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A kereszténység története a Kárpát-medencében 

374 - 456 között 
 

A dolgozat témaválasztása  
 

 A Ph.D. értekezés a Kárpát-medence és a Közép-Duna 
vidékének 374 - 456 közötti egyháztörténetével foglalkozik, 
különös tekintettel Pannoniára, kitekintéssel Moesia Secunda, 
Scythia Minor, Noricum Mediterraneum, Noricum Ripense, 
Venetia és Histria provinciákra. A pannoniai kereszténység 
utolsó évszázadának kutatásába beillesztette a Pannoniában 
letelepülő germán népek krisztianizációjának történetét, azt 
vizsgálva, milyen kapcsolatban állhattak a provinciális római 
keresztényekkel.   
 Disszertációm a Magyarországon hozzáférhető legújabb 
egyháztörténeti, történeti, teológiai, etnogenetikai és régészeti 
kutatások perspektívájából közelíti meg a témát. 2002-ben 
jelent meg legutóbb összefoglaló értékelés a pannoniai 
kereszténységről Gáspár Dorottya tollából, amely elsősorban a 
régészeti leletanyagra támaszkodott, kronológiai okokból 
azonban nem foglalkozott a germán kereszténység emlékeivel. 
Módszertani szempontból alapvető fontosságúak Tóth Endre 
kutatásai, illetve korábban Nagy Tibor, B. Thomas Edit, Alföldi 
András, Jacques Zeiller és más kutatók publikációi, amelyek 
számos részkérdést érintettek.  

 
A doktori értekezés megírásának célja 

 
  Tóth Endre rámutatott, hogy  „a dunántúli tartományok 

utolsó fél évszázadának története  és kultúrájuk összegzése … 

megírásának még nem jött el az ideje.” A téma a nemzetközi 
késő antikvitás-kutatás perspektívájából új feldolgozást 

igényelt.  Szükségessé vált egy olyan újabb szintézis 
elkészítése, amely a Kárpát-medencei kereszténység történetét 
a korábbi kutatás (Nagy Tibor, Bóna István, Gáspár Dorottya, 
Tóth Endre, Kovács Péter, Gábor Olivér, Heinrich-Tamáska 
Orsolya, H.-E. Giesecke, E. A. Thompson, V. Popović, B. 
Migotti, D. H. Williams, N. McLynn, R. Bratož stb.) által 
lefektetett alapokat kiegészítve és részben velük vitatkozva, az 
irodalmi és régészeti források korábbi értelmezéseit újra 
megvizsgálva, a megfelelő kutatás-módszertani szabályok 
alkalmazásával összefoglalja és értékeli. Doktori értekezésem 
ennek a szintézisnek az alapjait fekteti le. A disszertáció  
multidiszciplináris igénnyel  a lehető legszélesebb körben von  
be  forrástípusokat a kutatásba. A szigorúan vett történeti és 
egyháztörténeti adatok mellett felhasznál régészeti, 
művészettörténeti adatokat is. A korszakkal foglalkozó történeti 
és régészeti munkák komparatív feldolgozása új 
eredményekhez vezetett. 
 

A Kárpát-medencei egyháztörténelem korszakhatárai a 
negyedik század utolsó harmadában és az 5. század első 

felében 
 

 Az értekezés megírásakor a fejezetbeosztások 
érdekében egyháztörténeti szempontú korszakhatárokat 
állítottam fel. A korábban általánosan elfogadott 406-os és 433-
as évszámokat, mint az egyes pannoniai provinciák feladásának 
dátumait elvetettem, mert ezeket különféle eseményekből, sok 
áttétellel következtették ki. A 4. század utolsó harmada-
negyede, a régészeti szempontú Bierbrauer/Tejral D1-es 
periódus, illetve az 5. század első fele, a Bierbrauer/Tejral D2-
es periódus elkülönítése egyháztörténeti szempontból nem 
értelmezhető. A két korszak elhatárolását a 420-as évekre 
tettem Pannoniában, illetve a Kárpát-medencében, amikor a 
hun nagykirályi székhelyet áthelyezik ide. Az elkülöníthető 



 

 

első időszak pre-hun kor (375 – 420-as évek), a következő 
pedig a hun kor (420-as évek – 456). Az értekezés időhatárai 
közül a 374. év a nicaeai/nikaiai hitvallást elfogadó római 
orthodoxia térhódításában fontos szerepet játszó Szent Ambrus 
püspöki kinevezésének időpontja, a hun kort lezáró 455 és 456-
os évek pedig Pannonia és a Kárpát-medence történetének 
egyik fordulópontja.  

A germanizálódó Közép-Duna-vidék 5. századi anyagi 
kultúráját jellemezték már az ún. Duna-vidéki keleti germán 
kultúrakomplexummal (J.Tejral), illetve az ún. keleti germán 
koinéval (V.Bierbrauer) is. A koiné még a 4. század utolsó 
harmadában-negyedében alakul ki (Bierbrauer/Tejral D1-es 
periódus), DK-Szlovákia és ÉK-Magyarország területén, a 
Csernyahov-kultúra erős hatásaival. Idővel, az 5. század első 
felére (Bierbrauer/Tejral D2-es periódus) a mai Alsó-Ausztria 
és Románia között egységesen kifejlődik a keleti germán koiné, 
amely főként az elit temetkezésekben mutatható ki. A keleti 
germán koinén belül az írott forrásokban is előforduló gensek 
biztosan jelen vannak, de a koinén belül nem lehet genseket 
régészetileg azonosítani. A szisztematikus régészeti kutatások 
után világossá vált, hogy a kultúrakomplexumon belül az írott 
forrásokban említett népek (szkírek, herulok, dunai szvébek, 
gepidák, osztrogótok, stb.) népspecifikus leletanyagát 
régészetileg nem lehet meggyőzően elkülöníteni. Emiatt az 
egyes germán népek kereszténységét sem lehet értékelni ebben 
az időszakban a Kárpát-medencében. Mivel az írott források 
hiányosak, vagy nem fogalmaznak egyértelműen, ezért írok a 
disszertációban több helyen általában a germán 
kereszténységről. 
 

A doktori tézis fő kérdései 
 
 A 4-5. század átmeneti időszak, amelyben jól 
megfigyelhető a kereszténység történetének néhány lényeges 

folyamata. A  több szálon futó eseménytörténet találkozási 
pontjai kiemelten fontos szerepet játszanak a korszak 
egyháztörténetében.  
A következő kutatási kérdésekre adtam választ:  
1. A pannoniai tartományok kereszténységének történeti 
kérdései a 4. század utolsó harmadában és az 5. század első 
felében. 
2. az arianizmus visszaszorulása a római kori pannoniai 
provinciákban, 
3. az arianizmus ezzel párhuzamos megjelenése és terjedése a 
germán népek között a Közép-Duna vidéken.  
4. a római egyház barbárok közötti missziója és a misszió 
jellege. A misszió kérdése a késő antik egyháztörténet részben 
feltáratlan fejezete, melynek kifejtésére kiemelt figyelmet 
fordítottam. 
5.  a defenzívába szorult római ariánusok és a  gót ariánus 
egyház közötti kapcsolat kérdése. 

 

A doktori értekezés eredményei 
 

Pannoniában kialakult a komplex egyházszervezet 

 

 A pannoniai provinciákban legkésőbb a pre-hun korra 
kialakult egy komplex egyházszervezet. A 420-as évektől a 
közállapotok olyannyira zavarossá váltak a hunok megjelenése 
miatt, hogy később már nem valószínű a térségben olyan 
egyházjogi intézkedések meghozatala, mint a püspökségek 
hálózatának létrehozása. Az írott forrásokból ismert pannoniai 
püspöki székhelyek (Sirmium, Mursa, Cibalae, Siscia, Iovia) 
mellett más, nagyobb lélekszámú lakossággal rendelkező 
polgári vagy katonai közigazgatási központok (Aquincum, 
Carnuntum, Savaria, Sopianae), esetleg más városok 
(Scarbantia) is lehettek püspöki székhelyek. Ezt a hipotézist  
Rajko Bratož kutatásai alapján állítottam fel, saját 



 

 

kiegészítésekkel. A 451. évi khalkedóni zsinat előtt nem volt 
előírás minden civitasban püspöki székhely létesítése. Több  
olyan püspökség is létezhetett, amelyekről  írásos forrás nem 
maradt fent.  
 
A pannoniai  tartományok  feletti legfelsőbb egyházi joghatóság 

Róma és Thesszaloniki kezében volt 

 

A Pannonia feletti joghatóságot végső fokon a 4. század 
vége előtt apostoli tekintélye révén, a 4. század végén – az 5. 
század elején pedig már de iure is Róma gyakorolta. Damasus 
és Siricius pápák befolyása más keresztény központokra, pl. 
Milánóra és Aquileiára is kiterjedt. E püspöki központok révén 
nagy területen, Illyricumban is érvényesült Róma befolyása. 
Sirmium, Róma, Aquileia és Milánó kapcsolata  375 – 399-ig 
(I. Valentinianus császár halála, Siricius pápa halála között)  
különösen szoros volt. Róma primátusának hangsúlyozására a 
politikában és a művészetben azért volt szükség, mert az 
illyricumi térség feletti iurisdictio jogát a 4. század második 
felében de facto Thesszaloniki gyakorolta. 

 
A Pécs-kör a nicaeai tábor győzelmének művészeti kisugárzása 

 

A 381. évi aquileiai zsinat után széthullott a Közép-
Duna-vidéki ariánus egyházszervezet. A 382. évi római zsinat 
határozatot hozott a mártírkultusz szabályozásával 
kapcsolatban is. A pannoniai provinciákban Szent Ambrusnak 
döntő szerepe volt az arianizmus visszaszorításában. Ambrus a 
Duna-vidéki ariánusok ellen a császáron kívül a pápa 
támogatását is kérte. Ez a támogatás elsősorban teológiailag 
felkészült papok közreműködését  jelentette. A nicaeai 
orthodoxia győzelmét hirdető, az általam Pécs-körnek 
elnevezett művészeti koncepció termékeinek tekintem a pécsi 
Szent Péter és Szent Pál sírkamra falfestményeit és a ságvári 

apostolábrázolásos ládikavereteket. Damasus pápa  az 
apostolfejedelmeket mint az igaz hit hirdetőit  mozgósította az 
ariánus eretnekség ellen a római egyház védelmében.  Szent 
Péter és Pál tiszteletét Ambrus is propagálta Észak-Itáliában és 
Illyricumban.  
 
A 378. évi sirmiumi zsinat dokumentumai utólagos kompilációk 

 
A korábbi kutatás egészen az 1990-es évekig egyetértett 

abban, hogy 378-ban Sirmiumban lezajlott egy, a pannoniai 
nicaeai párt súlyát megerősítő zsinat, amelyen Szent Ambrus is 
részt vett. Ezt az elképzelést Neil McLynn (1994) és Daniel H. 
Williams (1995) cáfolta meg. Disszertációm megerősíti, hogy a 
Theodorétos Egyháztörténetében szereplő 378. évi sirmiumi 
zsinat kitaláció és a zsinati dokumentumok utólagos 
kompilációk. 

 

A korszak Pannoniával kapcsolatba hozott ariánus irodalmi 

termékei kizárólag a pannoniai  ariánus rómaiakhoz köthetők  

 
Pannonia Secunda ariánus közösségeiről a 380-as évek 

után, egészen az 5. század elejéig hallgatnak a források. A 
quattuor sancti coronati pannoniai passió-verziójában jelen 
levő Nikaia-ellenes hitvallás formulák valószínűleg a passiót 
olvasó ismeretlen (sirmiumi?) ariánus közösségre utalnak. Az 
ariánus q-evangeliárium esetében az értekezés  hangsúlyozza, 
hogy a négy evangéliumot tartalmazó mű 400 körül keletkezett 
és nem gótok, hanem ariánus hitet valló provinciális rómaiak 
használták.  
 

Az időszak pannoniai ókeresztény jellegű tárgyai zömében a 

rómaiakhoz köthetők 

 

A pannoniai provinciákban előkerült, keresztény 



 

 

rendeltetésű tárgyak nem köthetők meghatározott barbár 
etnikumhoz. Az egykori Valeria és Pannonia Prima provinciák 
5. századi keresztény leletei a ma ismert egyetlen kivételtől, a 
hács-béndekpusztai ólomtábláktól eltekintve nem a barbár 
népekhez, hanem mindenekelőtt a továbbélő rómaiakhoz 
kapcsolhatók.   

 

Nem voltak valeriai maradványnépesség által épített 

menekültbázisok a délkelet-noricumi és a délnyugat-pannoniai 

magaslati erődök 

 
Annak ellenére, hogy a délkelet-noricumi, venetia-

histriai és délnyugat-pannoniai késő római erődített magaslati 
településmagok kialakulását több esetben nem lehet pontosan 
keltezni, meg lehet figyelni néhány jellemző vonást:  a 
magaslati erődök első (4. század második fele - 5. század eleje) 
és második periódusa között (5. század második fele - 6. 
század, helyenként a 7. század közepéig) hiátus van, amely 
éppen a hun kort érinti. A kronológiai helyzetük, a hiátus 
megléte miatt ezek az erődök nem lehetnek a 430-as években 
Valeriából, vagy máshonnan érkező menekültek által 
létrehozott telepek.  

 

Pannonia Secunda és Sirmium egyházai nem térítették 

az odaérkező gótokat 
 
A disszertáció vizsgálja a sirmiumi egyházpolitika 

kulcsszerepét a pannoniai provinciális és a gót 
krisztianizációban a 4. század utolsó harmadától az 5. század 
elejéig. Sirmium a nicaeai hitvallást elfogadóknak hosszú ideig 
ellenállt. A Balkánon át ideérkező ariánus keresztény vizigót 
csoportok és térítőik a város fokozatosan illegalitásba szoruló 
ariánus papjaiban elvileg támogatásra találhattak volna. 
Anemius megválasztása után Sirmium fontos ellensúlyt 

biztosíthatott volna a meginduló ariánus germán térítéssel 
szemben. Mégsem töltötte be ezt a szerepet, mivel az ariánus 
gótok ezektől a közösségektől elkülönülve éltek. Gótul beszélő 
missziósokra nincs forrásunk. A rajnai határvidéken élő, a 
gótokkal barátkozó ariánus közösséghez hasonló gyümölcsöző 
kapcsolatokra vonatkozó adataink a 4. század utolsó 
harmadából Pannonia Secundából hiányosak. 

 

A 4. századi nikaia-párti missziós tevékenység a germánok 

irányába főként a békeszerződések előkészítésére korlátozódott  

 
A térségben a dunai határvonalnál vannak ariánus és 

orthodox missziós központok (amikről biztosan tudunk: 
Durostorum, Tomi) és kinevezett missziós papok (pl. Ulfila). A 
rómaiak által végzett külmissziók a korban nem vallási 
indíttatásúak. A térítésnek politikai indítékai és előzményei 
voltak. Egy sikeres misszió a birodalmi határokon belül, a 
római földre betelepült idegenek között elősegítette a császári 
hatalom megszilárdulását, a határokon túl pedig szinte 
garantálta a majdani békét. Ennek a politikának egyik példája 
Fritigil története. A misszió elsősorban a békét szolgálja, 
előkészíti a békeszerződést. A 4. század végi egyház a 
germánok és más barbárok irányába nem missziós egyház a 
dunai határvidéken, a béke érdekében vállal külmissziót. A 
térítések kismértékűek, szervezetlenek és elszigeteltek. 
Aranyszájú Szent János konstantinápolyi főpüspök hun 
missziója egyedi esetnek tekinthető. A missziós központokban 
ügyeltek a missziós papok biztonságára: csak békeidőben 
térítettek.  A doktori disszertáció időkeretei között kevés 
hosszabb békeidőszakot találunk, emiatt a missziós időszakok 
is rövidek voltak, mély változást emiatt nem tudtak hozni 
egyetlen téríteni kívánt nép életében sem. A pre-hun és a hun 
kor nem kedvezett az ilyen típusú missziós politikának.  

 



 

 

 
 
 

Ulfilának és kisgótjainak kulcsszerepe volt a germán 

arianizmus formálódásában 

 
          A 4. század második felétől kezdődően kialakuló gót 
ariánus egyházi hagyomány egyféle, szorosan kapcsolódik 
Ulfila személyéhez és a gót Bibliához.  Ulfila személye és 
missziója meghatározó volt a gótok többségének az 
arianizmusra való áttérésében. A gótok közötti térítés nem volt 
felületes, Ulfila közössége, „kisgótjai” és utódaik már a pre-hun 
korra meglepő sikereket értek el, az arianizmus az 5. század 
második felére pedig a gótok egyfajta „nemzeti” vallásává 
válik.  
           Ulfila tanítványainak a szomszédos népek közötti 
térítését illetően alapvető az a körülmény, hogy a Hun 
Birodalom etnikumai többségükben gót, vagy a góthoz közel 
álló nyelvet beszéltek. A gót nyelvű térítés és a gót nyelvű 
Biblia használata felgyorsította a krisztianizációt. Véleményem 
szerint az Ulfila, illetve tanítványai által irányított, 
Nikopolisból és Durostorumból kiinduló vizigót missziók a 
vizigótok 376. évi receptioja után is folytatódtak. A vizigót 
papság a római birodalmi határokon belül, vagy azokhoz közel 
térített a Nikopolistól Sirmiumig tartó széles határszakaszon, 
több hullámban, valószínűleg egészen 536-ig.   

 

A szerzetesség 375-ben már megjelent Ulfila közösségében 

 
            Véleményem szerint Eunapius 55. fragmentuma 
megengedi azt a feltételezést, hogy az Eunapius által a Dunán 
átkelő gótok között látott szerzetesek nem a római hatóságokat 
félrevezető, csuhába öltözött pogány gótok, hanem ariánus gót 
szerzetesek voltak.  

 
 

 

A Kárpát-medencei gót térítést az egykorú történeti források és 

régészeti leletek nagyon gyéren jelzik 

 

        Az 5. század első feléből egyetlen hun fennhatóság alatt 
élő, vagy azzal szomszédos germán nép megtérítéséről 
sincsenek kortárs írott forrásaink. Ulfila frissen felszentelt gót 
papjainak legalább egy része nem maradt mestere közvetlen 
környezetében. Ezek a térítő papok a 4. század utolsó 
harmadában - az 5. század elején a gótok által lakott területek 
felé vették az irányt (Iordanes). A hács-béndekpusztai germán 
temető egyik sírjából származó híres ólomlemez töredékek, 
rajta az Ulfila-féle bibliafordításból származó imádságokkal, 
jelenleg nem keltezhetőek az 5. század közepénél korábbra. A 
misszió sikere alapvetően függött a térítendő közösség politikai 
orientálódásától. A hun korban a keleti germán elit tagjai 
szigorúan a hun etiketthez tartották magukat, a politikai elit 
még a hódítók öltözködési szokásaihoz is nagymértékben 
alkalmazkodott.  
 
A gótok vandál missziója nem a Felső-Tisza-vidéken zajlott le 

 

Mivel a vandál liturgia gót eredetű és Ulfila 
bibliafordításának van egy vandál ága, elfogadhatónak tartom 
azt az elméletet, hogy a vandál kereszténység gót eredetű.  Nem 
értek egyet azzal az elmélettel, hogy a gót-vandál kapcsolat a 
Felső-Tisza-vidéken jött létre (Knut Schäferdiek). Véleményem 
szerint csak Hispaniában jött létre ilyen szoros diplomáciai-
egyházi kapcsolat a gótok és a vandálok között. A Felső-Tisza 
vidéke, mint missziós helyszín 402, azaz a Kárpát-medence 
elhagyása előtt kizárható. Orosius adata nem bizonyíték a 
Kárpát-medencei ariánus gót térítésre a vandál szállásterület 



 

 

környékén. A vizigótoktól a vandálok egyre távolabb költöztek, 
Galliáig nem is volt közvetlen kapcsolatuk egymással.  
 

A krisztianizáció elsősorban a barbár elit politikai 

irányultságának megváltozását jelzi 
 
Az „áttérés”, csakúgy, mint a Római Birodalomban, nem azt 
jelenti, hogy a teljes nép minden tagja áttér az új hitre, hanem a 
politikai vezetőréteg irányultságának megváltozását mutatja, 
amely lehetővé teszi a helyi misszió megindulását. A köznép 
áttérése akár több száz éves folyamat is lehet.  

A vizigótok között Ulfila nikopolisi és durostorumi gót 
közösségei által szervezett rendszeres térítéseknek 
köszönhetően már a 376. évi receptio előtt is sok keresztény 
lehetett. Az értekezés megvizsgálta, hogy mekkora lehetett a 
bomló, késő vaskori törzsi-nemzetségi társadalomban élő egyén 
döntéshozatali joga, ki dönthetett a kereszténység felvételéről. 
Az „autonómia-vágy” szerepet játszott már a 4. századi észak-
balkáni ariánus kereszténység sikerében is, de a germán 
arianizmus indítéka egészen más. Az egyén vallásválasztása 
szabad volt, de a közösség ellentétes döntése esetén kiszorult a 
védelmet jelentő közösségből és hontalanná vált (vö.: Szent 
Sabas passió, Gothia, 372).  Ez korábban a pogány vallásra, de 
az ariánus kereszténységre éppúgy igaz, az adott közösség 
ugyanazt a vallást gyakorolta. Az egyénnek és a közösségeknek 
egyaránt megvolt egy bizonyos fokú saját döntéshozatali joga. 
Ennek birtokában tudott egy-egy kisebb közösség kiszakadni, 
elvándorolni a népesség többi részétől, különösen a pre-hun 
időszakban. Amelyik népnek kevesebb közvetlen kapcsolata 
volt a birodalommal, vagy távolabb élt tőle, ott a királyi 
hatalom felemelkedésének, kiterjesztésének folyamata is 
lassabban zajlott. A vezető arisztokrata családból származó 
uralkodó még a 6. században is szinte csak szakrálisan 
képviselte a közösség egészét, így a törzsek, nemzetségek 

önállóbb döntési joggal rendelkeztek. A missziósoknak először 
nem az uralkodót, hanem inkább a törzsi-nemzetségi vezetőket 
kellett megnyerni, hogy elnyerjék jóváhagyásukat a térítéshez. 
Ez a folyamat figyelhető meg a Közép-Duna vidéken pl. a 
heruloknál. 

 
A gótok áttérése az ariánus kereszténységre 

törvényszerű volt 

 

 A 375 körüli politikai helyzet fontos tényező volt az 
arianizmus elfogadásában. Ekkor még ariánus volt a gótokkal 
diplomáciai kapcsolatban lévő császár (Valens), amely azt 
jelentette, hogy a gót törzsi vezetők elemi érdeke volt az 
arianizmus jelenlétének tűrése és legalább felszínes támogatása. 
A birodalmi befogadás feltétele volt a császár vallásának 
felvétele. A gótok tömegesen, bár nem mindannyian tértek át az 
arianizmusra (a források kis számban említenek Nikaia-párti 
keresztény személyeket és csoportokat). A gótok nemcsak 
politikai, hanem vallási, társadalmi okok és hagyományok miatt 
is törvényszerűen tértek át az ariánus kereszténységre. Ennek a 
konzervativizmusnak köszönhető az ariánus misszió sikere a 
gótok körében és ez hozta létre azt a sajátos kora keresztény 
germán művészetet, amely keresztény tartalmak kifejezésére is 
a pogány jelképeket használja. A társadalmi, politikai 
szerkezetbe jól beilleszkedő gót ariánus egyház a gót kultúrát 
illetően mindazt megtartotta, krisztianizált formában, amely 
annak korábban lényeges eleme volt. A keresztény gótok 
átvették a rómaiaktól a szentek tiszteletét is, de az ünnepeket 
saját hagyományaiknak megfelelően alakították át. 

 
Nem mutatható ki kapcsolat a birodalomban 

defenzívába szoruló római ariánusok és a formálódó gót 

ariánus egyház között 

 



 

 

A 4. század utolsó harmadában és az 5. század első 
negyedében a római provinciális származású, ariánus típusú 
eretnekségeket valló hívek utolsó csoportjai még jelen vannak a 
forrásokban. Területileg részben fedik egymást a gótokkal. 
Ulfila gótjai szintén a Balkánon tevékenykednek és a római 
ariánusok is zömmel itt mozognak ezekben az években. A 
hadrianopolisi csata és a Kárpát-medencei hun nagykirályság 
kezdete közötti évek az az időszak, amikor az arianizmus egyre 
inkább a germánokat fogja definiálni. Ebben a változásban a 
Közép-Duna vidéki és balkáni népmozgásoknak és 
fejleményeknek döntő szerepe van. A germán identitástudat 
egyik megjelenési formája, az „ön-krisztianizáció”. A 4-5. 
századi germán térítések egyik sajátossága, hogy mintegy 
„magukat térítik.”  

 
A római arianizmus nem volt hatással a germán arianizmusra a 

vizsgált területen és időszakban 

 
Az értekezés megvizsgálta a germán arianizmus 

gyökereit, kialakulását, a Duna-vidék társadalmi-politikai 
helyzetének szerepét a germán arianizmus formálódásában. Az 
orthodoxok és az ariánusok (ezek a fogalmak az 5. században 
már a rómaiakat és a germánokat jelentik), idegenként éltek 
egymás mellett. Azt az eredményt kellett a disszertáció végén 
leszűrnöm, hogy, legalábbis egyelőre, nem látok kapcsolatot 
közöttük. Hiába vallották sok esetben ugyanazt a hitvallást és 
éltek egymás szomszédaiként, mégsem csatlakoztak 
egymáshoz, túl nagy volt köztük a kulturális szakadék és az 
etnikai különbség.  Egy-egy példa előfordulhatott arra, hogy a 
Közép-Duna-vidéki provinciális ariánusok Philipp von 
Rummel véleményével ellentétben esetleg kapcsolatba kerültek 
a helyi, születőben lévő germán egyházakkal (Iulianus Valens, 
Auxentius), de ezek az esetek semmiképpen nem voltak 
általánosak. 
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