NÉP
TÖRÖK EREDETE

Amagyar történetírásban krónikásaink híradásait követően nem találtunk

a bulák nép eredetére vonatkozóan a kérdés lényegének megfelelő
kutatást. A történészek összetévesztették a török nyelvű bulák népet a
vlach vagy valach, vagy olahus, magyarul oláhnak nevezett újlatin nyelvű néppel.
A kérdés lényeges azért, mert a bulák és nem az oláh nép volt az, amely a
magyar honfoglaláskor Erdélyben élt. Ezt a történelmi tényt magyar történészek
sohasem tették komoly kutatás tárgyává, pedig a kérdés már azóta is több figyelmet
igényelt volna, mióta látniuk kellett, hogy a román történészek minden történelmi
alap nélkül oláhnak, vagy románnak sajátították ki a bulákokat. Az utolsó
40-50 év több nyelvészeti és történeti dolgozata már felhívta a figyelmet arra,
hogy a bulák vagy blak nép török nép volt. Ezt a körülményt a források
ismertetésére támaszkodva legalább az újabban megjelent történelmi munkákban
kellett volna tárgyalni.
Legújabban az 1986-ban megjelent Erdély Története című munka is súlyos
tévedéseket tartalmaz, amikor következetesen románoknak mondja a bulákokat
és evvel, alátámasztja a román történészek minden történelmi alap nélküli 
kisajátítását.
Ez annál súlyosabb tévedés, mert a szerzőknek, akik ismert történészek,
tudniuk kellett, hogy a román nyelv a Kr. utáni első évtized folyamán, a Balkán
félszigeten alakult ki, ahol a római uralom hatszáz-hétszáz évig állt fenn, az
Ochrida tó környékén, amiről később ebben a tanulmányban még lesz szó. A
román történészek avval, hogy a bulákokat románoknak sajátítják ki, a magyarságra
nézve káros hírverést végeznek világszerte, előbb francia egyetemeken tartott
előadáson, majd Bucurestben egy nemzetközi történelmi ankéton, majd a new
yorki Columbia Egyetemen rendezett nyilvános értekezleten és számos nagy 
költséggel
kiállított kiadvánnyal.
Magyar Krónikák
A magyar történetírásban a legelső híradást a bulák népről „blak“ névvel
Anonymus, III. Béla király jegyzőjének Gesta Hungarorum című krónikájából
kapunk, amelyet Anonymus megközelítőleg az 1200-as évben írt. A Gesta
Hungarorum először 9-ik fejezetében említi a bulákokat, amikor Álmos vezér és
vitézei Kiev városát fogták ostrom alá. Az oroszok Anonymus szerint a várból
követeket küldtek Álmoshoz, és miután hadisarcot fizettek, kérték, hogy Halics
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(a későbbi Galicia*) földjét elhagyva a Havas Erdőn túl, Pannónia földjére vonuljanak,
amely előbb Atilla földje volt. Dicsérték Pannónia földjét. Mondták, hogy
ott szlovének, bolgárok és blachok, valamint a rómaiak pásztorai laknak. Ezt
követően a 24-től a 27-ig terjedő fejezetben említiAnonymus a bulákokat. Leírja,
hogy Tétény (Töhötöm) vezér, Horka apja tudomást szerzett az erdőn túli föld
(Erdély) jóságáról és ott, egy Gelu (Gyalu) nevű bulák vezér uralkodik. Tétény
kémet küldött, aki kipuhatolta a földet és jelentést tett Téténynek. Beszélt a föld
jóságáról és, hogy ott aranyat és sót ásnak.
Miután Tétény engedélyt kapott Árpád vezértől, hogy az erdőn túl menjen, és
Gyalu ellen harcolhasson, egy nap alatt áthaladt az erdőn és azAlmás vizéhez ért.
Ott szemben találta magát Gyalu vezér bulák seregével. Heves küzdelem után
Gyalu vezér katonái alul maradtak. Gyalu vezér ezt látva futásnak eredt és a
Szamos folyó mellett fekvő vára felé igyekezett. Tétény vitézei utána szegődtek



és a Kapus patak mellett megölték. Amikor a föld lakosai ezt látták, békejobbot
nyújtottak és urukká választották Tétényt. Hűségüket esküvel erősítették meg.Az
esküvés helyét ma is Esküllőnek hívják. Esküllő Kolozsvártól északra, körülbelül
35 kilométerre még Kolozs megyében van. Gyalu vezér nevét az óriás Gyalui
havasok és előttük Gyalu község őrzi Kolozsvár közelében.
Anonymus krónikájának 44-ik fejezetében újra megemlíti a blakkokat. Galád
vezér földje a Tisza, Maros és az Al-Duna által határolt, ma Bánságnak nevezett
vidék volt.ATemes folyónál ütköztekmeg a Szovárd, Kadocs ésVajta által vezetett
magyar csapatok Galád vezér seregével, aki nagy lovas és gyalogos sereggel,
azonkívül még kun, bolgár és „blakk“ segítséggel jött a magyar sereg ellen. A
vesztett csata után Galád vezér Keve várába menekült, majd a várat önként feladta.
Anonymusnak ez a híradása arra mutat, hogy a bulákok nemcsak Erdélyben
éltek, hanem az Al-Duna mentén és a Bánságban is.
Kézai Simon Chronicum Hungaricum című 1282 és 1285 között írott krónikájában
már tud az „ulahi“ népről, azaz oláhokról, de élesen megkülönbözteti őket
a „blaci“ vagy bulák néptől. Kézai krónikájának idevonatkozó fontos értesítése:
„Ezek a székelyek ugyanis a hunok maradványai, akik mikor hírét vették, hogy a
magyarok másodszor is visszatérnek Pannóniába, elébük mentek Oroszország
végeire és miután együttesen Pannóniát elfoglalták, abban részt kaptak, de nem
Pannónia síkságán, hanem a blakkokkal együtt a végek hegyeiben nyertek 
osztályrészt,
ezért a blakkokkal összeelegyedve élnek és azok betűit használják.“
(Zaculi…..cum Blackis in montibus confini sortem habuerunt, unde Blackis conmixte
literis ipsorum uti perhibentur). A székely rovásírás a mai napig fennmaradt
és a török népek rovásírásával rokon. Ez felkelthette volna a magyar történészek
figyelmét, mert török fajta írást újlatin néptől nem vehettek volna át.
Németh Gyula nyelvész: A Magyar Rovásírás című 1924-ben megjelent
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* A magyar „Gácsország“. Szerk.
munkájában megjegyzi, hogy a székely rovásírás a közép-ázsiai Talas folyó 
völgyében
talált török íráshoz áll legközelebb. Ez a vidék volt a bulák nép hazája a
török törzsszövetségben, mielőtt a népvándorlás idején a Balkánra vonultak
volna.
Királyi és pápai okiratok
II. Endre magyar király 1222-ben kelt oklevelében a barcasági Német
Lovagrendnek tett adományát megerősíti. Ebben az okiratban az Olt és a Déli-
Kárpátok közötti területet Terra Blacorumnak nevezi. III. Ince pápa ugyancsak
1222-ben kelt oklevele ezt a földet szintén Terra Blacorumnak mondja. Ezt az
oklevelet állítólag 1231-ben a Barcaságból kiűzött Német Lovagrend főnöke,
Herman von Salza meghamisítatta, amikor Rómában a pápa közben járását kérte.
II. Endre király ugyanis a Német Lovagrendet kiverte Erdélyből, mert a lovagok
vállalt kötelezettségüknek nem tettek eleget. Területüket 1211-ben avval a
feltétellel kapták, hogy Erdélyt a kunok támadásai ellen megvédik, amit nem 
teljesítettek.
A kerci apátságnak II. Endre király az Olt és a Déli-Kárpátok között a bulákok
földjéből hasított ki területet, (exempta de Blaccis), amit a király 1223-ban
oklevéllel megerősített. A határleírás a bulákok területén említ földrajzi neveket,
mint Egerpatak, Árpás, Nagybűkk, amelyeket nem lehet román neveknek minősíteni.
Ezek tiszta magyar nevek.
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). Nagy jelentőségű földrajzi és történelmi nevek ezek,
amelyeket részletesen fogunk tárgyalni.



Idegen, középkori krónikák és egykorú források
Snorre Sturluson (1178-1241) izlandi tudós, amikor I. Alexios Komnenos
bizánci császár besenyők elleni hadjáratáról írt (1122), megemlíti „Blokumannaland“-
ot, azaz a bulákok és kunok országát. Írt még Pezinavoliu népről, ami alatt
ebben az eltorzított formában pecseneget, azaz a besenyőt ismerjük fel.
Svédország dél-keleti partjához közel fekvő Gotland szigeten a Sjonhem melletti
runa írásokon megjelenik a „Blakumen“ név Halics Fejedelemséggel kapcsolatban,
amely a mai Lengyelország észak-keleti Kárpátokkal határolt része.Az
Osztrák-Magyar Monarchia idején Galícia néven osztrák tartomány volt.Az utolsó
szótagja a germán „man“, azaz „ember“ többes száma. A blak név kétségtelenül
mutatkozik. A közbeeső „u“ kötőhangzó. A blakok felhúzódtak Galíciáig is.
Geoffroy de Villeharduin (1160-1213) Balduin konstantinápolyi latin császár
hadvezére volt és részt vett a bolgár Asen cárok (1186-1257) elleni harcokban.
Villeharduin a negyedik keresztes hadjárat történetét: Historie de la conquéte de
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Constantinople, című munkájában írta meg. Asen János cárt (1186-1196)
„Joannis roi des Blas et des Bougres“, azaz a bulákok és bulgárok királyának
nevezi, majd később a cárt így is jelöli: „roi de Blaquie“, azaz Bulákország királya.
Minthogy sem valachok, sem vlachok, sem románok a Balkán félsziget déli
felében államot nem alkottak, csak a bulákok királyáról lehet szó.
William Rubruk ferencrendi szerzetes útleírását: The Mongol Mission címmel
Christofer Dawson közölte az 1953-ban, New Yorkban megjelent munkájában.
Leírja, hogy IX. Lajos, azaz Szent Lajos francia király (1226-1270) követe a 
ferencrendi
Guillaume Rubrouque, vagy angol nevénWilliam Rubruk a király megbízásából
utazott 1253-ban Mungu tatár kán udvarába, Karakorumba. Igen részletes
útleírásban beszámol a népekről, amelyeknek a területét érintette. Rubruk
írja: „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.“ Asen a már előbb említett bolgár cárok
területe, a mai Bulgária.
Amikor Rubruk Batu khán fiáról, Szartach khánról beszél, újra felsorol népeket,
mint oroszokat, bulákokat, cserkeszeket, alánokat. „Más adatokról krónikákból
lehet értesülni“, írja Rubruk, „mert köztudomású, hogy azok a tartományok,
amelyek Konstantinápolyon túl vannak és most Bolgárországnak, Blakianak és
Sclavoniának ismernek, azelőtt görög tartományok voltak; Magyarország
Pannónia volt.“
Jellemző Dawson tájékozatlanságára, amikor megjegyzi, hogy a blakkok, vlachok
azaz románok.
A Rubruk által említett Magna Hungariaval és az ottani magyarokkal kapcsolatban
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az 1848-as magyar szabadságharc
és az azt követő Bach korszak előtti magyar történelemszemlélet szerint
a magyarok a Kaukázus hegységtől délre eső térségben éltek évszázadokig, talán
évezredekig és innen vándoroltak a Kubán folyó melletti Magyarországon és
később az Etelközön át a Kárpát-medencébe. Ezek voltak a nemzetnek nevet adó
zőm, a magyarok.Más törzsek kelet felé vonulva jutottak el a Volga-Urál vidékre,



itt alakult ki Magna Hungaria. Onnan jöttek az Etelközbe, majd egy nemzetté
ötvöződve az új hazába, Magyarországra. Talán innen származik a kettős elne-
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vezés, egyrészt Hongroi, Ungar, Hungaria, másrészt a jelenlegi hivatalos magyar
történelemszemlélet még mindig az 1848-as magyar szabadságharcot követő
Bach korszakban a nemzetre erőszakolt finn-ugor északi származást támogatja.
Roger Bacon szintén ferencrendi szerzetes a Sinica Franciscana néven ismert,
körülbelül az 1265-67-es évekből származó krónikák közé tartozó Opus Major
című könyvében írja, hogy a baskírokhoz közel az Ural hegységtől nyugatra laktak
a blakkok, akik most az új bulgároktól északra és az újabb Magyarország
között Asen földjén laknak, azaz a balkáni Bulgáriában.
Újkori történészek és nyelvészek
Magyar történészek az utóbbi időkig nem foglalkoztak a bulákokkal, sőt tűrték,
hogy a román történészek hivatkozva Anonymus és Kézai Simon krónikáira a
bulákokat kellő alap nélkül, mint a románok, azaz a valachok őseit mutassák be.
Pais Dezső fordította 1926-ban Anonymus Gesta Hungarorum című krónikáját.
Neki szúrt szemet először, hogy a blacus nevet viselő népelem a volgai és aldunai
bolgársággal kapcsolatban egyaránt feltűnik. Mint írja, a Magyar Nyelv folyóirat
XXXI. Évfolyamában, 1934-ben, Szó és Szólásmagyarázatok című tanulmányában,
ennek a népnek a nevét utóbb tévesztették össze a román nyelvű valach,
vagy oláh nép nevével és a két népre vonatkozó ismeretek összezavarodtak.
Ennek a blacus népnek egy része elkerült Erdélybe is. A blak vagy török formájában
bulák nevet a török balku szóból vezeti le, amely darab, rész vagy ág
értelmű. A bulák valóban a nagy török törzsszövetség egyik része, ága volt. Az
Esküllő nevet a török icku szóval egyezteti, ami a török eskű, de ugyanígy ivást
is jelent, ami a török népek vérszerződésére mutat. A kupába a szerződő felek
vérüket csepegtették, azt borral higították, mindegyik fél ivott belőle és ez jelentette
az esküt. Pais Dezső tanulmányára azonban a magyar nyelvészek és történészek
nem figyeltek fel.
A bulák népnév a magyar turkológiai irodalomban többször előfordul. Németh
Gyula kiváló turkológus már 1938-ban idézte a nevet a török M. Kasyari 1066-
ban írt török-perzsa szótárából, amely, mint népcsoportot jelöli a bulákokat.
Czeglédy Károlynak nagy jelentőségű: a Karkul Törzsek Nevei, című tanulmánya
a Magyar Nyelv folyóirat 1949 évi számában jelent meg. Ebben Czeglédy
az ázsiai török törzseknek a 6. és 9. század közötti történetét írja meg. A hatalmas
belső ázsiai törökség 581-ben két ágra oszlott, a keleti törökségre, a mai Kelet-
Turkesztán, kínai fennhatóság alatti területére és a nyugati törökökre, akiknek
területe a mai Nyugat-Turkesztán volt, ma a Szovjetúnió fennhatósága alatt.Akét
török birodalom között helyezkedett el, a karluk török törzsszövetség. Területük
az Altai hegység délnyugati térsége, a Fekete Irtisz és a Talas folyó völgyének
vidéke. Területüket később kiterjesztették a Syr Darja folyó vidékére és keletre a
Tien-san hegységig. Czeglédy kínai tudósítások és az arab Marwitzi leírásai alap-
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ján közli a kaluk törzsszövetség kilenc törzsének nevét. Közülük a hetedik volt a
bulák törzs. Ebből a törzsszövetségből a bulák törzs nagy része tovább vonult
nyugatra.
Czeglédy munkájának nagy jelentősége az, hogy pontosan meghatározza a
bulákok nevét és hovatartozásukat, azt, hogy ázsiai törökök voltak. Nagy kár,
hogy a magyar történészek nem fordítottak figyelmet erre a nagyjelentőségű 
történelmi



adatra. Már 40 évvel ezelőtt eloszlathatták volna azt a súlyos tévedést,
hogy a honfoglalás-kori erdélyi blak és a valach, vagy vlach (oláh) azonos nép
lett volna és nem került volna bele az 1986-ban megjelent Erdély Története című
munkába ez a magyarságra nézve annyira káros tévedés.
Aldo Dami a Genfi Egyetem (L'Univetsité de Genéve) tanára a Daco-Román
Folytonosság Elmélete (Theorie de la Continuite Deca-Roumaine) című, a
Bulletin de la Société Neuchateloise de Geographie című lap LI-ik kötetében
1945-ben megjelent tanulmányban idézi a már előbb említett Villeharduin-t, aki
1204-ben a negyedik keresztes hadjáratról szóló leírásában írta már a fentebb
idézett sorokat. Állítja, hogy egyes vélemények szerint, a török eredetű bulák,
elnevezés lehet az eredete a bulgár népnévnek. Megjegyzi, hogy a bizánci 
forrásokban
bgaxoi (blakoi) szerepel, míg latin forrásokban blacus. Voloch szláv szó,
szőrőst, gyapjast jelent, írja. Ez a Balkán latin pásztorait jelentené, mert ezek
hordták a báránybőr bundát kifelé fordítva, míg a sclávok maguk befelé fordítva
hordták. Aldo Dami nem fogadja el a daco-román folytonosságot.
Győrffy György 1965-ben megjelent: Napkelet Felfedezése című könyvében
közölte William Rubruk útleírását magyar fordításban, de nem gondolt a Rubruk
által leírt blakkok és a II. Endre magyar király okirataiban szereplő blakkok
közötti összefüggésre. Bár amikor Pais Dezső fordításában Anonymus krónikáját
1975-ben újra kiadták, Győrffy aki számos történelmi munka szerzője, írt hozzá
bevezetést és megrajzolta a hozzá fűzött térképet. Ezen a térképen már jelöli
Erdélyben az Olt folyó mellett a blakkokat. Feltűnő megjegyzése, hogy vlach nép
nem élt a 9-ik században Erdélyben, ami helytálló, de tévesen írja, hogyAnonymus
által szerepeltetett „Cumani“ és „Blachi“ népek jelenléte Erdélyben az 1200-as
évek visszavetítése lenne. Győrffy nem vette figyelembe, hogy a bolgárok és
bulákok már a 7-ik század elején húzódtak az Urál hegységtől nyugatra eső
hazájukból a Dnyeszter és Dnyeper folyó alsó folyásának vidékére és innen
indultak a Balkánra, hogy 679-ben a mai napig fennálló Bolgárországot megalapítsák.
Ez a Bolgárország azután Erdélyre is kiterjesztette uralmát Krum khán
(802-815) uralkodása alatt 803-ban. A bulákok erdélyi letelepedése legkésőbb
erre az időszakra kell, hogy essék.
Bodor György történész végre 42 évvel Pais Dezső fejtegetései után 1976-ban
ugyancsak a Magyar Nyelv folyóiratban: Egy krónikás adat helyes értelmezése
címmel részletesebben ír Anonymus és Kézai Simon által említett blakokról.
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Rámutat arra, hogy Kálti Márk, a Képes Krónika (1342) írója követte el az első
hibát, amikor a későbbi okiratokban felbukkanó újlatin nyelvű valachus népet
összetéveszti a török eredetű, a bolgárokkal idesodrott blak, vagy bulák néppel.
Kifejti, hogy Kézai adattára, amely szerint a blakok és székelyek összekeverve
élnek, csak a legújabb kutatások derítettek fényt. Hivatkozik Győrffy György
munkájára: Tanulmányok a magyar állam eredetéről (1952). Leírja, hogy a
telepítés a katonai beosztás biztosítására tervszerűen történt. Kisebb egységekbe
minden ágból egy-egy falu települt, így a törzsbeli egységek egyenletesen 
összekeveredtek.
Természetesen csak katonai jellegben azonos fajtájú népek beilleszkedéséről
lehetett szó, írja, mert másfajta elemek a székelység katonai ütőképességét
megbénították volna, Kézai „conmixti“ kifejezése a telepítés pontos
ismeretét mutatja.
Rásonyi László a törökországi Ankarai Egyetem tanára volt. Törökül jelent
meg 1971-ben a Tarihte Türklük (Törökség a történelemben) című munkája.
Ebben már javasolta, hogy Anonymus által említett blakok alatt nem vlachokat,
hanem bulákokat kell érteni. Főleg nyelvészeti alapon mutatott a bulák nép 
eredetére



Rásonyi előbb az Acta Orientalia Academiae Scienciarum Hungaricae,
Tomus XXXIII. 1979, Fasciculus 2-ben (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979)
megjelent dolgozatában: Bulaqs and Oyuzs is Mediaeval Transylvania, cím alatt,
majd a Magyar Múlt folyóirat 1982 évi 2-es számban: The History of Blaks or
Bulkas című tanulmányában. Középkori utazó szerzetesekre hivatkozva Rásonyi
rámutat arra, hogy 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). Béka, kondor,
ökör a magyar nyelvben a török kölcsönszavak közé tartoznak.
A buláknak (Bulaq), majd a krónikások által blaknak (Blaq) nevezett török nép
azonosságára vonatkozó adatokat igen részletesen fejti ki Rásonyi az Acta
Orientalia-ban megjelent tanulmányában. Véleménye szerint Pais Dezső megfejtése,
hogy a bulák elnevezés a török „balku“ szóból eredne, amely részt, vagy
ágat jelent, nem tartható fenn. A chatagay törökben, a mongolban és még több
török nyelvjárásban a „blaq“ kesely lovat jelent, amelynek mind a négy lába
fehér. Rásonyi hivatkozik a kazak török „tajbulaq“ szóra, ami kesely csikót jelent,
de a kazár török kifejezés „erke blaq“, azaz kesely mén már a hangzókihagyás
példája.
A hangzókihagyás nagyon gyakori a török nyelvekben. Rásonyi Räsänen:
Philologiae Turcicae Fundamenta című munkájára hivatkozik, aki több ottoman
török szót hoz fel erre példának, mint „birak“, magyarul „hagyni“, amiből „brak“
lett, „gira“ szántóföld, amiből „gra“ lett. A csuvas „garul“ (őr) szóból „gravul“
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lett. Ezek a példák igazolják Rásonyi állítását, hogy a bulák elnevezés „blak“szóvá
fejlődött.
Rásonyi tanulmányainak érdekessége, hogy tizennégy olyan földrajzi nevet
sorol fel Erdélyben, amelyekről úgy véli, hogy török bulák eredetűek. Ezek Csik,
Esküllő, Gyalu, Tortillo, Zágor, Zajzon, Zágon, Budvár, Küküllő, Szeben, Brassó.
Rásonyi hivatkozik rá, hogy már Kasyari (1066) sayun szót, mint hercegi rangot
jelölte meg a qarluq törököknél. Török népnél szokás volt rangot jelentő
szavakat személynévnek adni avval, hogy a személy sorsára hatással lehetett. Így
a sayun szó is személynévvé változott. Erre a magyarban is tudunk példát, ahogy
a szultán rangból fejlődhetett a Zoltán személynév. A magyar nyelv természetének
megfelelően változott így a „sayun“ a Zágon névre. Rásonyi szerint a
„bud“, „but“, „put“, törökül bálvány, a buddhizmus terjedésével összefüggésben lett
Budából a török „Bud“ és Budvár neve a Küküllő mellett. Rásonyi szerint Zágor
személynévből eredhet. Egy 1521-ben kelt okirat „Pratum Zagorréthe“ kifejezést
tartalmazza. Kirgiz népmesében szerepel Sagur káhn. Zajzon község nevéről nem
bizonyos, hogy bulák vagy úz eredetű-e, írta Rásonyi. Tortillo nevét Rásonyi a
török Tortility, magyarul kavicsos szóból vezeti le.
Telekiné Kovács Zsuzsanna, aki nyelvészetből szerzett egyetemi diplomát és
több Nemzetközi Orientalista Kongresszuson adta elő kutatásait, a Kárpátmedence
szumir, ősmagyar eredetű földrajzi neveiről.Atörök blak nép Erdélyben
a magyar honfoglaláskor című dolgozatában, amely a Magyar Múlt folyóirat
1984-85 évfolyamában jelent meg (34. szám), hozzászólt Rásonyi dolgozatához.
Véleménye szerint ezeknek a neveknek csak a fele fogadható el török bulák 
eredetűnek,
de nem fogadható el Gyalu (Gelu), Brassó (Barassó), Szeben, Küküllő,
Budvár és az Uz folyó neve. Ezeket Telekiné egy sokkal régebbi korból, a Kárpát
Medence mezopotámiai korából valónak tartja.
Gyalu bulák vezér nevét fenntartó község Kolozs megyében a Gyalui havasok



elődombjainál fekszik. A hegység neve valószínűleg a mezopotámiai Gallu vihar
isten nevétől származik. Brassó nevét Rásonyi a bolgár-török „szürke víz“ jelentéssel
hozza kapcsolatba, Telekiné azonban abból következtetve, hogy a székelyek
Brassó-nak ejtik, a szumir „bar“ épület szót látja benne, Bar a b-v hangváltozással
alakult a magyar „vár“ szóvá. Szeben nevének Rásonyi szerinti török jellegével
sem ért egyet Telekiné, mert a szumir „szeb“, vagy „aszabu“, magyarul szoba
jelentését látja benne. Bihur volt Mezopotámiában a „vihar“ szava.ABihar hegység
neve eszerint a szumir bihur szóból ered. A Déli- és Keleti-Kárpátok előtti
lapájon fekvő Szerdahely, Csikszereda és Görgényi havasok előtt lévő
Nyárádszereda nevét blak eredetűnek tartja, mivel hasonlóak Bulgária legrégibb
fővárosának Szerdikának a nevéhez. Valamennyi „szer“-vezkedés helyét jelölheti.
Érdekes megjegyezni, hogy a székelyek, akik jelentős szerepet játszottak már a
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honfoglalást követő századokban és szállásterületük a mainál sokkal nagyobb
volt, nem hagytak hátra török eredetű földrajzi neveket, mivel nyelvük nem török,
hanem magyar volt. Ezzel szemben a bulákok szálláshelyein tudunk találni
törökös neveket, amire Rásonyi mutat rá tanulmányában. Ahogy Rásonyi írja, a
bulákok 1225 után eltűnnek az okiratokból. Valószínűleg, mivel teljesen elkeveredtek
a székelyekkel, de emléküket megőrizte néhány földrajzi név, amelyek
valószínűleg bulák szavakból és személynevekből adódtak. A „csik“ szó az
Orkhon feliratokon, valamint az uighur szövegekben határt jelent. Küküllő neve
szintén török eredetre vall. Rásonyi egy Kükelek nevű török folyót hoz fel példának
és szerinte a török kökény szóból származna. Evvel a feltevéssel vitába száll
Telekiné, aki a szumir kal, a magyar jar-kel igéből származtatja, ami járást, haladást,
ha a haladás vízre vonatkozik, akkor folyást jelent. A megkettőzés az ószumir
nyelv jellemzője, Vannak Kal, Kel, Kűl nevű folyók a Kaukázusban és
Belső-Ázsiában is. Az Uzon helységnevet Rásonyi a török „uzun“ szóból vezeti
le, ami törökül hosszút jelent. Evvel szemben Telekiné az Uz folyó nevéből 
származtatja,
a folyó nevét viszont a szumir „husz“, a magyar „úsz“, vagy „úszik“
igéből eredezteti, ami a régi magyarban „folyik“ jelentésű is. Nem messze
Székelyudvarhelytől a Küküllő partján egy nagy kiugró sziklát neveznek
Budvárnak. Rásonyi a Buda nevet látja benne. Telekiné szerint azonban „Bud“ a
szumirban a hegy egyik szava.
A bulákok története
A bulákok, vagy ahogy Anonymus krónikájában írja, blakok eredetét kutatva
1988-ban magam a new yorki Public Library-ban (Nyilvános Könyvtár), a világ
egyik legnagyobb könyvtárában meglepő eredményre jutottam. A bulák nép
legrégibb települési helyére a mai napig fennmaradt földrajzi nevek mutatnak. A
bulákok a Talas folyó völgyében már eddig ismert települési helyétől körülbelül
1400 kilométerre keletre, a Kuruktagh hegységtől délre elterülő, ma már 
elsivatagosodott
Lop-nor lapályon végzett ásatásokat egy svéd régészekből álló csoport.
Sven Hedin neves svéd régész 70-ik születésnapja alkalmából emlékkönyvet
adott ki a Svéd Antropológiai és Földrajzi Társaság (Svenska Sallskapet för
Antropologie och Geografi), Stockholmban, 1935-ben (Hyllningsskrift Tillägna
Sven Hedin pa Hans 70-Arsdag). Ebben a munkában közölték Folke Bergman
svéd régész beszámolóját: Newly Discovered Graves in the Lop-nor Desert,
(Újonnan felfedezett sírok a Lop-nor Sivatagban) címmel. Ebben a tanulmányban
írta Folke Bergman az itteni lakosság nyelvében ma is élő földrajzi neveket, négy
bulák település nevét, mint Yardang-bulák, Altmish-bulák, Yetim-bulák és
Kaurük-bulák. Yardang törökül társ, segítő, Altmish törökül hatvan, Yetim árvát
jelent. A török szótár kavruk-ot ismer, ami kiszikkadtat, kiégettet jelent.
A Lop-nor sivatag igen száraz időjárása következtében a feltárt sírok ilyen
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hosszú idő után is viszonylag épségben maradtak. Szerszámok, sőt szövetek és
ruhadarabok is fennmaradtak. A cipők az alacsony scytha csizmákra és a hegyes
fövegek a schyta viseletre emlékeztetnek, írta Folke Bergman. A svéd régészek
1935 előtt még igen tág időmeghatározást adtak. Akkor még a Carbon 14-es
kórmeghatározás nem volt ismeretes.
A bulák földrajzi nevek bizonysága, hogy a bulakok a Karkul Törzsszövetséget
megelőzően a Talas völgyében volt telephelyüktől még keletebbre éltek 
időszámításunk
legelején.1
A Der Grosse Welt-Atlas der Deutschen Buch-Gemeinschaft (A német Buch-
Gemeinschaft Nagy Világtérképe) 1929-ben, Berlinben kiadott világtérképe 70.
oldalán közölt Belső-Ázsia térkép szintén feltünteti a Lop-nor sivatagban
Altmish-bulakot.2
A bulákok tehát innen, Kelet-Turkesztánból, Belső Ázsiából indultak időszámításunk
kezdetén, valószínűleg a terület elsivatagosodása miatt. A 4-ik században
már az Altai hegység térségében, az Irtis folyó és a Talas folyó völgye közötti
térségben éltek Karkul Törzsszövetségben. Innen vándoroltak tovább a 6.
évszázadban az Urál hegység déli és nyugati lejtőire, a baskírok és bolgárok
szomszédságába. Ezután összekötötték sorsukat a bolgárokkal és sokéves vándorlás
után a bolgárokkal együtt, elfoglalták a Balkánon 679-ben az új Bolgárországot,
amely a mai Bolgárországból, és az Al-Duna és a Déli-Kárpátok által
bezárt alföldből állt. Krum bolgár khán 803-ban Erdélyt és Magyarország egy
részét is elfoglalta. Erdélyben a honfoglalás idején Anonymus szerint az Almáspatak,
Gyalu község, a Szamos és Küküllő térségében éltek a bulákok. II. Endre
magyar király idejében azonban az Olt és a Déli-Kárpátok közötti terültet jelölik
az okiratok a Bulákok Földje (terra Blacorum) és a Bulákok Erdeje (Silvam
Blacorum) névvel. Valószínű, hogy a szittya népek szokása szerint, mint csatlakozott
népet a bolgárok birodalmuk északi tartományába, Erdélybe telepítették
a bulákokat határvédelemre. Nagy számban éltek azonban bulákok Bolgárország
többi részén is, különösen a Déli-Kárpátok és az Al-Duna által bezárt alföldön. A
bolgár cárokat sokszor, mint a bulákok és bolgárok cárját említik egykorú írók és
írják, hogy a bulákok Asen bolgár cár földjén laknak.
A népvándorlás népeinek egyes részei visszamaradtak régi ázsiai vagy Urál
hegység menti hazájukban, mint ahogy magyarok is visszamaradtak, akiket
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1 A Der Grosse Welt-Atlas der Deutschen Buch-Gemeinschaft (A német Buch-Gemeinschaft Nagy
Világtérképe) 1929-ben, Berlinben kiadott világtérképe 70-ik oldalán a közölt Belső-Ázsia térkép a
Lop-nor sivatagban szintén feltünteti Altmish-bulakot és a Talas völgyet
2 A Svenska Sällskapet för Antropológie och Geografi (Svéd Embertani és Földrajzi Társaság)
Stockholmban 1935-ben Hyllningsskrift Tillagna Sven Hedin pa Hans 70 Arsdag (Sven Hedin 70
éves Születésnapja Alkalmából) címmel kiadott emlékkönyv közli Folke Bergman régész beszámolóját:
„Newly Discovered Graves in the Lop-nor Desert (Újonnan felfedezett sírok a Lop-nor
Sivatagban) címmel. Ebben a kiadványban közölt térkép feltünteti Altmish-bulak, Yetim-bulak,
Kaurük-bulak és Yardang-bulak földrajzi nevet
Julián barát a 13-ik században megtalált a baskírok szomszédságában az Urál
hegységtől nyugatra. A bulák nép egy töredéke is visszamaradt az Urál hegység
vidékén a baskírok szomszédságában. Még 1592-ben is említik őket orosz hódítók,
amint Rásonyi László felhoz tanulmányában.
Erdély Története című munka tévedései
Az 1986-ben megjelent Erdély Története című óriási történelmi munka súlyos
hibát követet el, amikor a bulákokat oláhoknak, sőt románoknak írja. Ez a hiba az
első kötetben többször ismétlődik, így a 298-ik oldalon székely, „román“ és
besenyő határőröket említ blak vagy bulák helyett, akiket egymás közé osztanak
be. Három török fajú népet, mint a székely, a besenyő és bulák lehet egyesíteni,
de egy újlatin nyelvű népet török fajú népekkel nem. Amellett súlyos tévedés,



hogy bulák helyett nem is vlachot, oláhot, hanem „románt“ ír. Egy történelmi
szakmunkában még súlyosabb hiba, hogy egy századokkal később keletkezett
elnevezést, mint „román“ visszavetít hatszáz évvel. A 303-ik oldalon II. Endre
magyar király okleveléből az úgynevezett Andreanumból idéz, de „Silvam
Blacorum et Bissenorum“, azaz a „bulákok és besenyők erdeje“ helyett azt írja:
„a románok és besenyők erdeje“. Ugyanezt a hibát követi el a könyv a 405-ik
oldalon, amikor a „románok“ betűinek írja a török eredetű székely rovásírást.
A237-ik oldalon tévesen írja Erdély Története, hogy 1185-ben a Balkánon bulgárok
„románokkal“ és kunokkal szövetkezve rázták le a bizánci uralmat. Ezek a
népek a bolgárok, „bulákok“ (blakok) és kunok voltak, nem pedig oláhok (vlachok),
még kevésbé „románok“. Az egykorú források vlachot nem említenek,
még kevésbé románt, hanem következetesen blakot írnak.
Az kétségtelen, hogy Anonymusból nem lehet „román népi continuitást“, azaz
magyarul „oláh népi folytonosságot“ kiolvasni. Anonymus nem, hogy a román
nevet nem írta le, de még a vlach, vagy oláh nevet sem írta le semmilyen formában.
Az ő korában még oláhok nem jelentek meg a Kárpát-medencében, de
blak, azaz bulák folytonosságról ír, amikor elmondja, hogy a bulákok a magyar
honfoglaláskor Tétényt urukká választották, ezt esküvel erősítették meg és 
csatlakoztak
a magyarokhoz. II. Endre magyar király által kiadott okiratok szerint a
magyarság a bulákokat nem szorította ki a honfoglaláskor a Kárpát-medencéből,
mert még 1224-ben is okiratok szólnak róluk. Erdély Történetének a 240-ik oldalon
közölt feltevése, hogy a honfoglaláskor a magyarok kiszorították volna a
bulákokat a Kárpát-medencéből, téves.
A 240-ik oldalon azt állítja Erdély Története, hogy Anonymus a bolgár-
“román“ birodalom vlach azaz oláh elemére gondolhatott Galád vezér seregével
kapcsolatban. Mire gondolt vajon, amikor a Szamos melletti Gyalu vezér blakkjairól
ír? Ha gondolt vlachokra, miért nem írta? Nem gondolhatott azonban
ezekre, mert a vlach kifejezést nem ismerte. Fel kellett volna tűnnie Erdély
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Története szerkesztőinek, hogy egyetlen korabeli író sem említ vlach vagy valach
elemet a bulgárokkal kapcsolatban. Nem valószínű, hogy a korabeli írók vlach-ra
gondoltak, mégis mindig következetesen és kivétel nélkül blakkot, azaz bulákot
blas-t, blaci-t vagy Blaquie-t írtak. Erdély Története igen erősen kísérli a blak és
vlach, vagy bulák és valach népet azonosítani, de a blak népnek Közép-Ázsiában
és később az Urál hegység lejtőin való megjelenése mégsem magyarázható úgy,
hogy azokon a területeken románok éltek volna.Az Urál hegységig a római 
gyarmatosítás
mégsem terjedt. Már pedig a bulákok a bolgárok már az Urál hegység
mellett együtt éltek és ezek a blakkok vagy török nevükön bulákok nem változtak
át románokká, amíg a bolgárokkal az Urál hegység menti Nagy Bulgáriából,
és Nagy Blakiából a Balkánra a mai Bolgárországba vonultak és a 9-ik század elején
az akkor Bolgárországhoz tartozó Erdélybe telepedtek. Útközben sem római
gyarmaton, sem oláh, vagy vlach lakta, sem romanizált vidékeken nem vonultak
át. Ugyanúgy szerepeltek a bulákok a bolgárokkal együtt az Urál hegység mentén,
mint ahogy együtt szerepeltek később a Balkánon alapított Bolgárországban.
Török rendszerű rovásírásukat még Erdélyben is megőrizték. Nem vitás, hogy ez
nem volt latin írás.
Erdély Története a 305-ik oldalon a 11. és 12-ik századi „bolgár-román“Asenida
uralkodóházról ír. A már felsorolt források e helyett „bolgár-bulák“ cárokról
beszélnek. Román királyokat sehol sem említenek, annál kevésbé sem, mivel
ettől a kortól a román népnév még több száz évig ismeretlen.
Erdély Története saját magával kerül ellentmondásba, amikor az Irodalmi 
Jegyzetekben



(584-ik oldal) írja: „Anonymus szövegéből tehát csak Erdély észak-nyugati
sarkában lehet autochton (őslakos) blak népességre következtetni.“Már pedig
éppen ez az az erdélyi terület, a Szamos mellékvizei környéke, ahol egyetlen
román eredetű folyónevet sem ismerünk, és ahol egyetlen falunevet sem vettek át
1400 előtt magyarok a román nyelvből. Románoknak semmi helynévi nyoma
nincs. „Ilyen alapon anakronizmusnak ítéli, hogy Anonymus blakkokat helyez
Erdélybe a „bolgár-vlach királyság“ népeiből. Amint már előbb említettük, az
egykorú források „bolgár-vlach királyságról“ nem tudnak, hanem bolgár-bulák
királyságról írnak. A voloch, később valach, majd vlach elnevezés sokkal későbbi
keletű, a bolgár államalapítás korában, a 679-ik esztendőben még nem volt. Scláv
népesség csak az 5. és a 6-ik században húzódik a Balkán félszigetre. Legalább 400
év kellett ahhoz, hogy egy másnyelvű nép átvegye a latin nyelvet. Ahol ennél
kevesebb ideig tartott a római uralom, mint a Dunántúlon, vagy Erdélyben, ahol
csak 166 évig állott fenn, a nép nem latinosodott el, sőt a nép nyelvén még latin
földrajzi nevek sem maradtak fenn. Emellett, ha a blakkok erdélyi szálláshelyein
nem lehet román helyneveket találni, ez nem arra enged következtetni, hogy ott
nem éltek blakkok, vagy bulákok, hanem arra, hogy a bulákok nem voltak
románok. Ez is rá kellett volna, hogy vezesse Erdély Története szerkesztőit, hogy
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a bulákok nem lehettek románok. Éppen ezért viszont minden ellentmondás eltűnik,
ha elfogadjuk, hogy a bulákok nem voltak románok, hanem egy BelsőÁzsiából
származó török nép. Az ellenben megdöbbentő, amikor Erdély Története
a 400-500 évvel később megjelenő oláhokkal akarja behelyettesíteni, illetve
oláhokká változtatni a századokkal előbb ott élt Szamos menti török bulákokat.
Erdély ókori lakossága
Erdély Története a 228-ik oldalon az ókori, sőt ősi lakosság nyelvét az ókori
földrajzi nevekből próbálja levezetni. Írja, hogy Aluta volt az Olt folyó neve, de
nem írja meg Telekinének 1963-ban kiadott munkája alapján, hogy Aluta volt a
mezopotámiai pantheon Élet istennője, és, hogy Aluta a magyar „élet“ szavunk
ősi alakja. Nem említi Erdély fővárosának, Kolozsvárnak már időszámításunk 2.
évszázadában feljegyezték nevét, Napoca-t. Nem vizsgálja a városon keresztül
folyó Szamos nevét sem. Idéznie kellene pedig Telekiné nagy jelentőségű 
kutatásaiból,
hogy NAPOKA nevében a NAP az ősszumír Napisten ötezer éves neve és
a „KA“ (latin írásban „CA“) a szumir „KŐ“, „hegy“ szava van, amely ugyanúgy,
mint a magyar „kő“, jelent nemcsak követ, hanem hegyet is. Napoka nevében azt
a meredek, nagy hegyet jelenti Kolozsvár felett, amelyet ma Fellegvárnak
neveznek. Erdély több hatalmas, 1600-2200 méter magas hegységének is csak
„Kő“ a neve, mint: Ünökő, Szárkő, Siposkő és mások. A székelység ma is csak
„Kő“-nek mondja a hegyet.
Rendkívül fontos, hogy Kolozsváron, a Nap városán átfolyó Szamosnak a neve
is napisten név. A szumir mellett a másik nagy mezopotámiai népnek, az akkádnak
volt a Napistene. Így Napoka és Szamos egymást igazolja. Herodotos, görög
történetíró Kr.előtti 5-ik században leírta ezeknek a vidékeknek a folyóneveit,
közöttük NAP-ÁR-ist. Ez lehetett a Szamos ősibb neve, szumir-ősmagyar név.Az
„is“ csak görögösítő végzet. Telekiné a Kárpát-medence földrajzi neveivel foglalkozó
tanulmányaiban, amelyeket Akadémiai és Nemzetközi Kongresszusokon is
felolvasott, felsorolja a nagy szumerologus,Anton Deimel, a Pápai Bibliai Intézet
(Istitutum Biblicum) igazgatójának nagy szumir szótáraiban megtalálható napisten
neveket, mint Nap, Nap-ud-ud (Üdönap), ahogy egyes vidékeken a magyar
nép mondja „inversioval“, Nappir, (aufgehende Sonne = felkelő nap), Nappirkadat,
Napsugaru, Naphunta (napnyugta), amelyeket átírtak latin betűkre, de
lefordítani nem tudtak.
Kötetekre menne Erdély nemzedékről-nemzedékre fenntartott és átadott ókori



földrajzi neveinek vizsgálata, amelynek a szumir nyelv szavai és a mezopotámiai
mitológia istenneveivel való egyezését Telekiné számos tanulmányában a
nyelvészetre és régészetre alapítva dolgozta fel. Kolozsvár főterén a Szent
Mihály templomtól alig 30 méterre 1968-ban feltárt kőkorszakbeli kultúra (Acta
Musei Napocensis VII. 1970), az evvel egyező tordosi kultúra (Torma Zsófia
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feltárása),a tatárlakai szumir képírásos táblák (Dacia 1963), a mezopotámiai Úr
város ásatásakor előkerült, az ásatási naplók igazolása szerint vegyészetileg
megállapítva erdélyi aranyból készült királyi sisak és egyéb királyi ékszerek (Kr.
e. 3500) mind erdélyi aranyból készült tárgyak sűrű összeköttetést mutatnak 
időszámításunk
előtti évezredekben a dél-kaukázusi, mezopotámiai kultúrával, de
ezek semmi esetre sem mutatnak ó-román kultúrát.
Ezt a tanulmány döntő történelmi adatokat hoz fel az erdélyi blak és bolgárokkal
egyesült blak vagy bulák nép török voltára és belső-ázsiai eredetére nézve. Igen
különös, amikor Erdély Története a 240-ik oldalon azt írja, hogy Anonymus és
Kézai Simon krónikásunknál, valamint II. Endre magyar király és III. Ince pápa
okleveleiben, Erdélyben említett blakkok és sok történész által leírt török eredetű,
a Kárpátoktól keletre említett blakkok azonosítása nem állja ki a tudományos
bírálat próbáját. Evvel szemben vajon milyen alapon állítja Erdély Története az
erdélyi blakkokat románnak? Erre vonatkozólag semmi forrást nem jelöl meg,
amellett, hogy ez történelmi szempontból nem lehetséges.
A Balkánra scláv népesség húzódott körülbelül időszámításunk 5. és 6.
századában. Ez a scláv népesség annyira előrehatolt, hogy a 6. század végére már
Corihthust is elérte. Ez a népesség keveredett a Balkán félsziget régebbi illír és
thrák lakosságával, amely a balkáni 600-700 évi római uralom alatt már részben
latinosodott. Erre a népességre telepednek rá a túlnépesedett Dél-Olaszországból az
Otrantói Szoroson át bevándorló latin nyelvű pásztorok és földművesek, akiktől
a kevert nyelvű lakosság hosszú évszázadok folyamán átvette az újlatin nyelvet.
Az Orchrida tó környékéről húzódott a 9. században északabbra a már valachnak
nevezett scláv és latin ötvözetű népesség. Egy részük azonban ott maradt a
Balkán félsziget közepén, Bolgárországtól dél-nyugatra eső területen és még ma
is ott él körülbelül 350’000 főt kitevő oláh nyelvet beszélő népesség. Ez élénk
cáfolata az oláh (valach) nép erdélyi származásának. Az újlatin nyelv a vulgár
latinból az első évezred folyamán alakult ki a Balkán félsziget déli részén. Az
erdélyi Dáciát viszont 272-ben üríti ki Aurelianus római császár, tehát 600 évvel
előbb. Már ezért sem alakulhatott ki újlatin vagy román nyelv Erdélyben. A már
idézettAldo Dami genfi egyetemi tanár könyvének 85-ik oldalán találóan azt írja,
hogy a románok története a Balkánon kezdődött. Korai történelmüket ott kell
keresni.
A 13. század második felében a tatárok az Al-Duna és a Kárpátok közé zárt
Kunországból kivonultak. Csak igen gyér kun lakosság élte túl a tatár uralmat. A
tatárok visszahúzódása tette lehetővé, hogy erre a gyér lakosságú térségre húzódjon
a 12. század második felében az eddig Bolgárországtól nyugatra élő, már
valach nevet viselő népesség nagy része. Kisebb csoportok már a Kárpátok szorosain
át Erdélybe is bejutottak, de a bulákok és a legelső oláhok megjelenését a
magyar történelmi térben 400-500 év választja el. Az oláhok azonban tömegben
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a 17. és a 18. században jöttek magyar területre, sőt Makkai László és Gáldi
László 1942-ben kiadott Románok Története című munkája írja, hogy 1739 és
1792 között körülbelül 130’000 család, tehát körülbelül 700’000 oláh-vlach
menekült a még törökök által elfoglalva tartott Balkánról, Valachiából, azaz
Oláhországból Magyarországra, tehát friss jövevények a Kárpát-Medencében.
Tömegeik Erdélyben ezer évvel később telepedtek meg, mint a bulákok.



Román történetírók
Az oláh, (valch), illetve újabb nevükön román történetírók blakkokat már több
mint másfél évszázad óta ennek igazolására szolgáló történeti bizonyítékokra
való hivatkozás nélkül valachnak, azaz románnak állítják. Alexandru Sturdza
(1833-1914), „La terre et la rasse roumaine depuis leurs origine jusqu'a nos
jours“ A román föld és nép a kezdetektől napjainkig című 1904-ben Parisban
megjelent munkájában a francia szövegben minden megjegyzés nélkül 
következetesen
valachot ír blak helyett. Csupán egyetlen helyen, könyvének 238-ik
oldalán zárójelbe teszi a latin elnevezést: „pays des Valaques (terres Blachorum)“
és Béla magyar király jegyzőjére, Anonymusra hivatkozik. A blakkok földje
helyett valachok országát fordítja, ami már erős felnagyítása az eredeti értelemnek.
Amikor román területekről ír, az Anonymus krónikájában szereplő Gyalu
vezért, Ménmarotot és Galád vezér román hercegnek, valamint népüket és 
tartományukat
románnak írja. Az általa közölt térképen, kezdve a Tisza északi
folyásánál Gyalu vezér népével, majd folytatva Biharban Ménmarót népével és
délen az Al-Dunáig Galád vezér népével, az általa románnak tekintett területet,
végig a Tiszáig terjeszti ki, mintha a Tiszántúlon magyarok nem laknának.
Debrecen, Nyíregyháza, Gyula, Nagykároly, Csanád, Nagyvárad mind román
városnak van feltüntetve a már 1904-ben nagy és igen terjedelmes, költséges
kivitelű munkában. Újabb román történészek, mint J. L. Pic, B. P. Hasdeu, D.
Onciul, C. C. Giurescu hasonló értelemben írnak és hirdetik a daco-román
elméletet. C. I. Britaniau 1944-ben megjelent: „Le probléme de continuité 
dacoroumaine
(a daco-román folytonosság kérdése) című könyvében II. Béla (1131-
1141) magyar király jegyzőjének írja Anonymust III. Béla király jegyzője helyett
és könyve 56-ik oldalán írja: „Vlaques et pasteurs des Roumains in Pannonia
(Blachii ac pastores Romanorum)“, tehát a Blachii-t Vlaque-nak fordítja. Az 58-
ik oldalon: „La mise en scéne des Blasii parAnonyme ne prouve ni plus, ni moins
qu’au XIIe siécle il y avait déja des roumains dans le bassin des Carpaths.
(Anonymus a blakkok színre hozásával nem bizonyít sem többet, sem kevesebbet,
mint azt, hogy a 12. században már voltak románok a Kárpát-medencében).
Bratinau erősen ferdít, mert ez kizárólag a bulákok jelenlétét bizonyítja Magyarország
területén, de ő minden alap és minden bizonyíték nélkül románoknak állítja
a török bulákokat. Erősen vitatja Makkai László és Gáldi László 1942-ben
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kiadott Románok Története című munka eredményeit, de tárgyi bizonyítékot ezek
megdöntésére nem hoz.
Összefoglalás
Ennek a tanulmánynak a célja, hogy a bulákokat és múltjukat a történelmi
valóságnak megfelelően mutassa be és valachokká való átváltoztatásukat
megakadályozza. Erdély Története című munkának a bulákokra és románokra
vonatkozó „megállapításai“ az ebben a tanulmányban felhozott bizonyítékokra
tekintettel történelmi szempontból nem tarthatók fenn és károsak a magyarságra.
A mű szerzőit nagy felelősség terheli ezek miatt a hibás „megállapítások“ miatt.
Ezeket helyre kell igazítani, mert ellenkező esetben újabb alapot adnak a
románok már eddig eltúlzott követeléseinek alátámasztására. Erdély Története
következő kiadása külön fejezetben kellene, hogy tárgyalja a török bulákok 
egyetemes
és erdélyi helyi történetét a legújabb 50 év kutatásai alapján.
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