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I. Az értekezés kiindulópontjai és célkitőzései 
 

1. Cornelius Nepos nem tartozik a legtöbbet kutatott szerzık közé. Mőveinek 
legjava elveszett, fennmaradt életrajzai és a más munkáiból származó töredékek pedig 
meglehetısen ellentmondásos, leginkább kedvezıtlen megítélés alá esnek. Ez jórészt a 
19-20. századi német filológia túlzottan kritikus megközelítésére vezethetı vissza, ami 
a közép- és újkorban népszerő auktort következetlensége, pontatlansága, stílusa miatt 
középszerő kompilátornak könyvelte el. Ugyanakkor tény, hogy Nepos a fennmaradt 
latin nyelvő biográfia elsı képviselıje, a Liber de excellentibus ducibus exterarum 
gentium pedig – a görög és a római irodalmat tekintve egyaránt – a legkorábbi, teljes 
terjedelmében tanulmányozható politikai életrajzi sorozat. A szerzı munkásságának 
vizsgálata márcsak ezek miatt sem kerülhetı meg, emellett az utóbbi évtizedekben 
megjelent néhány tanulmány – fıként Joseph Geiger heves vitát kiváltó monográfiája 
(Cornelius Nepos and Ancient Political Biography. Stuttgart 1985) – új kérdések 
felvetését is lehetıvé illetve szükségessé teszi Nepos forráskezelésével, valamint az 
ókori életrajzírás történetében betöltött szerepével kapcsolatban. 

Minthogy a politikai életrajz hellénisztikus kori létezése nem igazolható, Geiger 
meggyızı érveléssel azt állítja, hogy a mőfaj primus inventor-a Nepos volt. Hadvezér-
életrajzai ebbıl következıen nem hellénisztikus-kori mővek kompilációi, hanem 
önálló forráskritikai munka eredményei. A könyv forrásértéke ennek ellenére (vagy 
éppen emiatt) meglehetısen csekély. Geiger szerint Nepos munkásságát a római 
hadvezérekrıl írt (elveszett) életrajzok alapján minden bizonnyal pontosabban – és 
talán kedvezıbben – ítélhetnénk meg. Ezzel természetesen magunk is egyetértünk, azt 
mégis hibás következtetésnek tartjuk, hogy Geiger, miközben az „újító-kísérletezı” 
Nepost felmenti az ellene felhozott „vádak” nagy része alól, az idegen hadvezérek 
könyvének – azon túl, hogy azt a politikai biográfia úttörı példájának tekinti – különös 
módon nem tulajdonít jelentıséget. Értekezésem fı célkitőzése tehát annak 
bizonyítása, hogy a Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium – kiváltképp 
Geiger tézisének tükrében – mind az irodalom-, mind a történettudomány számára (az 
eddigi eredmények mellett további) értékes ismereteket nyújt. 

2. Az idegen hadvezérek vita-it felvonultató sorozat Nepos utolsó írói 
korszakában jelent meg, életmővének rövid áttekintése ezért elengedhetetlen 
életrajzírói tevékenységének értékeléséhez. Az elsı fejezet (Bevezetés: Cornelius 
Nepos megítélése) emellett egyfajta kutatástörténeti összefoglalás, amelyben – a 
teljesség igénye nélkül – igyekszünk megjeleníteni és elemezni a Neposszal 
kapcsolatban megfogalmazott véleményeket. Ennek keretében többek között arra 
keressük a választ, hogyan vélekedett Neposról az ókori közönség, és az miként 
egyeztethetı össze a kutatók – sok tekintetben egymásnak ellentmondó – 
megítélésével. 

Az életrajzíró tevékenységével kapcsolatos számos megválaszolatlan – és 
megválaszolhatatlannak tőnı – kérdés közül szerkesztıelveinek vizsgálatát emeltük ki 
a második fejezetben (Cornelius Nepos, az életrajzíró). A De viris illustribus 
összetételével és könyveinek számával kapcsolatos utalások elemzése részben 
bizonytalan, részben téves következtetéseket eredményezett, amelyek pontosításra 
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szorulnak. Nem vezettek megnyugtató eredményre a Liber de excellentibus ducibus 
exterarum gentium szerkezetének azonosítására irányuló próbálkozások sem; nem 
tisztázott ugyanis, hogy az életrajzok milyen rendezıelv szerint követik egymást. Ezért 
a korábbi kutatások eredményeire támaszkodva kísérletet tettünk egy a könyv egészére 
érvényes szerkesztıelv meghatározására. 

A kérdéskört bonyolítja az a feltevés, hogy Nepos átdolgozta a De viris 
illustribus-t, és az átdolgozás az idegen hadvezérek könyvét is érintette: Datamés, 
Hamilkar és Hannibál életrajzai, valamint a királyokat felsoroló rövid fejezet (Reges) 
csak a fennmaradt második kiadásban kaptak helyet. Amennyiben kiindulópontként 
elfogadjuk ezt a tézist, úgy el kell fogadnunk azt is, hogy Nepos jelentıs tartalmi és 
formai változtatásokat hajtott végre a könyv eredeti kiadásán. Ez ideig nem képezte 
érdemi vizsgálat tárgyát, hogy a két kiadás eltérı szerkesztési elveken alapult-e, pedig 
a szerkezetváltásra számos jel utal. Nepos a bıvítéskor nagy valószínőséggel az 
életrajzok sorrendjét is megváltoztatta, ami – tekintettel arra, hogy a szerkezetváltás 
hátterében írói-történetírói célkitőzéseinek módosulása áll – szükségessé teszi, hogy az 
auktornak a politikai biográfia (ki)alakulásában betöltött szerepét újraértékeljük. 

Nepos történetíróként vált ismertté. Jóllehet az idegen hadvezérek könyve – a 
Chronica-tól eltérıen – nem történeti munka, mégsem hagyható figyelmen kívül az, 
hogy a hadvezérek életrajzaiban (másodlagosan) bemutatásra kerül a görög történelem 
egy jelentıs szakasza. Eközben Nepos többször – olykor nyíltan, olykor burkolt 
párhuzamokkal – utal saját kora eseményeire is, és – elsı látásra talán közhelyesnek 
tőnı, mégis egységes történelem-szemléletrıl tanúskodó megjegyzésekkel – értékeli 
azokat. Mindez indokolttá teszi, hogy az életrajzi sorozatot történetírói mőként is 
vizsgálat alá vonjuk, és újraértékeljük annak történeti hitelességét (harmadik fejezet: 
Cornelius Nepos, a történetíró). 

3. Értekezésem tehát nem egy minden részletre kiterjedı, rendszerezı Nepos-
monográfia; célja pusztán az, hogy egy-egy kérdés köré rendezve bemutassa és 
értékelje a – megítélésem szerint méltatlanul mellızött – auktor életrajz- és történetírói 
tevékenységének néhány szeletét, valamint új szempontok felvetése útján adalékokkal 
szolgáljon a napjainkban (újjá)éledı Nepos-kutatáshoz. 
 
II. Az értekezésben alkalmazott módszerek 
 
 1. Nepos munkásságának töredékes volta és életrajzi adatainak hiányossága 
egyaránt közrejátszik abban, hogy a vele kapcsolatos kis számú, szőkszavú, esetenként 
nehezen értelmezhetı ókori megnyilatkozásokat a kutatók eltérıen értékelték. Nepos 
megítélése szempontjából ezért elengedhetetlennek tőnt életmővének áttekintése, és 
annak vizsgálata, hogy miként vélekedtek róla, hogyan viszonyultak mőveihez 
kortársai – a mőértı és a szélesebb olvasóközönséget is beleértve –, valamint a késıbbi 
ókori szerzık. A testimoniumokat és Neposnak a – politikai életrajz lehetıségeit és 
korlátait érintı – megnyilatkozásait alapul véve megkíséreltem tárgyilagos módon 
feltárni az auktor ókori megítélését, és összegeztem írói-történetírói célkitőzéseit. 
 2. Az idegen hadvezérek sorozatának tudományos kutatása az újkorban 
kezdıdött, és arra vetette a súlyt, hogy mit és hogyan írt Nepos. A német filológusok 
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leginkább gyengéit hangsúlyozták; tevékenységük hatása máig érzékelhetı, hiszen a 
jelenkori kutatók nagyobb része önállótlan, figyelmetlen és csekély kritikai érzékkel 
rendelkezı kompilátorként tartja számon Nepost. Az utóbbi évtizedekben azonban 
mind nagyobb számban jelentek meg olyan, az auktort és életrajzait kedvezıbb 
megvilágításba helyezı tanulmányok, amelyek ezen elmarasztaló ítéletek árnyalása 
illetve cáfolata terén számos eredményt értek el. A régi és az új megközelítésmód 
összevetése lehetıséget teremt arra, hogy több alapkérdésében állást foglaljunk, ami 
nélkülözhetetlen feltétele a további vizsgálódásoknak. 
 3. Nepos De viris illustribus-ából mindössze a Liber de excellentibus ducibus 
exterarum gentium, a Cato, az Atticus-vita és néhány töredék maradt fenn. Az 
életrajzgyőjtemény könyveinek számát, valamint az egyes könyvpárokban feldolgozott 
hírességek életrajzi sorozatait (költık, szónokok, történetírók, hadvezérek stb.) illetıen 
meglehetısen sok a bizonytalanság. A sorozatok egy része Nepos utalásai illetve a 
töredékek segítségével azonosítható, többségükre viszont csak – bizonytalan – elméleti 
megfontolások alapján következtethetünk. Ez utóbbiak közül a (fenn nem maradt, csak 
feltételezett) De regibus könypár létezése mellett és ellen felhozott érveket tettem 
elemzés tárgyává, és a vitát úgy próbáltam eldönteni, hogy az annak kiindulópontját 
jelentı Reges fejezet bevezetı sorait – a korábbi megközelítésektıl eltérıen – a tágabb 
szövegkörnyezetbıl kiindulva vizsgáltam, és a hadvezérek könyve tartalmi-szerkezeti 
összefüggéseiben értelmeztem. 
 4. Friedrich Leo monográfiájának (Die griechisch-römische Biographie nach 
ihrer literarischen Form, Leipzig 1901) megjelenése óta széles körben elfogadott az a 
feltevés, hogy a De viris illustribus-nak még Nepos életében két kiadása jelent meg, és 
hogy az életrajzok jelenlegi formájukban az életrajzgyőjtemény második, átdolgozott 
kiadásából valók. Leo tézisét – részben joggal – néhányan megkérdıjelezték. Mivel a 
hadvezérek könyve szerkezetének vizsgálata során ezt vettem alapul, szükségesnek 
tartottam a vita részletes ismertetését, a kialakult álláspontok véleményezését és egy – 
a további elemzésekhez nélkülözhetetlen – szintézis kialakítását. 
 5. A De excellentibus ducibus második kiadása ellen irányuló érvek többsége 
(legalábbis) nem kevésbé vitatható azoknál, amelyeket Leo ezen felvetés mellett 
felsorakoztatott; ahhoz tehát, hogy a vita kibillenjen a holtpontról, új – lehetıség 
szerint az eddigitıl független – bizonyítási eljárásra van szükség. Ennek egyik 
kiindulópontjául a hadvezérek könyve szerkezetének azonosítását választottam, amely 
– annak ellenére, hogy meggyızı eredmény hiányában a Nepos-kutatás lezáratlan 
kérdései közé tartozik – ritkán kerül napirendre. Nepos szerkesztıelveinek 
vizsgálatában felhasználtam a témával kapcsolatban megjelent elemzések néhány 
eredményét, ugyanakkor világossá vált, hogy azok jelentıs módosításra szorulnak. 
Nepos szerkesztıi megjegyzéseibıl kiindulva, valamint a – többek által a kérdés 
megoldókulcsának tartott – Reges elemzésekor tett megfigyeléseimre támaszkodva a 
könyv tagolásakor a címszereplık származását helyeztem elıtérbe. 
 6. Az a kérdés, hogy a könyv felismerni vélt szerkezetében visszatükrözıdik-e 
Nepos írói-történetírói koncepciója, aligha kerülhetı meg. Ezért felhasználtam az 
auktor történelem-felfogásával kapcsolatos korábbi észrevételeket (vö. Havas László e 
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témában megjelent tanulmányai), bizonyosnak tartva, hogy az életrajzok sorrendjének 
kialakításában annak érvényesülnie kellett. 
 7. Miután azonosítottam a könyv szerkezetét, világossá vált, hogy – a csak a 
második kiadásban szereplı életrajzok nélküli – elsı kiadásé ettıl bizonyosan eltért. 
Utóbbi azonosításának kísérletére a számos bizonytalanság okán mindeddig nem 
került sor; az a megközelítés viszont, miszerint a két kiadás végsısoron egyszerre van 
elıttünk, lehetıvé teszi a szerkezetváltásra utaló jelek keresését. Az átdolgozás néhány 
irányelve a könyvben tapasztalható ellentmondásokból kikövetkeztethetı, és 
amennyiben továbbiakra bukkannánk, az egyrészt megerısítené a második kiadás 
hipotézisét, másrészt bıvítené és pontosítaná a két kiadás különbségeivel kapcsolatos 
feltételezéseket. A vizsgálathoz egy – a bizonytalan következtetésektıl független – 
kiindulópontot választottunk: a korábbi kutatók felismerték, hogy az életrajzok közti 
keresztutalások (a címszereplıkre történı elıre- illetve visszautalások) fontos elemét 
képezik Nepos szerkesztımunkájának. Ezek – mindeddig el nem végzett – rendszerezı 
vizsgálatától új eredményeket várhattunk, amelyek alapján kísérletet tehettünk arra, 
hogy meghatározzuk az elsı kiadás életrajzainak sorrendjét. 
 8. A második kiadás elemzésekor megerısítést nyert, hogy annak felépítése 
szorosan összefügg Nepos írói-történetírói szándékaival, ami alapján bizonyos, hogy a 
második kiadás alkalmával történt szerkezetváltás együtt járt az eredeti koncepció 
megváltozásával. A második kiadás életrajzai nagyjából idırendben követik egymást, 
ami – jóllehet a szerkezeti elemzés során világossá vált, hogy annak rendezıelve nem 
az idırend – tényszerő megállapításként elegendı alapot nyújt ahhoz, hogy felvessük 
annak a lehetıségét, hogy az életrajzok az elsı kiadásban még idırendben álltak. Az, 
hogy az életrajzok az ismertetésre kerülı történeti események tekintetében (is) 
kiegészítik egymást, a tudatos szerkesztımunka jelének tekinthetı, ezért – annak 
ellenére is, hogy Nepos kronológiája pontatlan – indokoltabbnak tőnt, hogy az elemzés 
során (a korábbi próbálkozásoktól eltérıen) ne magukat a címszereplıket, hanem az 
életrajzaikban szereplı eseményeket vegyük alapul. 
 9. A kutatás több olyan összefüggésre is rávilágított, amelyek alapján 
felvethetı, hogy az idegen hadvezérek könyve megírásában – egyebek mellett – Nepos 
történetírói célkitőzései is szerepet kaptak. A felvetés alapját képezı megfigyeléseket 
– a tervbe vett forráskritikai elemzés elvi bevezetıjeként is – szükségesnek ítéltük 
összegyőjteni, röviden összegezni és kiegészíteni. Mindezek ugyanis indokolttá – 
lehetıvé és szükségessé – teszik, hogy az életrajzi sorozatot történetírói mőként is 
vizsgálat alá vonjuk, történeti forrásként kezeljük, és újraértékeljük annak hitelességét. 
 10. Vitán felül áll, hogy a De excellentibus ducibus exterarum gentium-ban 
számos tárgyi tévedés található, ez azonban – megítélésem szerint – nem adhat okot 
egyúttal azoknak az adatoknak az elvetésére is, amelyek egyedül csak Nepos vita-iban 
hagyományozódtak tovább. Erre példa a Themistoklés-vita egyik – sok szempontból 
zavarosnak tőnı szöveghelye (2, 1-3), amelynek vizsgálata során arra vetettük a súlyt, 
hogy az ott leírtak összeegyeztethetınek bizonyulnak-e az ismert forrásokkal, illetve a 
jelenlegi ismeretekkel. Abból kiindulva, hogy Nepos lehetett az elsı életrajzíró, aki 
megkísérelte összehangolni a közismerten ellentmondásos Themistoklés-hagyományt, 
a szöveghely betekintést enged Nepos forráskritikai elveibe is. 
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III. Az értekezés fıbb eredményei 
 

1. A Neposra vonatkozó ókori testimoniumok nem szolgálhatnak érvként annak 
alátámasztására, hogy kortársai és utódai elmarasztaló véleménnyel voltak róla, így 
kijelenthetı, hogy azokat a kutatók többsége elfogultan, saját véleményét visszavetítve 
értékelte és értékeli. Nepos teljesítményét kétségkívül elhalványítja a többi, méltán 
tekintélyes aranykori auktoré, mindazonáltal kétséges, hogy tudományos (és 
méltányos) eljárás-e, ha emiatt tekintjük másodvonalbeli szerzınek. Egyet kell tehát 
értenünk azzal a kijelentéssel, hogy Nepos kedvezıtlen megítélése a modern kori 
kutatásban jórészt abból ered, hogy írói életmővének fennmaradt részletei (döntıen) az 
életrajzhoz, azaz egy több szempontból is leértékelt mőfajhoz kötıdnek. 

2. A német filológusok és követıik elıítéletei által terhelt communis opinio-val 
(amelynek hátterében elegendı bizonyíték hiányában sok esetben végsısoron egy-egy 
megkérdıjelezhetetlennek tartott tekintély áll) szemben megfogalmazott ellenérvek – 
jóllehet szükségképp ugyancsak hipotetikusak – éppúgy megállják a helyüket, és nagy 
szerepük van abban, hogy az auktorral kapcsolatos – a mőfaj akakulásban beöltött 
szerepére, forrásértékére, stílusára irányuló –, sokak által lezártnak tekintett kérdések 
újból felvethetık. 

3. A Reges-szel (XXI) kapcsolatban megjelent elemzések részben bizonytalan, 
részben téves következtetésekhez vezettek. Nepos szóhasználatát újraelemezve 
megerısíthetı, hogy a Reges fejezet csak az idegen hadvezérek könyvének második 
kiadásában kapott helyet, és hogy sem ezt a könyvet megelızıen, sem ezt követıen 
nem jelentek meg királyéletrajzok a De viris illustribus-ban. A Reges tehát nem a 
feltételezett idegen királyok könyvének összefoglalása vagy ajánlása. Megírásának 
célja, hogy a közönség teljes (azaz életrajzi) képet kaphasson a királyokról is, emellett 
Neposnak lehetısége nyílt arra, hogy – összekapcsolva a hadvezérek könyveit – 
hangsúlyosabbá tegye erkölcs- és történetfilozófiai elképzeléseit, ami a második kiadás 
legfontosabb újítása volt. 

4. Jóllehet az idegen hadvezérek könyvének két kiadása ellen felhozott érvek 
rávilágítanak Leo hipotézisének néhány gyenge pontjára, ahhoz azonban nem elég 
meggyızıek, hogy egészen lerombolják azt. Ennek alapján – kisebb módosításokkal 
ugyan, mégis – Leo kijelentéseit tarthatjuk valószínőbbnek: az auktor átdolgozta, és 
másodszor is megjelentette a sorozatot, a Reges tehát a három barbár-életrajzzal együtt 
késıbbi betoldás. 

5. A sorozat szerkezeti elemzése a következı eredményre vezetett: a könyv 
három szerkezeti egységre tagolható (I-IX; X-XIV; XV-XXIII); az életrajzokat Nepos 
mindegyikben – a hadvezérek származása alapján – „keretes” szerkezetben rendezte 
el; a könyv és mindegyik egysége középpontjában athéni hadvezér(ek) áll(nak) (1; 3; 
1), akiket – mintegy kerete(ke)t alkotva – részben athéniak (vö. elsı egység), részben 
más polisból származó hadvezérek fognak közre. 

6. Azt, hogy az imént felvázolt szerkezet feltételezése nem önkényes, az is 
megerısíti, hogy ez a beosztás – amellett, hogy a sorozat egészére kiterjeszthetı, 
tudatos és átgondolt rendszernek tekinthetı – összhangban áll a könyv tartalmi 
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vonatkozásaival is (míg ugyanez nem mondható el maradéktalanul az eddig megjelent 
elemzésekkel kapcsolatban), és nyomatékosítja (ill. pontosítja) a Nepos történelem-
felfogására vonatkozó eddigi megfigyeléseket. Tekintve hogy az egész könyvben (és 
annak mindhárom szakaszában külön is) Athén áll a középpontban, kijelenthetjük, 
hogy Nepos az idegen hadvezérek sorozatának „keretei” közt ezen állam „életrajzát” is 
ismerteti: ennek „élete” követhetı nyomon felemelkedésétıl jelentéktelenné válásáig – 
a tudatosan válogatott, jellemzett és elhelyezett athéni vezérek vita-iban. Nepos tehát 
alapvetıen Athén példáján mutatja be a történelem organizmus-szerő mőködését, ez az 
az állam, amelynek sorsán keresztül végigkövethetjük a translatio imperii okait és 
következményeit. 

7. Mindeddig nem vetıdött fel az, hogy a címszereplık között vont erkölcsi 
párhuzamok nem pusztán Nepos jellemábrázoló módszereinek megismerésben, hanem 
szerkesztıelveinek azonosításában is iránymutatásként szolgálnak. Abból, hogy az 
auktor közönségének nagyobbik része a bemutatásra kerülı hadvezéreket életrajzaik 
elhelyezkedésének (azaz olvasásának) sorrendjében ismerte meg, az a következtetés 
adódik, hogy Nepos erkölcsi párhuzamot is csak egy a sorrendben elıbb elhelyezkedı 
életrajz címszereplıjével vonhatott. Mivel ez nem minden esetben van így, ezen 
felvetés – kiegészítve és megerısítve a könyv valamennyi (tehát nemcsak erkölcsi) 
keresztutalására kiterjesztett elemzés során kapott eredményekkel – alapot adott ahhoz, 
hogy egyes életrajzokat elmozdítsunk – a második kiadásban elfoglalt – helyükrıl. A 
keresztutalások rendszerében tapasztalható következetlenségek tehát vélhetıen az 
életrajzok sorrendjében bekövetkezı változás eredményeként keletkeztek: ez, amellett 
hogy az eddigiektıl független alapon megerısíti a könyv átdolgozásának hipotézisét, 
arra utal, hogy Nepos az új kiadás során nem pusztán kibıvítette az eredeti sorozatot, 
hanem annak szerkezetét is megváltoztatta. 

8. Az elsı kiadás életrajzainak a keresztutalások elemzésének eredményeként 
kialakított (kétségkívül hipotetikus) sorrendje a kronológiai szempontú vizsgálat során 
kimutatott, szabályszerő szerkesztıelvek alapján alátámasztható, és megállapítható, 
hogy az elsı kiadás elrendezését alapvetıen az idırend határozta meg. Ennek alapját a 
címszereplık akmé-ihoz kapcsolt események képezték, de Nepos ezzel párhuzamosan 
azon írói szándékát is érvényesítette, hogy könyve – a címszereplık és a nevükhöz 
főzıdı események tekintetében egyaránt – követhetı legyen. A sorrend átalakítása – 
tekintve hogy az életrajzok a második kiadásban is „nagyjából idırendben” maradtak – 
csak olyan mértékő volt, amekkorát az új kiadás új koncepciója szükségessé tett. 
 9. Az, hogy Nepos – az újabb kutatások szerint – döntıen történetírói munkákra 
támaszkodott, bizonyosan növeli a sorozat forrásértékét. Elsısorban amiatt, mert – ha 
Nepos a politikai életrajzírás megteremtıje – magának kellett felkutatnia, feldolgoznia, 
értékelnie és összehangolnia a – gyakorta nehezen értelmezhetı és egymásnak 
ellentmondó – forrásokat. Felvethetı tehát, hogy Nepos tévedései – legalább néhány 
esetben – talán mégsem a források figyelmetlen kezelésébıl, hanem az ellentmondásos 
történeti hagyományból, illetve az abban való eligazodás (forráskritika) nehézségeibıl 
erednek.  
 10. A korkyrai háború (Nepos, Them. 2, 1-3) hitelessége egyetlen meglévı 
forrás alapján sem cáfolható, és valószínősíthetı, hogy Themistoklés ezen – a 490-es 
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évek végére datálható – háborúban stratégosi tisztséget töltött be. A vizsgált életrajz 
egyébiránt több ponton is bıvíti a görög történelemre vonatkozó ismereteket. 
 11. Az értekezés eredményei az auktor méltányosabb megítélését sürgetı újabb 
kutatásokéval egyezı irányba mutatnak. A hadvezérek könyve kiadásai kapcsán 
igazolható szerkezetváltás, illetve az ennek hátterében álló írói-történetírói koncepció 
változása, Neposnak a biográfia alakulásában betöltött szerepét kedvezıbb 
megvilágítába helyezi. Szerkesztıi és forrásértékelési elvei láthatóan átgondolt és 
következetesen alkalmazott elgondolásokon alapulnak, ami egyrészt megerısíti, hogy 
nincs létjogosultsága annak az állásfoglalásnak, hogy Nepos szolgalelkő kompilátor 
volt, másrészt szükségessé teszi, hogy életrajzait mélyreható forráselemzı vizsgálat 
tárgyává tegyük. 
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