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A keleti germán nyelvet beszélı gepidák a hun kort követıen és az avar kort megelızıen 

uralták a Kárpát-medence keleti felét, sıt egyes periódusokban olyan korábbi nagyvárosok, 

mint a korábbi császári központ Sirmium is birtokukban volt. A történetírói trendek mégsem 

kedveznek ennek a csoportnak, ugyanis a gótokkal és langobardokkal szemben a legutóbbi 

mindenre kiterjedı elemzés a gepidákról majd fél évszázada született. Maga a gepida jelenlét 

a Kárpát-medence régmúltjának egy közel két évszázadot érintı idıszakát takarja, amit 

azonban mégis lehetetlen tárgyalni az európai viszonyok és a korszakra vonatkozó újabb 

módszertani irodalom ismerete nélkül. A disszertáció írásakor két tudományág, a 

történettudomány és a régészet eszköztárának bevonásával kísérlem meg árnyalni a kora 

középkori Kárpát-medence történetének egy szeletét, ami azonban több problémát is rejt 

magában. A kora középkori Kárpát-medence germán etnikumainak kutatásában az írott kútfık 

és a régészeti leletanyag együttes vizsgálata, egyfajta interdiszciplináris szemléletmód volt a 

meghatározó, melynek eredményeként az egyes résztudományok hipotézis szintő elemei 

tudományos paradigmaként kerültek át a rokon tudományágba. A jelenségben rejlı 

problémát, bár az egyes kutatók (Herwig Wolfram, Walter Pohl) már korábban is felismerték, 

mint azt a német szakirodalomban megjelenı terminus technikus („gemischte 

Argumentation”, vegyes érvelés) is jelzi, azonban érdekes módon gyakorta a külföldi 

szakmunkák sem mentesek tıle. Munkám során a hasonló eseteket elkerülvén törekedtem és a 

továbbiakban is törekszem a két tudományterület eredményeinek külön történı vizsgálatára, 

prekoncepciók gyártása helyett, csak a résztudományok módszereinek felhasználásával 

megszületett eredményeket szembesítem a másik tudományterület hasonló módon nyert 

adataival. 

 

A gepida csoportok Kárpát-medencei beköltözése 
 

Szőkös írott kútfıink alapján igen nehezen tudjuk a gepida etnogenezis idıpontját 

meghatározni. Elsı biztos említéseink a 3. század derekáról származnak, ez lehet az a biztos 

idıpont, amikortól önálló etnikumként és politikai szervezetként kezelhetjük már ıket. A 

Kárpátokon belüli megjelenésüket a korábbi kutatás egyértelmően a 3. század második felére 

helyezte, részben alapul véve az antik híradásokat, részben pedig az azokra építı régészeti 

interpretációkat is. Ennek ellenére szőkös forrásaink egyértelmően jelzik, hogy a fı 

szállásterületük ekkor még a Visztula alsó folyásának vidékén, vagy attól délebbre lehetett. 

Az írott kútfık közül egy (Historia Augusta életrajzai) bár említi a gepidákat a Birodalom 

dunai provinciát támadó csoportok sorában, azonban ennek forrásértéke igen kétes (kései 
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szerkesztés, betoldások). Ugyanakkor nem kizárható, hogy egyes kisebb közösségeik részt 

vehettek ezekben a rabló hadjáratokban, amit jól tükröz a Rómából és Ostiából elıkerült 

feliratos emlékek köre is. Feltehetıen még a 4. század folyamán sem élhettek közösségeik a 

Kárpát-medencében, mivel az aránylag gazdagnak nevezhetı írott forrásanyag nem nevezi 

meg ıket sem a Birodalom elleni támadások alkalmakor, sem pedig a barbaricumi belharcok 

leírásakor. Azok a kísérletek, melyek a korszak geográfiai és térképészeti anyagában keresik 

hazájuk meghatározását szintén elvetéltnek tekinthetıek, mivel ezek java része csak igen 

korlátozottan használható. A vandálokkal közös támadásuk a nyugatra élı gót közösségek 

ellen nem feltétlenül jelentheti azt, hogy Dacia területére lokalizálható a küzdelem, hiszen 

ekkor még feltételezhetıen a gótok szállásterületének magja is a Kárpátokon kívül 

helyezkedett el.  

Azok a kísérletek, melyek megpróbálták a legkorábbi gepida jelenlétet az Északkelet-

Magyarországon található temetık népességében keresni, igen nehezen igazolhatóak. A 

régióban egy igen sokszínő kultúra virágzik, melyen belül az etnikumok elkülönítése mai 

eszköztárunkkal nem lehetséges. A hozzájuk kapcsolt 4. század végén megnyitott és 5. század 

során használt Tiszadob és Ártánd-csoport temetıi olyan általános, a korszakra jellemzı 

leleteket és rítusokat foglalnak magukba, melybıl az egyedi, egy entitáshoz köthetı jegyeket 

nem lehet kiválasztani. Tovább tetézi a problémát, hogy a hun korszak alatt és után kialakuló 

igencsak interetnikus anyagi kultúra sem teszi lehetıvé egyes csoportok elkülönítését a 

régészeti leletanyagon belül. A hun korban a gepidák már feltehetıen a Kárpát-medence 

területén élhettek, hiszen folyamatos résztvevıi a nagy zsákmányszerzı hadjáratoknak, 

melyekhez általában csak a hun ordu közelében élı csoportok csatlakoztak. Ezek fényében 

talán ténylegesen el kell fogadnunk, hogy a gepidák szállásterületét nem ismerjük 

bizonyossággal 454 elıtt.  

 
Gepidák a hun korszakban 
 
A hun korszakban élt gepida közösségekrıl igen kevés információ áll rendelkezésünkre mind 

az írott kútfıkben, mind pedig a tárgyi kultúra terén is. Az biztosnak tőnik, hogy közösségeik 

valamikor az 5. század elsı harmadában már a Kárpát-medencében élnek a hunok mellett. 

Feltehetıen az 5. század eleji népmozgások – amikben kisebb leszakadó részeik részt is 

vehettek – is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy csoportjaik beköltözhessenek a területre. 

Feltételezhetıen az igen sok átalakulással járó 5. század igen sok változást hozott a gepida 

népesség életében is. A hunok melletti sikeres hadjáratok révén egy új harcos elit jön létre 

körükben, melynek kiemelkedı és nagy presztízzsel bíró vezetıje Ardarich lesz. Forrásokkal 
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is adatolhatóan biztosan részt vesznek a 447-es, 451-es és 452-es hun hadjáratban is, azonban 

nem kizárható, hogy már korábban is szereplıi a nomád fıség alatti harci cselekményeknek. 

A gepidákat részben tekinthetjük a hun kor gyızteseinek is, hiszen a katonai sikerek révén 

feltehetıen számos újabb csatlakozó és beolvadó csoport színesíti majd a korábbi gepida 

tradíciókat. A másik nagy változás a császárkorhoz képest: a gepidák is elérték a római 

határok elıterét, melyek valóban igazi profitot hoztak számukra. Sajnálatos módon jelen 

forrásadottságok és a régészeti interpretáció korlátai mellett nem lehetséges a keleti germán 

népesség pontosabb lokalizációja a Kárpát-medencén belül. 

 

A Gepida királyság megalakulása és története a 6. század elejéig 

 

A Hun Birodalom felbomlása után a Kárpát-medence egyik legerısebb csoportjának 

számítottak, mely nagyrészt a nomád állam fennállásának idején elért 

presztízsnövekedésüknek is köszönhetı. A történeti folyamatok és a régészeti leletek 

fényében is nyilvánvalónak tőnik, hogy a gepida hatalom megszervezése az új területek felett 

egy elhúzódó folyamat része lehetett. A korábbi hunkori lakosság konszolidálása nem minden 

esetben történhetett meg fegyveres erı bevetése nélkül, mint azt a korábban használt telepek 

pusztulása is mutatja. Ugyanakkor a helyben élı hunok és a hun kori szarmaták értékes új 

elemekkel gazdagíthatták a szők gepida elitet, mely hatalmát fegyverei sikerének köszönhette. 

A hun korból felemelkedı fegyveres arisztokrácia erejét valószínősíthetıen éppen ezeknek a 

csoportoknak a felülrétegzésével biztosíthatta. A gepida etnogenezis mindenképpen egy új 

fázisába léphetett a hun korszakot követı évtizedekben. Belsı források hiányában ezek az 

események azonban nem ragadhatóak meg egykönnyen. A 460–70-es évek nagyobb, fıként 

gót ellenes harcaiból az elhúzódó „pacifikálásnak” köszönhetıen kimaradtak, azonban a többi 

fegyveres csoport gyengülését kihasználva véglegesen a régió meghatározó politikai erejévé 

váltak. Hatalmuk konszolidációját biztosíthatta még a Bizánccal fenntartott folyamatos jó 

viszony is.  

A gótok elvonulása után sikerül kiterjeszteniük hatalmukat Sirmiumra és közvetlen 

környezetére is. 473-ban Sirmium az osztrogótok elvonulása után a gepidák birtokába került, 

amit a súlyos belharcok miatt a Bizánci Birodalom sem tudott visszaszerezni, pedig jogilag az 

5. század második felétıl ıket illette meg. A 488-as gót átvonulást leszámítva a 6. század 

elejéig az egykori Pannonia secunda tartományt Sirmiummal együtt a gepida királyok 

kormányozták, sıt székhelyüket is itt alakították ki. A terület megszerzését egy kisebb 

közösség hajthatta végre, hiszen Ennodius adata szerint ebben az idıszakban külön vezetıi 
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vannak a sirmiumi és a korábban megszerzett részeknek is. A foglalás után nem keverednek 

konfliktusba a konstantinápolyi vezetéssel sem, amit jól mutat a két fél között fennálló 

kapcsolatok töretlen rendszere is.  

Változást a terület és a korábbi fényét elveszítı város életében csak a 6. század 

elejének történései hoztak. Theodorich tanulva itáliai elıdje, Odoacer, hibájából, a korábbi 

jelentıségét elvesztı, de még mindig fontos utakat ellenırzı Sirmium visszaszerzésére szánta 

el magát. A Balkán felöl nézve Itália kapujának tekinthetı terület birtoklása létfontosságú volt 

az osztrogótok számára. A Pitzia comes vezette gót erık végül harc nélkül foglalták vissza a 

provinciát és székhelyét. A kialakult helyzetet tovább bonyolította, hogy az osztrogótok, 

gepidák és Bizánc mellett számolni kell egy újabb fél, a gepida Attila-leszármazott Mundo 

feltőnésével is a további harcok során, melyek a bizánciak és a gótok közötti nyílt fegyveres 

összecsapást hozott. A Sirmium környéki események bár helyi konfliktusként indultak, de 

további kihatásai jelentısek voltak, mivel egy a bizánciak révén a háttérbıl irányított 

osztrogót ellenes szövetség (frank–burgund–bizánci) létrejöttéhez vezetett. Az újonnan 

elıkerült Trasaric-felirat fényében megkockáztathatjuk azt a kijelentést is, hogy maga a 

háború az alakulófélben lévı gepida–bizánci szövetség megtörésére irányult. A gepidák és a 

bizánciak között a viszony, kisebb a Birodalom területére irányuló betöréseket leszámítva jó 

maradt egészen Sirmium 536-os gepida visszafoglalásáig.  

 

A Gepida Királyság története a 6. században 

 

A 6. század során bár több betörésük is érinti a bizánci területeket, de ez alapvetıen 

nem jelent változást a két fél viszonyrendszerében. Theoderich halálát követıen a herul 

csapatokkal együtt kísérelhették meg az egykori császárváros visszafoglalását, sikertelenül. 

Ezt követıen gyökeres változásokon megy át a gepida politika. A gót háború kirobbanása 

után az osztrogót–bizánci erık dalmáciai lekötöttségét kihasználva 536-ban újra megszerzik 

az ismét magára hagyott Sirmiumot. A justinanosi vezetés ebbe nem nyugodva bele kísérli 

meg a város visszacsatolását a Birodalomhoz, de próbálkozásuk kudarcba fullad (Calluc 

magister militum veresége és halála). Az 540-es évek derekáig a gepidák kihasználva a 

császári csapatok lekötöttségét több ízben is kifoszthatják az illyricum északi határán fekvı 

városokat. A herul segédcsapatok lázadásának köszönhetıen idılegesen Singidunumra és 

több daciai (Ripensis és Mediterranea), valamint moesiai városra is kiterjeszthetik 

fennhatóságukat. A két dunai város és Illirycum határát azonban nem lépik túl erıikkel, hiába 
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próbálta egy-két régész a mai Bulgárai területén megjelenı szórvány leletek egy részét 

ezekhez a folyamtokhoz kapcsolni.  

Justinianosnak az elkövetkezendı évtized ügyes politikájával azonban sikerül 

megakadályoznia egy újabb hatalmi koncentráció kialakulását a dunai határok mentén. A 

gepidákkal szemben a langobardokat kezdi el pártolni és több ízben is segédcsapatokat ad 

melléjük a keleti germánok ellen. A Gepida Királyság erejét jól jelezheti, hogy az 549-es 

hadjárat során a langobard sereget egy 11500 bizánci kontingens is kíséri, három tapasztalt 

magister militum vezetésével. Turisind király a Sirmium környéki átkelıhelyek birtoklásának 

köszönhetıen több ízben is átenged más barbár csoportokat (kutrigurok, szlávok) a területén, 

akik a Balkán fosztogatása miatt hátráltatják Justinianos itáliai terveinek megvalósítását. Az 

egyre több problémát jelentı Gepida Királyság terjeszkedését végül az 552-es bizánci–

langobard közös hadjárat töri meg. Az itáliai harcokban az eddigi véleményekkel ellentétben 

feltehetıen nem vehettek részt a gepida erık, ami indokoltnak is tőnik az elszenvedett súlyos 

vereség után. A következı közel egy évtizedbıl szinte egyetlen forrás sem áll 

rendelkezésünkre a keleti germánokról, azonban a kutatók jelentıs része ehhez az idıszakhoz 

kötötte Alboin követjárását a gepida udvarba. Az eseményt a történészek jelentıs része úgy 

értelmezte, hogy Alboin ekkor a gepida király Turisind fegyverek révén örökbefogadott fia 

(Waffensohn) lett. A Paulusnál olvasható, sok „saga” szerő elemet tartalmazó elbeszélés ilyen 

értelmezése azonban téves, ugyanis a szokás feltételezhetıen csak a gót királyok és bizánci 

császárok, valamint a gót uralkodók és más barbár vezetık viszonylatába mőködött.  

 

A gepidák fegyveres ereje az írott és régészeti források tükrében  

 

A gepidákra vonatkozóan nem találunk olyan írott forrást, ami az egykori fegyveres réteg 

pontos felépítését elénk tárhatná. A korábban többek által is idézett Prokopios-hely sem 

alkalmas a fegyveresek arányának kimutatására. A langobárd, frank és más korai germán jogi 

és elbeszélı kútfık rávetítése a gepida fegyveres társadalomra szintén nem célravezetı. 

Sajnálatos módon az írott források és a régészeti eredmények kritika nélküli egyeztetésébıl 

több esetben is kialakult a népvándorláskor más területein is meghatározó vegyes érvelések 

rendszere. Bár pontos létszámadatot nem közölnek forrásaink, azonban az sejthetı, hogy 

éppen a 6. század idıszakában komolyabb hadi potenciállal rendelkeztek a gepidák. Az 549-

ben ellenük küldött 11000 fıs bizánci sereg, melyet három tapasztalt magister militum 

vezetett, valamint a szintén nem elhanyagolható erıt képviselı langobard csapatok közös 

fellépése mind azt sejteti, hogy a gepida sereg is hasonló nagyságrendő lehetett. Éppen 
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ezekben az évtizedekben több ízben is megjelennek az írott forrásokban herul és szláv 

csapatok is, melyek a központi gepida haderı létszámát emelhették. Az idıleges 

szövetségesnek tekinthetı lázadó herulok maguk is közel 3000 fıs kontingenst képviseltek.  

A Tisza-vidéken a férfinépesség közel fele kapott mellékletül túlvilági útjára fegyvert, 

ami a Meroving-kor germán átlagaitól egyáltalán nem tér el. Ennél sokkal inkább kiugró a 

langobard területeken a férfilakosság körében tapasztalható fegyvermellékletek óriási száma. 

Egy már letelepült és egy dinamikusan új fegyveres elemeket magukba integráló népesség 

ilyen módú összehasonlítása nem tőnik járható útnak. 

Problémát jelent a temetkezések elemzésénél, hogy a Tisza-vidéki temetıknek csak 

töredékénél rendelkezünk pontos életkor meghatározásokkal, amik alapját képezhetnék a 

teljességre törekvı vizsgálatoknak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján azonban a korszak 

letelepedett kontinentális germán átlagától a gepida temetkezések nem térnek el. 

A fegyverek és kombinációik aránya szintén nagyban hasonlít a Meroving-korszak 

más területein tapasztalhatókhoz. A hatodik század elsı felében fıként a távolsági fegyverek a 

meghatározóak, míg a század közepétıl kezdve egyre inkább a közelharci fegyverek felé 

tolódik el ez az arány. A fegyverkombinációkon belül abszolút a közelharc fegyverei 

dominálnak, szemben a távolsági fegyverekkel. A távolharc fegyvereinek dominanciája 

egyébként is kétségesnek tőnik, mivel ezen harceszközök fıként egy területen (Szentes) 

összpontosulnak, valamint feltételezhetı, hogy több esetben életkor-specifikus mellékletnek 

tekinthetıek. A brutális sírrablások nem kímélték meg a fegyveres temetkezéseket sem, erre 

utalnak a sírban maradt szerelékek, valamint az egyedi fegyverkombinációk is. 

Régészeti forrásaink nem minden esetben alkalmasak a korabeli társadalom 

felépítésének és a fegyveresek arányának meghatározásához, számolnunk kell a temetkezési 

szokás erıteljes torzító hatásával is. Mivel a temetés maga is rituális cselekményként fogható 

fel, éppen ezért az ott eltemetésre kerülı fegyverek sem tekinthetıek minden esetben a valós 

életben használt harceszköznek. Az egykori élet jóval sokrétőbb lehetett: ideje tehát 

elbúcsúznunk attól a nézettıl, mely a temetık képe alapján az élık világát kívánta 

maradéktalanul megrajzolni! 

 

A Gepida Királyság bukása és a népesség avar kori továbbélése 

 

Justinianos halála után az északi határoknál kialakult korábbi szövetségi rendszerek 

végképp felbomlottak. Utódja II. Justinos már a gepidák oldalán lép fel azok langobardok 

elleni küzdelme során. Az ekkor regnáló gepida király Kunimund azonban nem adja át a 
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bizánciaknak Sirmiumot, mely súlyos következményeket von maga után. A császári segítség 

elmaradása miatt a gepidák nem tudnak ellenállni a langobardok és avarok közös 

támadásának, így önálló államalakulatuk is felbomlik.  

A gepidák egy része távozik Alboinnal Itáliába, míg a népesség nagyobb hányada 

valószínőleg avar fennhatóság alatt él tovább. Korábban Kiss Attila révén széles körben 

elterjedtek azok a nézetek, melyek a gepidák avar kori szállásterületét a Kelet-Dunántúlra 

lokalizálták. A történeti források és régészeti leletanyag kritika nélküli elegyítése révén 

megalkotott koncepció mára már egyre inkább tarthatatlannak látszik. Összegzésképpen 

mindenképpen leszögezhetı, hogy az avar kor gepidáinak dunántúli jelenléte sem a régészeti 

leletek, sem pedig az írott kútfık segítségével nem bizonyítható kellı mértékben. A 

legnagyobb problémát a kutatásban az egymásba fonódott vegyes érvelések jelenléte 

indukálja. Körérvelések és vegyes érvelések kerültek bele mind a történeti, mind pedig a 

régészeti szakmunkákba, melyek egy idı után kibogozhatatlanul olvadtak egymásba, a 

különbözı szerzık ezeket észre nem véve evidenciaként kezelték az egyes hipotéziseket is. 

Ennek egyenes következménye, hogy két külön horizontot, egy 6. század végén induló és a 7. 

század derekáig nyomon követhetı régészeti (horizont) egybemosódott egy a 8. század 

végére, 9. századra vonatkozó egyébként sem biztos írott forrásanyag tudósításaival. A 

Conversio részletes elemzése jól mutatja, hogy ismeretlen szerzıje csak korábbi munkák 

adatainak tudálékos összeszerkesztése révén helyezi a keleti germánokat a Dunántúlra.  

Ezzel szemben a kortárs bizánci források és a régészeti anyag is azt mutatja, hogy a 

megmaradt helyi közösségek és azok vezetıi saját korábbi lakhelyükön vészelik át 

királyságuk bukását. Forrásainkban avar fennhatóság alatt fıként a görög nyelven író 

auktorok munkáinak köszönhetıen közel fél évszázadon keresztül, ha csonkán is, de nyomon 

követhetı az Avar Kaganátusban élı gepidák története. Theophylaktos Simokattés a 7. század 

elején saját falvaikban élı, tradícióikat ırzı közösségekrıl tudósít. 

A régészeti leletanyag összefoglalása kapcsán leszögezhetjük, hogy mindenképpen 

egy igen színes kép tárulkozik elénk a korábbi idıszakok kutatói elképzeléseihez képest. A 

dunántúli kora avar kori leletanyag etnikai meghatározása nem lehetséges, az igen gazdag 

itáliai és meroving világgal fenntartott kapcsolatai azonban elvitathatatlanok. A korábbi 

gepida jelzı helyett talán érdemesebb lenne a Vida Tivadar által is alkalmazott avar kori 

germán terminust használni ennek a horizontnak az anyagára. Módszertanilag egyelıre a 

Kölked környéki temetık nem mutatnak minden téren rokonságot az 567 elıtti gepida 

leletanyaggal, így az esetleges áttelepítés lehetıségét is kizárhatjuk. Ezzel szemben mind 

Erdélyben, mind pedig a Tisza vidéken a bővös 567-es évet követıen egészen a század utolsó 
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harmadáig folytatódnak az 5. század végén megkezdett soros temetık. Az átmeneti horizont – 

mely mind a két korszakot érintheti – meghatározásában fıként a korábbi meroving és 

mediterrán kapcsolatok továbbélése alapján következtethetünk. Az erdélyi területeken a 6. 

század végén nyitják meg az ún. Mezıbánd-típusú sírmezıket, melyek egy igen sokrétő 

kapcsolatrendszerrel (korábbi helyi, idıbe megegyezı meroving, mediterrán és steppei) 

rendelkeznek. Maga az etnikai interpretáció ezek esetében módszertani szempontból igen 

kérdéses, azonban a kultúra hordozói között feltételezhetıen megtalálhatjuk a helyben 

továbbélı, de jelentısen átalakuló gepida közösségeket is. Az erdélyi-medence mellett ma 

már a Közép-Tisza vidékén is körvonalazódik egy azokkal azonos idıben létezı, a korábbi 

meroving anyagi mőveltséget folytató közösség nyoma is. Ugyanakkor nem szabad 

elfeledkeznünk róla, hogy a korábbi igen sok adatveszteséggel járó feltárások miatt a déli 

területekrıl is számos hasonló anyag veszhetett el mára a kutatás számára. Ehhez igen jó 

példát szolgáltat a kishomoki két fegyveres sír, valamint a magyarcsanádi leletek is, melyek 

idıbeli egyezést mutatnak a tiszagyendai elıkelı tárgyi hagyatékával. Bár a gepida vezetı 

réteg önállóságát valóban elveszthette 567-ben, azonban helyi szinten továbbra is élhettek 

közösségek a nomád fıség alatt, azok mellett, ha nem is egy egységes tömbben.  

 

 

A gepidákról és önálló államalakulatukról kialakított képet a kutatásban alapvetıen 

Bóna István elméletei határozták meg, melyek a nemzetközi szakmunkákba is beépültek. A 

magyar régész a gepida fejlıdést minden esetben a szomszédos langobardokhoz viszonyította. 

Fıként a régészeti leletanyagból levonható történeti következtetések alapján alakult ki a 

gepidák kötött „félfeudális” társadalmát, gyenge királyi hatalmat és gyengébb fegyveres erı 

meglétét valló gondolatsor láncolat. Ennek azonban teljes mértékben ellentmond a történeti 

források, valamint a régészeti anyag tüzetesebb elemzése is. A gepidák egyáltalán nem 

játszottak alárendelt szerepet a két fél viszonyában és a Duna-vidék politikájában sem. 

Feltételezhetıen éppen ellenkezı relációról beszélhetünk, hiszen 552-ig egy erıs, 

terjeszkedésre is képes germán királyság képe bontakozik ki a különbözı írott források 

elemzése révén. Csak a justinianosi kiváló diplomácia volt képes megakadályozni azt, hogy a 

Gepida Királyságból egy olyan hatalmi gócpont váljon, mely veszélyeztetheti a bizánciak 

balkáni érdekeltségeit. A gepida állam bizánciakkal szembeni fellépéseiben fıként a 

Birodalmon kívül rekedt barbár fejlıdési modell tipikus jeleit fedezhetjük fel, melynek egyik 

meghatározó eleme a saját társadalom szembehelyezése egy szomszédos magaskultúráéval 

(ilyen volt Herwig Wolfram ún. „hun alternatívája” is). Sirmium elfoglalása ellenben 
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jelentısen változtatott ezen a helyzeten, hiszen általa részben a gepidák is ráléptek egy olyan 

új fejlıdési útra, mely a római uralmi rendszerbe és annak hagyományaiba való beilleszkedést 

vonta maga után. Az önálló egyházszervezet (még ha részben a gótoktól is örökölt), valamint 

az önálló pénzverés megindulása mind ezt a lehetıséget sejtetik. Ez a fejlıdés azonban az 

567-es vereséggel véglegesen megszakadt és torzóban maradt. Mégis a gepidák szerepe a 

régió történetében sokkal jelentıseb volt, mint azt a korábbi szakmunkák (Alexander Sarantis 

kivételével) sejtetni vélték.  
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