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A hazai finnugrista történetírás máig a románok hamis történetírását támogatja azáltal, hogy 

Anonymus Gestájában szereplő blakokat a vlachokkal, vagyis a románokkal azonosítják. 

Nézzük, hogy kik is azok a blakok!  

A blakok eredete 

Már az 1960-as években neves turkológusunk, Rásonyi László megírta, hogy az erdélyi vlach és 

blak név nem a románokat jelenti, hanem az egy török nyelvű bulak népcsoport neve. Erre a 

publikációra azonban egyik akadémikus sem kapta fel a fejét, hanem a magyar szempontból 

fontos tanulmánynak az elhallgatás lett a sorsa. Rásonyi szerint a fenti bulakok a közép-ázsiai 

türk eredetű karluk törzsszövetségből váltak ki, akik egykor a Talasz-völgyben éltek. A fenti 

kilenc törzs szövetségét alkotó nép hetedik törzse volt a bulak, mely névben a turkológusok ló 

nevet sejtenek. Elképzelhető, hogy a bulak az alapító ős nevét rejti magában.  

Mikor jöttek Erdélybe? 

A források szűkössége miatt azt már sokkal nehezebb eldönteni, hogy a blakok vajon mikor 

kerültek Erdély peremére? Rásonyi szerint Kuvrat halála utáni bolgárokkal együtt telepedtek 

meg, de az elmélet sántít egy kicsit, mivel a közép-ázsiai türk birodalom nem terjeszkedett az 

Amu-darja folyón túlra. Ha a 7. század körül érkeztek a Kárpát-medencébe, akkor azok csak 

valamely hun, vagy hungár törzshöz tartozott, mert akkoribn ők népesítették be és uralták a 

Kelet-Európa nagy részét. Anonymus mindenesetre úgy tudja, hogy az egyik magyar vezér, 

Tuhutum vezetett hadjáratot Erdélybe, ahol szembetalálta magát Gyaluval, a blakok urával. 

Mivel nem adta meg magát, a magyarok hadat indítottak ellene és a blak vezér meghalt a 

csatatéren, a mai Kolozsvár melletti Gyalu település közelében. A középkori krónikás szerint  

ezek után a blakok megadták magukat és esküvel szövetséget ajánlottak Tuhutumnek. 

Másik lehetőség 

Elképzelhető, hogy a 11. században Közép-Ázsiából előretörő rokon törzsek, az oguzok, vagy 

úzok támadásai során jelentek meg a blakok Európában, így a Kárpát-medence keleti felén. 

Ellenük harcolt Szent László királyunk, aki nem engedte be őket a Magyar Királyságba, így a 

végeken, a Barcaságban és Havaselvén telepedtek le. Ennek a népnek a kérdésével Bodor 

György történész is foglalkozott, aki a blakok földjét a déli székely székek mellé helyezte. Ő úgy 
tudja, hogy 1225-ben a blak területek eltűntek, mert a régi székely székek bekebelezték őket. 

Kézai úgy tudja, hogy a blakok összekeveredetek a székelyekkel, ami vélhetően a Kárpátok 

keleti végein volt lehetséges. Akármelyik elméletet is fogadjuk el, egy biztos: a románok még 
akkor nem lehettek jelen Erdély környékén sem, egyetlen forrásadat sem tud róluk. Valószínűleg 

akkoriban még a Balkán-hegység erdőségeiben pásztorkodtak.  

 


