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A Keynes–Hayekvita 
gazdaságpolitikai alapvonalai
Nicholas Wapshott Keynes és Hayek: Az össze
csapás, amely meghatározta a modern közgazda
ságtant. A nagy válságtól a nagy recesszióig című 
könyve három évvel az első ki adást követően, 
2014-ben jelent meg magyarul Felcsuti Péter 
fordításában. A magyar kiadás előszavában a 
fordító megjegyzi, hogy a mű „életrajzi, de 
még inkább tudománytör téneti és ismeretter-
jesztő” (9.) könyvnek tekinthető, mely állítá-
sa több szempontból is vitatható. Egyrészt, 
bár Wapshott köszönetét fejezi ki több levél-
tár vezetőjének és munkatársainak, a hivatko-
zások között néhány tételtől eltekintve csak 
másodlagos irodalommal találkozunk, ami a 
tudománytörténeti kutatás mélységét erősen 
megkérdőjelezhetővé teszi. Másrészt a könyv 
műfaja sem egyértelmű. Egyes fejezetek fi-
nom szemcsézettsége és életrajzi jellege mik-
rotörténeti leírásra utal, ugyanakkor ezekben 
a fejezetekben is jellemző a szerző által javasolt 
egyetlen, egységes makronarratívába való be-
ágyazottság, tehát nem tekinti kiemelt fon-
tosságúnak, hogy többféle értelmezési lehető-
ségre is rávilágítson. A kötet alapos elmélet-
történeti műnek is ke véssé tekinthető, hiszen 
meglehetősen durva szemcsézettséggel köze-
lít a mikro- és makro ökonómia közti különb-
ségtételhez. Wapshott állítja, hogy Keynes 

„egy egészen új közgazda sági területet fedezett 
fel: a makroökonómiát”, s hogy A foglalkoz
tatás, a pénz és a kamat általános elméletének 

(a továbbiakban Általános elmélet) megjele-
néséig „a közgazdaságtant »mikroökonómiá-
nak« tekintették, amely a gazdasági tevékeny-
ség különböző mozzanatait lépésenként vizs-
gálja” (192.). Wapshott – úgy tűnik – nem vesz 
tudomást arról, hogy Adam Smith, David 
Ricardo, James Mill, John Stuart Mill, Tho-
mas Robert Malthus, Wal ter Bagehot, Wil-
liam Whewell és még sok más gazdasági 
gondolkodó egyáltalán nem mikroökonómiai 
perspektívát alkalmazott. Utóbbi a közgazda-
sági elmélettörténetben marginalista forrada-
lomként ismert szem lé letváltással, néhány, 
egymástól többé-kevésbé elkülönült párhuza-
mos felfedezéssel az 1870-es évektől vált meg-
határozóvá. Az új perspektíva termékenyítő-
en hatott a később neoklasszikus iskolának 
nevezett irányzatra, melynek egyik vezéralak-
ja Alfred Marshall volt. Marshall és John 
Maynard Keynes alap vető megközelítése 
kö zött valóban nagy a különbség, és kétségkí-
vül két, a diszciplína fejlődésére jelentős befo-
lyással bíró közgazdász ról van szó, ám a mik-
ro- és a makroper spektíva gazdasági elemzé-
sekre való első alkalmazása nem az ő nevükhöz 
köthető. Kér déses hát, hogy a könyv meny-
nyire alkalmas arra, hogy abból elmélettörté-
neti szakmai ismereteinket bővítsük. Mire 
használható akkor ez a kötet? Kinek ajánlha-
tó, s milyen érdemei emelhetőek ki? Utóbbi-
ak megválaszo lásához érdemes részletesebben 
megvizsgálnunk a könyv mondanivalóját.

A könyv elején a szerző az I. világháború 
alatti és annak lezárását közvetlenül követő 

MODELL A HIRSCH-INDEX 
BECSLÉSÉRE

A kutatás és a kutatók eredményességének 
értékelésére a huszadik század utolsó harma-
dában saját tudományterület alakult ki. A 
tudománymetria sokat vitatott módszerei, a 
különböző mutatók és faktorok, amelyek 
megpróbálják néhány számba sűríteni egy-
egy kutató vagy intézmény teljesítményét, 
má ra általánosan elterjedtek, minősítés vagy 
pályázat már nem fordulhat elő nélkülük. 

A sokféle mutató között viharos gyorsa-
sággal vált népszerűvé a h-index (vagy Hirsch-
index), melynek alkalmazását az argentin 
származású amerikai fizikus, Jorge Hirsch 
2005-ben javasolta. Népszerűségét az is jelzi, 
hogy már a mutató becslésére is módszereket 
dolgoztak ki. Lengyel matematikus, fizikus, 
informatikus és rendszerkutatók most publi-
kált tanulmányukban egy olyan korábbi szi-
mulációs modellt fejlesztettek tovább, amely-
lyel a publikációk és az összes hivatkozás 
szá mából becsülhető a h-index. 

A szerzők modelljük teljesítőképességét 
Hirsch saját h-indexének becslésével is de-
monstrálták. (Hirsch Hirsch-indexe 52, amit 
a most publikált modell pontosan eltalált.) 
Ezen kívül, egy publikációs adatbázisból száz 
véletlenszerűen kiválasztott szerző becsült és 
valódi h-indexét is összehasonlították. 

Żogała-Siudem, Barbara – Siudem, Grze-
gorz – Cena, Anna – Gagolewski, Marek: 
Agent-based Model for the h-index – Exact 
Solution. Euopean Physical Journal B. 2016. 
89, 21, DOI: 10.1140/epjb/e2015-60757-1 • 
http://www.epj.org/images/stories/news/ 
2016/10.1140--epjb--e2015-60757-1.pdf 

A VEZETŐK KÉT ARCA

Főnöki viselkedést kutató amerikai pszicholó-
gusok arra a megállapításra jutottak, hogy ha 
egy vezető etikusan viselkedik, akkor a követ-
kező nap nagyobb valószínűséggel gorombás-
kodik, piszkálódik a beosztottakkal. A szak-
irodalomban korábban főként a vezetők eti-
kus viselkedésének a beosztottakra gyakorolt 
pozitív hatásairól lehet tanulmányokat talál-
ni, a mostani kutatás során azonban azt vizs-
gálták, hogy a korrekt magatartás magára a 
vezetőre milyen hatással van. A programban 
hosszabb ideig figyeltek 172, különböző terü-
leten – kereskedelemben, oktatásban, iparban, 
egészségügyben – dolgozó, vezető beosztású 
résztvevőt.

Az eredmények azt mutatják, hogy a ve-
zetőkre saját jóindulatuk rossz hatással van. 
Ahogy egy inga az egyik oldali kitérés után 
át lendül a másik oldalra, a főnök jó napja 
után rossz következik. Az etikus viselkedés 
mentális fáradtságot okoz, és morális fellazu-
láshoz vezet. A kutatók szerint az etikus vi-
selkedés után a főnökök némiképp elengedik 
magukat. Valószínűleg úgy érzik, hogy a be-
osztottakkal szembeni korábbi pozitív hozzá-
állásuk feljogosítja őket a keményebb, kímé-
letlenebb fellépésre; mintegy jogosítványt 
szereztek az alárendeltek zaklatására. 

Lin, Szu-Han (Joanna) – Ma, Jingjing; 
Johnson, Russell E.: When Ethical Leader 
Behavior Breaks Bad: How Ethical Leader 
Behavior Can Turn Abusive via Ego Deple-
tion and Moral Licensing. Journal of Ap
plied Psychology. online first publication, 
Feb 11 , 2016, DOI: 10.1037/apl0000098

Gimes Júlia
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gazdasági, társadalmi és politikai helyzetet 
mutatja be, meglehetősen színes képet festve 
Keynes személyes és szakmai hátteréről. Lát-
hatjuk, ahogyan Alfred Marshall, a neoklasszi-
kus iskola egyik kulcsfigurája hatására Keynes, 
a cambridge-i géniusz, a matematikát elhagy-
va a közgazdaságtan felé fordul, majd pacifis-
ta nézetei ellenére csatlakozik a háborús gé-
pezet költségvetési szárnyához, s végül az első 
világégést lezáró béketárgyalások hatására 
végleg kiábrándul a nemzetközi politikából. 
Bosszantó és keserű tapasztalatai arra indítják, 
hogy megírja A békeszerződés gazdasági követ
kezményei (1920) című, rendkívül szellemes, 
kétségtelenül gúnyos és szókimondó művet, 
mely azonnal jelentős népszerűséget hozott 
számára az átlagemberek között, egyúttal ki-
húzta a nevét néhány igen előkelő és befolyá-
sos társaság vendéglistájáról. A szerző hangsú-
lyozza, hogy az Általános elmélet óriási sikert 
aratott. Keynes bölcsen használta fel az idejét, 
és kijavította korábbi hibáit. Amíg ő az Egye-
sült Államokba utazott előadókörútjára, ami-
nek során egyre befolyásosabb lett, Friedrich 
August Hayek elhanyagolta a küldetést, mely-
re eredetileg Lionel Robbins kiszemelte, s nem 
kezdett el recenziót írni az Általános elméletre. 
Helyette saját fő művén kezdett el dolgozni, 
ami igen nehéz feladatnak bizonyult számá-
ra. Hajlamos vagyok elfogadni Wapshott 
érvelését, mely szerint Hayek Pure Theory of 
Capital (1940) című műve azért nem volt 
olyan népszerű, mint Keynes Általános elmé
lete, mert nehézkes és száraz olvasmány, és 
hiányzik belőle mindenfajta optimizmus, 
amire viszont az embereknek szükségük volt 
háborús körülmények között. A közgazdaság-
tan és a közgazdászok szerepének megítélésé-
ben sem egyeztek nézeteik. Hayek szerint „a 
közgazdász kötelessége és előjoga, hogy azo-
kat a hosszú távú folyamatokat tanulmányoz-

za, amelyek a hozzá nem értők számára rejt ve 
maradnak. A közvetlen teendőket a közgaz-
dász hagyja meg a gyakorlati embereknek” 
(The Pure Theory of Capital, 1941, 452.). 
Keynesnek homlokegyenest ellentétes elkép-
zelése volt arról, hogy mi a közgazdász felada-
ta, mint Hayeknek. Keynes rádióműsorok-
ban lépett fel, és napilapok ha sábjain népsze-
rűsítette gazdasági gondolatait. Ezek fényében 
nem meglepő, hogy a keynesi közgazdaságtan 
követőinek száma napról napra nőtt, míg 
Hayek jóval elméletibb és szárazabb gazdasá-
gi gondolatainak terjeszkedése minduntalan 
falakba ütközött. Hayek számára a már-már 
reménytelen hely zetet politikai filozófiájának 
kifejlesztése, és az átlagemberek meggyőzésé-
nek merőben új hangvételét megütő Út a 
szol gasághoz (1944) megjelenése mentette meg.

A könyv vége felé láthatjuk, ahogy Hayek 
egy maréknyi társadalomtudós vezetője lesz, 
és megalapítja a Mont Pèlerin Társaságot, ahol 
a hasonló gondolkodású tudósoknak lehető-
ségük nyílik eszmét cserélni, távol a politiká-
tól. A társaság tagja volt Ludwig von Mises, 
Lionel Robbins, Frank Knight, George Stig-
ler, Milton Friedman, Fritz Machlup, John 
Jewkes, Polányi Mihály és Karl Popper is. 
Ezen a ponton egy megjegyzést kell tennünk. 
Ahogy arra Wapshott is rámutatott, Keynes 
magát liberálisnak tartotta, és néhány gon-
dolata kétségkívül –még annak tradicionális 
értelmében is – valóban liberális volt. Ennek 
ellenére temérdek különbséget lehetne felso-
rolni a klasszikus, laissezfaire-alapú liberális 
politikai gazdaságtan és a között, amit Keynes 
és követői a közvélemény tüzének oly serény 
felszításával kovácsoltak.

A Keynes és Hayek közötti nagy vita alap-
vetően az emberekhez való különböző hozzá-
állásukból eredt, ahogy azt Wapshott éleslátó-
an megjegyezte. Szerinte Hayek jóval pesszi-

mistábban állt az emberekhez, és kétségbe 
vonta, hogy az önérdekkövető egyénekből 
álló állami bürokrácia képes nagyobb felelős-
séget vállalni, míg Keynes alapvetően opti-
mista volt az emberek képességeit, jellemét 
és az állami beavatkozás hatékonyságát illető-
en. A keynesiánus gazdasági gondolatok dia-
dalmenete Keynes 1946-ban bekövetkezett 
halálát követően is folytatódott több állam, 
köztük az Egyesült Államok és az Egyesült 
Királyság gazdaságpolitikáinak befolyásolá-
sával 1946 és 1980 között. Ahogy Wapshott 
könyve végén jelezte, a hayekiánus gazdasági 
gondolatok leginkább a Thatcher- és a Rea-
gan-adminisztrációban befolyásolták a gazda-
ságpolitikát. A könyv utolsó négy fejezete 
inkább gazdaságpolitikával, mint közgazda-
ságtannal foglalkozik, s bár érdekes és színes 
betekintést engednek a 20. század má sodik 
felének politikatörténetébe és gazdaság politi-
kájának dinamizmusába, nélkülözik az elmé-
leti közgazdaságtan továbbfejlődésének leg-
alább alapvonalak mentén történő bemutatá-
sát. Az utolsó fejezetek olyan narratívát vá-
zolnak fel, amely az 1930-as években kibonta-
kozó Keynes–Hayek-vita utóhatásaként ér-
telmezi az elméleti gazdaságtan és a gazdaság-
politika máig tartó fejlődését, és nem hagy ja 
nyitva a lehetőséget más értelmezések előtt. 
Olyan értelmezések előtt, me lyek talán kevés-
bé polarizált, jóval árnyaltabb és össze tettebb 
képet festenének a közgazdasági elmé lettörté-
net egyik meghatározó epizódjáról. Egyetlen 
példa: Wapshott mindössze egyszer, a Walter 
Lippmann The Good Society c. könyve köré 
szervezett, 1938-as kon  ferencia egyik résztvevő-
jeként em líti meg Polányi Mihály nevét (206.). 
De mégis, hogyan vihetne közelebb minket 
egy magyar származású vegyész és filozófus 
munkássága a 20. század egyik legmeghatáro-
zóbb közgazdasági vitájának megértéséhez? 

Kevéssé ismert, de Polányi Mihály kémiai és 
filozófiai munkássága mellett több évtizeden 
keresztül foglalkozott gazdasági és gazdaság-
elméleti kérdésekkel is. A keynesi közgazdaság-
tan elkötelezett, bár korántsem feltétel nél-
küli híve volt, s egyszersmind Hayek jóbarátja 
és a Mont Pèlerin Társaság oszlopos tagja. 
Wapshott azt állítja, hogy „Hansen 1953-ban 
kiadott, A Guide to Keynes című vaskos kötete 
lett a keynesi forradalom első tankönyve” 
(167.), és könnyelműen megfeledkezik arról, 
hogy Polányi Mihály Full Employment and 
Free Trade című kötetét nyolc évvel ezt meg-
előzően, 1945-ben publikálta. Könyvében 
Po lányi egyértelművé teszi, hogy széles olva-
sóközönség számára adja ki művét, mellyel 
célja a keynesi eszmék ismertségének és elfo-
gadottságának előmozdítása. Akárcsak 1940-
es Unemployment and Money: The Principles 
Involved című filmjével, könyvével is a gazda-
sági jelenségekről szóló tudás és különösen a 
keynesi eszmék átlagemberekhez való eljutta-
tását tűzte ki céljául. Ugyanarról a gaz dasági 
gondolkodóról beszélünk, akiről Friedrich A. 
Hayek a következőképpen nyilat kozott James 
Buchanannek egy 1978-as inter jú alkalmával: 

„Én személy szerint igen kedvel tem őt. Úgy 
gondolom, né mi leg mellőzött fi gura volt. Mi 
több, úgy gondolom, hogy a szokásos prob-
lémától szenvedett: ha az ember elhagyja a 
saját területét, a többiek amatőrként kezelik 
abban, amiről beszél. De ő valójában nagyon 
is kompetens volt. Majd nem elmennék addig, 
hogy azt mondjam: ő volt az egyetlen olyan 
nem közgazdász, akit ismerek, és jó könyvet 
írt a közgazdaságtanról.” (28 October 1978, 
Center for Oral History Research, UCLA 
Lib rary, saját fordítás)

Úgy tűnik, hogy Wapshott döntései mind 
a vizsgálódási tárgykör szűkítésében, mind a 
háttérkutatásban, mind a narratíva szemcsé-
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zettségének kiválasztásában vitathatóak. Ki-
nek szól akkor ez a kötet, és miért érdemes 
elolvasni? A szerző kétségkívül rendkívül ol-
vasmányos, érthető és élvezetes stílusban 
vezeti be az olvasót két igen jelentős közgaz-
dász életébe, és mutatja be azt a társadalmi, 
gazdasági és politikai kontextust, amelyben 
a kettőjük közötti elmélyült gazdaságelméle-
ti vita az elmúlt több mint nyolcvan év során 
felületesebb gazdaságpolitikai diskurzussá 
alakult. A kötet mindazoknak ajánlható, akik 
kíváncsiak arra, hogy a gazdasági elméletek 
hogyan és milyen tényezők hatására alakul-
nak gazdaságpolitikává, vagy szeretnének 
könnyed, rövid bevezetést kapni a Keynes–
Hayek-vita vélt vagy valós politikai utóhatá-
saiba. A könyv élénk, lendületes stílusával 
kiválóan alkalmas lehet arra is, hogy a köz-

gazdaságtan vagy a gazdaságpolitika iránt 
kevésbé érdeklődők figyelmét megragadja, és 
további hasonló könyvek olvasására ösztönöz-
ze. Kevésbé javaslom ezt a könyvet azoknak 
a közgazdasági elmélettörténettel foglalkozó 
szakembereknek, akik szakmai ismereteik 
elmélyítésének szándékával forgatnák, ugyan-
akkor elmélettörténet oktatásával foglalkozó 
kollégáknak igen hasznos lehet a száraz elmé-
leti vita bemutatásának érzékletesebbé téte-
lében. (Nicholas Wapshott: Keynes és Hayek: 
Az összecsapás, amely meghatározta a modern 
közgazdaságtant. A nagy válságtól a nagy re
cesszióig. Budapest: Napvilág Kiadó, 2014)

Bíró Gábor István
PhD-hallgató, BME Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar Tudományfilozófia 
és Tudománytörténet Doktori Iskola 

Titkosírás a kora újkori 
Magyarországon
Az ismertetést rendhagyó módon a könyv 
utolsó fejezetével kezdeném (A titkolózás terei), 
mert a téma komplex feldolgozása szempont-
jából ez a könyv egyik legjelentősebb – de 
mindenképpen a leginkább újszerű – része, 
amit a szerző már rögtön a (szélesebb értelem-
ben vett) kutatástörténeti bevezetőjében is 
nyilvánvalóvá tesz (Fehér foltok a szakiroda
lomban). Titkosírásokról bizonyára minden-
ki hallott már életében (bár arról, hogy van 
egy külön diszciplína, a kriptológia, amely 
ennek a vizsgálatával foglalkozik, valószínűleg 
már jóval kevesebben), de hogy kialakult egy 
nagyon fiatal tudományág is, amely a „titok” 
természetével foglalkozik (secrecy; tulajdon-
képpen még magyar megfelelője sem létezik 

– a szerző a „titokkutatás”, „titkolózáskutatás” 
fogalmakat használja), arról bizonyára szinte 
senki, mivel Magyarországon a témának még 

alig van szakértője (a szerző az áttekintésében 
legalábbis nem utal hazai szakirodalomra; a 
recenzió írója is csak véletlenül hallott egyszer 
egy interjút egy magyar „pletykakutatóval”, 
amit első hallásra abszurd szóösszetételnek 
vélt, az interjúalany intellektuális felkészült-
sége azonban meggyőzte arról, hogy itt vala-
milyen új, tudományos alapú megközelítés-
ről lehet szó – nos, valószínűleg részben éppen 
ahhoz a tudományterülethez kellene kapcsol-
nunk ezt a kutatást is, mint amit Láng Bene-
dek a könyvében most összefoglal).

Az említett bevezetőből ugyanis az az első 
pillantásra meglepő tény derül ki: van két 
speciális tudományág, amelynek a témája a 

„titok” (a kriptológia, azaz „titkosítástudo-
mány”, és a secrecy, azaz „titkolózáskutatás”), 
de a két terület nem tud egymásról, nem ve szi 
egymást figyelembe, stílszerűen: gyakorlatilag 
egymás számára is „titok” a másik létezése, 
kutatási eredményei… A közeledés azonban 
nyilván csak idő kérdése, hiszen a „titokkutatás” 

rendkívül fiatal tudományág, a szerző által 
idézett tanulmányok tanúsága szerint jobbára 
csak a 90-es évektől indult virágzásnak. Az 
azonnali „egymásra találást” egyelőre még 
nyilván az is nehezíti, hogy míg a „titokkutatás” 
társadalomtudományi terület, a kriptológia 
szakértői sokkal inkább természettudomá-
nyos, matematikai érdeklődésű elméleti szak-
emberek (de sokszor kizárólag gyakorlatias 

„kódfejtők”). Láng Benedek könyve ebből a 
szempontból feltehetőleg még a nemzetközi 
tudományos életben is úttörő munkának 
te kinthető – azonban a magyar kriptológiai 
irodalomban feltétlenül.

De rögtön folytathatjuk is az ismertetést 
a könyv végén található két hatalmas táblázat-
tal, hogy az olvasó lássa, mi lyen hatalmas 
ku tatómunkára, gyűj tésre ala pozza a szerző 
megállapításait. Ha jól számoltam, 50 oldalt 
és mintegy 280 tételt számlál a fellelhető tit-
kosíráskulcsok, és majd nem pontosan a dup-
láját – 97 oldalt – és 795 tételt (1583 darabot) 
a rejtjelezett levelek repertóriuma. Mindkét 
táblázat időrendben (a szimbolikus 1526-os 
és 1711-es dátumok jelölik ki a rejtjelezés 
használatának különösen ked vező, zűrzavaros 
időszakot, amelyet vissza menőlegesen a szán-
déka szerint a teljesség igényével, előrefelé 
viszont csak esetlegesen lép túl a szerző) tár-
gyalja az emlékeket, melyeknek minden lé-
nyeges paramétere megtalálható a rovatok-
ban. A repertóriumot Láng Benedek a szak-
irodalom beható ismeretében állította össze, 
kiegészítve az abban fellelhető adatokat saját 
kutatásaival, 170 újabb tétellel (340 levéllel). 
A két táblázat a szerző által a kézirat lezárásáig 
ismert összes emléket listázza, amely becslése 
szerint mind a titkosíráskul csok, mind a kö-
zölt emlékek esetében a tényleges szám mint-
egy 80%-át jelentheti. A kö zöletlen forrás-
anyagban azonban még ren geteg levél lehet, 

a teljes korabeli forrásanyag mintegy 1%-a.
A repertórium 72 tétele (234 levél) máig 

megfejtetlen, de ebből tizenhárom tétel (166 
levél; kérdőjelesen plusz négy) esetében azon-
ban ismert a hozzá tartozó jelkulcs (azaz ép-
pen csak a dekódolást kellene elvégezni). Ez 
a statisztika ugyan elsősorban csak a poten-
ciális olvasóközönség elhanyagolható hánya-
dának (a gyakorlati kódfejtőknek) lehet ér-
dekes; a téma szempontjából azonban mégis 
kiemelkedő jelentőségű, mivel azt mutatja e 
speciális olvasótábor számára, hogy a közölt 
emlékek között a mai ismereteink szerint 
mindössze 68 (esetleg csak 64) – azaz teljesen 
belátható mennyiségű – kora újkori levél vár 
megfejtésre ahhoz, hogy (legalábbis pillanat-
nyilag) ne maradjon semmilyen titok a kor-
szak magyarországi rejtjelezésének a történeté-
ben. Nem lehet tudni, milyen iramban fog 
haladni a jövőben a még közöletlen emlékek 
felkutatása, de kívánatos volna, ha a közülük 
megfejtésre várókkal a kódfejtők már szink-
ronban tudnának dolgozni.

A szerző tudománytörténeti tájékozottsá-
ga (amelynek alapossága révén ma őt tarthat-
juk a téma egyik magyar szakértőjének) miatt 

„borítékolható”, hogy a mű nemcsak a kripto-
lógia, de a kora újkori történelem- és műve-
lődéstörténet-tudomány alapművévé fog 
válni. Láng Benedek azonban emellett a gya-
korlati kódfejtésben is járatos, így kivételes 
érzékletességgel – amelyet alátámaszt a gazda-
ságosan megválogatott huszonnyolc fekete-
fehér, és hét színes képmelléklet is – képes 
megvilágítani a laikus olvasó számára is a 
rövid, de alapos és közérthető titkosítástörté-
neti bevezetője révén (amelyet egyetlen olva-
sónak sem érdemes átugrania), hogy a kód-
fejtés – de ahogyan azt a későbbi fejezetek 
számos, emberközelivé hozott idézetéből 
kiderül, még az egyszerű dekódolás is – még 




