
A kriptográfia informatikai tudományág, ami titkosírásokkal, kódolás-
sal, rejtjelzéssel, valamint azok előállításával és megfejtésével foglalko-
zik. Bizonyos értelemben ez a matematika része, mely tudományon be-
lül a számelmélet, algebra, számításelmélet és valószínűségszámítás ha-
tárterületeként sorolható be. A 19. század előtt a nyelvtudomány részének 
tartották. A kriptográfia az emberek azon igényéből alakult ki, hogy egy-
mástól távol levő személyek bizalmasan tudjanak üzeneteket váltani. Az 
információk titkos továbbításának legősibb módja az ún. szteganográfia 
volt, mely az ókorban jelent meg, és rejtett íráson alapult. Az idők során a 
kriptográfia sokat fejlődött. Sokáig az átrendezéses módszert használták, 
később behelyettesítéses eljárásokra tértek át. A középkorban létrejöttek 
a monoalfabetikus kódok, az újkorban pedig a poligrafikus helyettesítő 
rejtjelek. A háborúk idején ezeket főleg hadicélokra alkalmazták. A szá-

mítógép létrejöttével a kriptográfia új dimenziókat öltött. Elnevezése az 
ógörög kryptós (rejtett) és gráphein (írás) szavakból jött létre.

KALENDÁRIUM

A kriptográfia fogalma

Július 22., hétfő
Az évből 203 nap telt el, hátravan 
még 162.

Névnapok: Magdolna, Magda
Egyéb névnapok: Léna, Lenke, Le-
vendula, Lipót, Magdaléna, Magdala, 
Mária, Verbéna

Katolikus naptár: Szent Mária 
Magdolna, Magda
Református naptár: Magdolna
Unitárius naptár: Mária, Magdolna
Evangélikus naptár: Magdolna
Zsidó naptár: Tammúz hónap 
19. napja

A Magdolna női név a héber gyökerű 
Magdaléna magyarosított alakformá-
ja, a Magda pedig ennek a becézett 
rövidülése, jelentése: Magdala városá-
ból származó nő. Rokon nevek: Lé na, 
Magdala. Olthy Magda (1912–1983) 
Kossuth- és Jászai-díjas magyar szí-
nésznő volt, aki pályafutása során 
Molière színműveinek szinte az összes 
szobalányszerepét magára öltötte. 
1935-től kezdődően több játékfi lmben 
is szerepelt (pl. A nagymama, A király-
né huszárja, Vihar, Ünnepi vacsora), 
emellett számos színdarabnak vállalta 
a rendezését (pl. A furfangos menyasz-
szony; A harag napja).

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Jól gondolja át, hogy kit avat a bizalmá-
ba! Ha nem a megfelelő személlyel oszt-
ja meg a munkálatok részleteit, a dolgok 
kicsúszhatnak a kezéből.

Őrizze meg a higgadtságát, és ne hagyja, 
hogy a környezetéből érkező feszültség 
Önre is átragadjon! A fontosabb dönté-
seit halassza máskorra!

Bonyolult napnak néz elébe, több fron-
ton is helyt kell állnia. Rendszerezze a 
folyamatban lévő tevékenységeit, és le-
gyen mindenkivel együttműködő!

A mai napon a személyes kapcsolatai 
kerülnek előtérbe. Helyezze a hangsúlyt 
azokra a viszonyokra, amelyek eddig 
nem okoztak csalódást!

Feladatai ezúttal csapatmunkát igényel-
nek. Próbáljon meg mindig olyan egysze-
rű megoldásokkal előállni, melyek min-
den fél számára elfogadhatók.

Fontos változások következnek be a hi-
vatásában. Ha képes ráhangolódni az 
újonnan kialakult helyzetre, kivédheti az 
esetleges negatív hatásokat.

Felgyűltek a feladatai, ennek következ-
tében kisebb káosz alakult ki Ön körül. 
Csupán a halasztást nem tűrő kötelezett-
ségekkel foglalkozzék!

Sugárzik Önből a pozitív energia, amely a 
környezetében élőkre is átragad. Legyen 
segítőkész, de ügyeljen arra, hogy fizika-
ilag ne terhelje le magát!

Rendkívül feszült állapot tombol Ön kö-
rül, így a legkisebb nézeteltérés is ko-
moly vitává fajulhat. Jobban teszi, ha 
most kimarad a beszélgetésekből.

Nincs a legjobb formában, ezért ma csak 
könnyen végrehajtható teendőket vállal-
jon be! Nyugodt tempóban haladjon, és 
lehetőleg ne improvizáljon!

Ne aprózza fel az energiáit, mondjon ne-
met a kevésbé fontos felkérésekre! Kon-
centráljon azokra a feladatokra, melyek 
főleg az Ön érdekeit szolgálják!

A függőben lévő kérdések negatívan hat-
nak a hangulatára. Forduljon segítsé-
gért, még mielőtt a belső feszültség átve-
szi Ön felett az uralmat!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

MESTERSZAKÁCS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
19° / 23°

Kolozsvár
23° / 27°

Marosvásárhely
20° / 27°

Nagyvárad
24° / 27°

Sepsiszentgyörgy
19° / 26°

Szatmárnémeti
23° / 26°

Temesvár
25° / 29°

Szolgáltatás2019. július 22.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. augusz-
tus 4-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
22/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két cigány sétálgat, mikor találkoznak a 
pappal, akinek be van gipszelve a lába.
– Há’, mit csinált, atyám?
– Elcsúsztam a fürdőkádban.
Továbbmennek, külön a két barát,
külön a pap. Kis idő múlva megkérdi
az egyik cigány a másiktól:
– Te, mi az a fürdőkád?
– Honnan tudjam, ...
(Poén a rejtvényben.)

Gipszes láb

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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Kártékony reklámok

Hamar elértünk oda, hogy mindennapjainkat a szó legszorosabb 
értelmében körbefonják a reklámok. Nem kétlem, miszerint a 
kereskedelem lelke a megfelelő hírverés, ismerek is olyan szel-
lemes, célba találó szövegeket, melyek egy-két pillanatára még 
hosszú idő után is emlékezünk, pedig a hirdetett terméknek már 
rég se híre, se hamva. Ez lenne talán az első kifogásom, vagyis 
az a reklám, ami önmagában érdekes, jópofa, csak annyira túlbe-
szélt, hogy az ember nem tudja, tulajdonképpen mit is akarnak 
éppen most ránk sózni. Tudom, hogy minden szónak, minden 
mozdulatnak és pillanatnak megvan az ára, s ha a gyártó vagy for-
galmazó bőkezűen fi zet, akkor a reklám összeállítója sem fukar-
kodik. Pedig – szerintem – a rövid, lényegre törő szöveggel job-
ban el lehetne találni a célközönséget, és máris nőne a bevétel. 
De talán én vagyok a töltelékszavakra és gesztusokra allergiás, 
más lehet, épp azt szereti, ha sok a beszéd, mert közben telik az 
idő. És mondjuk, az ilyen úgysem akar semmit vásárolni, mert 
nincs rá módja vagy kedve, csak nem szereti a csendet maga 
körül. Nincs rá módja, dobom oda a szavakat, pedig olyan világ-
ban élünk, ahol nagyon nagyok az emberek anyagi helyzete közti 
különbségek, a legfájóbb, hogy az igények és ezek kielégíthető-
sége között van az igazi szakadék. Az utóbbi időben jól tudják 
ezt a bankok, illetve a kölcsönadásra szakosodott intézmények, 
mert egyre agresszívebben nyomulnak. Olyasmikre ajánlanak 
látszólag nagyon előnyös hitelt, amit egy kevés visszafogottság-
gal, ilyen-olyan „kedvező” kamatok nélkül is meg lehetne vásá-
rolni. De lélektanilag épp az átlagember beolvadási kényszerét 
célozzák meg, vagyis a vágyat, hogy ha annyi mindenki másnak 
van, legyen nekem is. Aztán ha nyakunkon a havi részletkény-
szer, akkor már késő. Nem akarom említeni az adósság miatti 
utcára kerülést, mert az a legtragikusabb, de van sok enyhébb 
eset is, mely megkeserítheti a napjainkat, az egész életünket, ha 
nem vagyunk előrelátók, holott lehetnénk boldogok is. Persze a 
boldogság sem olyasmi, amit bármikor, bármilyen kis élvezetre 
egy-kettő rá lehetne fogni, ami a „találékony” reklámszövegelő-
ket például nem tartotta vissza egy banális édességgel kapcso-
latban csupa boldogságot emlegetni. Nem tudom, mennyivel kelt 
el több édesség a reklámtól, de a gyerek érzelmileg szegényebb 
felnőtt lesz, ha boldogságként elalvás előtti bonbonra vár majd.
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