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IDŐRENDI TÁBLÁZAT 

Időszámításunk előtt 

318 A kínai írott forrásokban először tűnik fel a hiung-nu nép, az ázsiai hunok. 
170 A hun törzsszövetség élére Mao-tun kerül. 
120 A kínaiak háborút indítanak a hunok ellen és legyőzik őket. Egy részük 

nyugatra vándorol. 

Időszámításunk szerint 

350 A hunok leigázzák a Volgán túl élő alánokat. 
370 Megjelennek a Volgától nyugatra eső területeken és Balambér vezetésé

vel legyőzik az osztrogótokat. 
376 Megverik a vízigótokat is. 
378 A vízigótok Hadrianopolisnál vereséget mérnek a rómaiakra. 
395 I. Theodosius császár halála. A római birodalom két részre szakad. 

Ugyanebben az évben a hun csapatok Uldin vezetésével megjelennek az 
Al-Dunánál, illetve északon, Sziléziában is. 

405 Radagaisus seregével elindul a Tisza vidékéről és betör Itáliába. 
406 Uldin erős különítménnyel a nyugatrómaiak segítségére siet, és ártal

matlanná teszik Radagaisus seregét. 
408- 410 Uldin vezérletével a hunok keletrómai területeket támadnak. A betö

rés hatására megépítik a theodosiusi falat. 
422 Rua nagyfejedelem az Al-Dunánál hadakozik a bizánciakkal. 
425 körül Rua törzsi központját áthelyezi az Alföld déli részébe. 
433 Rua megsegíti Aétiust a nyugatrómai udvar ellen, és ezért megkapja Pan

nónia keleti részét. 
434 Meghal Rua, és a hatalmat Bléda veszi át, aki azt megosztja testvérével, 

Attilával. 



435 A margumi tárgyalások és a hun siker. 
Aétius kérésére hun csapatok vesznek részt a burgundok elleni hadjá
ratban. 

440-442 Támadás Bizánc ellen, amelyben sok város pusztult el. 
443 Anatoliusnak sikerül békét kötni a hunokkal. 
445 Bléda meggyilkolása, Attila egyeduralmának kezdete. 
447 Földrengés pusztítja Konstantinápolyt. Attila hadjáratot indít, és messze 

benyomul Bizánc területére. 
448 Keletrómai küldöttség tagjaként a Tisza vidékén jár Priszkosz Rhétor. 
450 Meghal II. Theodosius császár. Utódja, Markianus megtagadja az adó 

további fizetését. 
451 Attila a hunokat Galliába vezeti, és ott, a mai Troyes közelében megüt

közik Aétius seregével. 
452 Itáliai hadjárat. 
453 Attila meghal. 
455 Ütközet a Nedao folyónál ahol a fellázadt szövetségesek legyőzik a huno

kat. Ellák is meghal, a hunok visszaköltöznek a Pontus vidékére. 
469 Dengiziket, Attila második fiát a bizánciak kivégzik. Ernák a Kaukázus 

vidékére húzódik vissza. 


