
szi az alkímiából a fémeket, legfonto-
sabb motívumként, az alkímia alap-
gondolataként a halhatatlanság meg-
valósítására tett kísérletet tünteti ki,
és a továbbiakban az ôsi mûvészet
„szellemi vagy szakrális származását”
kutatja. Az alkimista szövegek esz-
köztárának, metaforáinak és analó-
giáinak forrását – sôt: magyarázatát –
pedig az ôsi egyiptomi mitológiában
és (ezzel összefüggésben vagy ettôl
függetlenül?) a késô ókori hellenizált
Alexandriában találja meg.

Az alkímia hagyománya mindig is
egyiptomi eredettel büszkélkedett,
még ha erre a vélt származásra kevés
konkrét bizonyíték található is. Far-
kas Attila Márton munkáját olvashat-
juk úgy, mint az egyiptomi-görög
eredet részletes kifejtését. Azonban
kérdés, mennyiben tekinthetô kizáró-
lagos magyarázatnak, amikor modern
alkimista szövegekre és a XVI–XVII.
századi képi ábrázolásokra az egyip-
tomi istenvilágban talál párhuzamot.
Ne felejtsük el, hogy az alkímia szá-
mos, rendkívül általános metaforával
dolgozik (elmúlás, pusztulás, feltá-
madás, nemzés, születés, gyilkosság,
a test feldarabolása stb.), amire min-
den bizonnyal az eszkimó hiedelem-
világ is bôséggel kínál analógiát. De
fogadjuk el az érvelés kedvéért, hogy
az alkímiából szabadon elhagyható a
vegyészet és az aranycsinálás, hogy a
könyv elemzései megállják a helyü-
ket, és valóban Egyiptom hoz fényt a
kora újkori allegóriák homályába.
Ebben az esetben sem értem, hogy
miközben szabadon utazunk fel s alá
a Kr. u. III. és a XVI. század között,
miért nem állhatunk meg egy percre
az arab és a középkori alkímiánál.
Nem értek egyet azzal, hogy az alkí-
mia nélkülözné a történelmi dimenzi-
ót, hogy Alexandriában mindjárt a
végleges formájában alakult volna ki
(15. vagy 42. old.), és idôtlenül, a
késôbbi korok tudományára, vallásos
meggyôzôdéseire és mûvészetére
ügyet sem vetve hagyományozódott
volna tovább. Csak jelzésképp emlí-
tem, hogy az alkímia mûfajainak, ter-
minológiájának, fogalmainak jelentôs
része a kora középkori arab tudo-
mány öröksége, ekkor váltja fel 
az arisztotelészi négy elem koncepci-
ót a Mercurius–Sulphur ellentétpár,
melyre a fémek összetételét vissza le-

het vezetni. Az eredetileg görög szö-
vegek kiegészülnek az arab kor-
pusszal (Rasis, Jabir, Avicenna etc.),
majd a XII. századtól a délolasz és
spanyol fordítóiskolákban a keresz-
tény Nyugat számára is hozzáfér-
hetôvé és továbbgondolhatóvá vál-
nak. Az alkímiai szimbolizmus ter-
mékeny kölcsönhatásra lép a közép-
kor vallási koncepcióival, és csak ek-
kor – az érett középkor századaiban –
jelennek meg a görög és arab hagyo-
mányban ismeretlen illusztrációk, al-
legorikus ábrázolások.

A kén és a higany mellé egészen
késôn, Paracelsusnál társul harma-
dikként a só (de még ha a legendás
Basileus Valentinus valóban létezett
is, akkor is csak a XV. században),
módszertanilag tehát problematikus
egyiptomi magyarázatot (a mumifi-
kálást) kínálni a sónak az Opus Mag-
num létrejöttében játszott szerepére
(34. old.). Csodálkozva láttam, hogy
noha a szerzô tisztában van azzal,
hogy a hagyományban sokszor tûn-
nek fel autoritásként mitologikus, de
legalábbis nem alkimistaként mû-
ködô szereplôk, és Hermészben nem
kell szükségképpen történeti sze-
mélyt tisztelnünk, sem Platónban al-
kimistát, a „zsidó Mária” (24. old.)
és Kleopátra (35. old.) mintha törté-
nelmi realitással rendelkezô, helle-
nizmus kori alkimistákként jelenné-
nek meg.

Az egyes korok jellemzései és az
egyéb ítéletek sokszor elnagyoltak és
történetietlenek (a késô antik világot
világvégeérzés gyûri maga alá – 31.
old. –, a középkori alkímiát nem tud-
ták kikezdeni a mindent letaroló nagy
vallások – 41. old.), máskor vállon
veregetôk (Descartes a naiv lelkek
közé sorolható, mert a rózsakereszte-
sek tagja kívánt lenni, és nem értette,
hogy itt szimbolikus dologról van szó
– 45. old.). Hogy Newton és Leibniz
rózsakeresztesek lettek volna (48.
old.), nem könnyû bizton állítani,
minthogy mindmáig nem tudjuk, va-
jon ez a titkos társaság valóban is lé-
tezett-e. Ha viszont a szerzô e két fi-
lozófus híres mágikus érdeklôdésére
gondol (Newton esetében az alkímiá-
ra, Leibniznél pedig a kombinatori-
kus mûvészetre), nyitott kapukat
dönget, mert errôl a mûvelt olvasó-
nak már régen tudomása van. 

Egyszóval, Farkas Attila Márton szá-
mos érzékeny elemzést közöl az alkí-
mia hagyományának szimbólum-
rendszerérôl, de könyve inkább nép-
szerûsítô, mint tudományos, leírásai
sokszor megmaradnak a legendás
anekdoták felsorolásának szintjén,
hivatkozásai esetlegesek, tárgyalás-
módja pedig ahistorikus.

Lezárásképp érdemes egy szót ejte-
ni a kissé kinyilatkoztató elbeszélôi
hangról. Olvasóként nem tudtam
szabadulni a gyanútól, hogy a szerzô
az igazság birtokában van, és ezt ma-
ga is jól tudja. Amit a könyvben be-
mutat, az az alkímia „valódi lénye-
ge”, a királyi mûvészet „igazi gyöke-
rei”, szemben mindazzal, amit a ko-
rábbi, elôítéletek ballasztjával csetlô-
botló szakirodalom csinált. 

Természetesen tudom, hogy ab-
ban az esetben, ha a szerzô beavatást
nyert az ôsi hagyomány igazságába,
kritikám nem ér semmit: a történe-
lemtudomány szempontjait a kinyi-
latkoztatott igazsággal szemben nem
lehet relevánsan felvetni. De Farkas
Attila Márton örvendetesen elhatá-
rolódott az obskúrus, beavatott értel-
mezésektôl, ezért joggal értékelhet-
jük könyvét az alkímia nemzetközi
szakirodalmának tükrében. 
■■■■■■■■■■■■ LÁNG BENEDEK

Simon Singh: 
Kódkönyv
A REJTJELEZÉS ÉS REJTJELFEJTÉS
TÖRTÉNETE

Fordította: Szentgyörgyi József. Park
Könyvkiadó, Budapest, 2001. 399
old., 2900 Ft

Simon Singh mûve rendkívül élveze-
tes módon megírt, népszerûsítô
könyv, melynek legfontosabb erénye,
hogy a közérthetôség határainak szá-
mottevô átlépése nélkül képes pon-
tatlanságtól mentesen tárgyalni a tit-
kos kommunikáció kérdéskörét. An-
nak ellenére ugyanis, hogy a téma
számtalan ponton kötôdik a humán
tudományok, sôt a mindennapi élet
világához, a kriptográfiai algoritmu-
sok, a rejtjelezés, illetve kódfejtés
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módszereinek, gyakorlatának megér-
tése némi agytornát, kisebb-nagyobb
matematikai kalandozást minden-
képpen feltételez az érdeklôdô olvasó
részérôl. Singh ezt a problémát –
mely a nagyközönséget általában el-
riasztja a kémtörténeteken túlmutató
mûvektôl – elegáns módon oldja
meg: regényes, történeti érdekessé-
gek közé beékelve adagolja az algo-
ritmusok fejtörést igénylô „gyakorla-
tait”, amelyek után jólesik a követ-
kezô izgalmas történettel folytatni az
olvasást. 

Az indiai származású brit fizikus,
Simon Singh a BBC tudományos
osztályán pruducerként és rendezô-
ként valóban magas színvonalú soro-
zatok készítésével szerzett gyakorlatot
a természettudományok népszerûsí-
tésében, sôt elsô könyve, a Nagy Fer-
mat-sejtés is egy általa rendezett BBC
dokumentumfilmen alapul. A könyv
a Pierre de Fermat, XVII. századi
francia matematikus által megfogal-
mazott briliáns rejtvény megoldásá-
nak – ami végül 1995-ben egy brit
tudósnak sikerült – tudománytörté-
netét dolgozza fel, s Nagy-Britanniá-
ban az elsô matematikai tárgyú best-
sellerként tartják számon. A tisztán
matematikai kérdést körbejáró mû-
höz képest a Kódkönyv megírása fel-
tehetôleg könnyebb feladat volt, hi-
szen a téma jóval szélesebb asszociá-
ciós mezôben tárgyalható, a fentiek-
ben említett megkerülhetetlen agy-
tornáztatás ellenére is. A mû Singh-
nek valóban meghozta a világhírt; a
Kódkönyvbôl tévésorozat is készült,
abból pedig – a Fermat-sejtéshez ha-
sonlóan – The Science of Secrecy cím-
mel egy újabb könyv, amely a Kód-
könyv afféle „könnyített” változata,
nagyobb illusztrációs anyaggal, több
sztorival. (Simon Singh hivatalos
weboldalát érdemes felkeresni, ahol a
Kódkönyvrôl, egyéb mûveirôl s a
kriptográfiáról találhatók háttéranya-
gok: http://www.simonsingh.com/)

A Kódkönyv nem vádolható felszí-
nességgel, bár sok minden hiányzik
belôle: nem összefoglaló igénnyel írt
tudományos munka, hanem intellek-
tuális kalandokra csábító, népszerû-
sítô mû. A végén található irodalom-
jegyzék és webcímek gyûjteménye jó
kiindulópont a téma iránt bôvebben
érdeklôdô olvasó számára. Azt pedig,

hogy a Kódkönyv mennyire képes
gyakorlati tapasztalatok átadására is,
bizonyítja a függelékben található
rejtvénygyûjtemény, melynek a figyel-
mes olvasó legalább egy részét
könnyedén meg tudja oldani a gya-
korlati útmutatások alapján. (A teljes
feladatsor megfejtése azonban nem
könnyû feladat, a komoly pénzjuta-
lommal járó nemzetközi versengés a
könyv megjelenésétôl számítva egy
teljes évig tartott. Nem is csoda, hi-
szen az utolsó két feladvány éppen a
ma is széles körben használatos 512
bites RSA kódolás. A rejtvényekrôl és
a kódfejtô versenyrôl részletes infor-
mációk találhatók Singh weboldalán.)

Singh könyve a történeti szálat
nagyjából következetesen követve
mutatja be a kriptológiai eljárások
fejlôdését, az ettôl való eltérések oka
a szellemes bestsellerszerkezet, amely
minden „nehezebb” szövegrészt ke-
rettörténetekkel tesz könnyebben
emészthetôvé. 

A kezdetektôl a XV. századig hú-
zódó idôszakot tárgyaló elsô fejezetet
például Mária skót királynô esete ke-
retezi, aki a börtönbôl való kiszaba-
dítására és megkoronázására szövet-
kezô híveivel megfejthetetlennek vélt
titkosírással tartotta a kapcsolatot.
Vesztét a kód megfejtése okozta.
Egyik titkosírással írt levelébe né-
hány sort belehamisítva csalták ki a
bizonyítékot tôle s gyanútlan híve-
itôl: mindkét fél fehéren-feketén leír-
ta szándékait, mivel biztosak voltak
benne, hogy üzeneteik a kívülállók
számára megfejthetetlenek. 

Ez az elsô fejezet kicsiben az egész
könyv szerkezetét szemlélteti: Mária
hányatott életének történelmi novel-
lájával egybefûzve Singh bemutatja a
fontosabb ókori kriptográfiai és szte-
ganográfiai eljárásokat, Julius Caesar
behelyettesítéses (monoalfabetikus)
kódját, az arab „találmányt”, az egy-
szerû betûgyakoriságon alapuló krip-
toanalízist, melyet egy kódszöveg
megfejtésén keresztül be is mutat,
szól a nyugati reneszánsz híresebb ti-
toknokairól, a szóbehelyettesítéses
kódról, s végül a skót királynô kivég-
zéséhez vezetô történet segítségével
bizonyítja a Caesar-féle módszeren
alapuló monoalfabetikus kódok gyen-
geségét. Mindez 42 oldalt vesz igény-
be, azaz elismerésre méltóan haté-

kony „edutainment”: túlzás volna azt
állítani, hogy történelmi kalandre-
gényhez hasonlóan könnyû olvas-
mány, de semmivel sem kíván több
szellemi erôfeszítést az olvasótól,
mint egy Edgar Allan Poe-novella,
például a titkosírást és annak kripto-
analízisét is ismertetô Aranybogár. A
tömörség természetesen meggátolja
Singh-et abban, hogy minden fontos
történeti, gyakorlati részletet ismer-
tessen, ám a megértéshez fontos kér-
désekre mindenhol kitér, sehol sem
pontatlan, s a fontosabb tényeket is,
legalább utalások szintjén, érinti.

Továbbhaladva az idôben, Alber-
titôl kezdve bemutatja a poli-, illetve
homoalfabetikus kódolás történetét,
a sokáig „feltörhetetlennek” tekintett
Vigenère-sifre-t, s hogy Charles Bab-
bage – akinek életérôl, találmányairól
jól összeállított, rövid, könnyed, de
informatív életrajzot közöl – hogyan
fejtette meg 1854 körül; megemlíti a
titkosírások irodalmi vonatkozásait
Jules Verne és Poe mûveiben, illetve
A táncoló emberkék címû Holmes-tör-
ténetben. A könyv második kerettör-
ténete egy elásott kincs helyét tartal-
mazó kódolt dokumentum, a „Beale-
papírok” esete, mely egy kevéssé is-
mert s máig feltöretlen titkosírás tör-
ténetének részletes és regényes leírá-
sa. Singh igyekszik szokatlan, kevéssé
ismert sztorikat felhasználni a könyv
színesítésére – a Beale-rejtély anyagá-
nak összegyûjtéséhez a helyszínen,
Virginiában végzett kutatásokat, a
tárgykör szakértôivel konzultálva.

A gépesített titkosítás kezdeteinek
vázlatos ismertetése után a két világ-
háború regénybe illô kriptológiai ese-
teivel, különösen pedig a brit hírszer-
zéssel foglalkozik alaposabban, mely
a Zimmermann-távirat megfejtésével
elérte, hogy az amerikaiak belépjenek
az elsô világháborúba, a másodikat
pedig jelentôsen megrövidítette a né-
met és japán üzenetváltások megfej-
tésével. A második világháború min-
den kriptológiával foglalkozó mû
kedvenc terepe, felkínálva a titkos
kommunikáció s az üzeneteket elfog-
ni igyekvô, minden bokorban rejtett
információt sejtô cenzorok szórakoz-
tató történeteinek rendkívül széles re-
pertoárját. Singh ezen anekdotagaz-
dag periódust tárgyalva elismerésre
méltó önmérsékletet tanúsít, tartóz-
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kodik a mosolyogtató esetek bemuta-
tásától, s a náci kódok, kiemelten az
Enigma történetének, feltörésének
részletes leírására koncentrál. A lai-
kus számára is érthetôen magyarázza
el az Enigma mûködési elvét, s a kü-
lönbözô, továbbfejlesztett Enigma-
variánsok feltörési kísérletein át veze-
ti végig az olvasót az összetettebb
kriptoanalízis logikáján, módszerein.
A lengyel kódfejtôk, különösen Mari-
an Rejewsky kezdeti sikereitôl Alan
Turing (http://www.turing.org.uk/tu-
ring/) megoldásáig végigkíséri a „Tu-
ring-bombák” történetét, megemlíti a
legerôsebb német kód, a Lorentz fel-
töréséhez használt Colossust, mely
talán a világ elsô programozható
elektronikus számítógépe volt. A há-
ború után a brit hírszerzés összes gé-
pét szétszerelték, a dokumentációkat
jelentôs részben (a Colossus esetében
teljes egészében) megsemmisítették,
a németektôl zsákmányolt Enigmákat
pedig búcsúajándékként szétosztották
a korábbi brit gyarmatok államappa-
rátusában, kényelmes betekintést en-
gedve az azokat lelkesen alkalmazó
kormányok titkos üzenetváltásaiba.
Ennek a szórakoztató ténynek volt
köszönhetô, hogy a Bletchley park-
ban berendezett kódfejtôközpontban
történtekrôl (a Blechley park hivata-
los oldala: http://www.bletchley-
park.org.uk/), a háború kimenetele
szempontjából döntô sikerekrôl egé-
szen a hetvenes évekig nem szivárgott
ki érdemi információ. A hetvenes
években az univerzális számítógépek
elterjedésével anakronisztikussá vált a
titkok további ôrizgetése; ettôl kezdve
könyvek, publikációk özöne indult
útjára a történelem talán egyetlen
olyan háborújának hírszerzéseirôl,
melyben az egyik háborús fél folya-
matosan olvasgatta a másik üzenet-
váltásait, s matematikusokat alkalma-
zott olyan „hadmozdulat-algoritmu-
sok” kidolgozására, amelyek „fehér-
zajszerûen” alkalmazzák csupán a
megszerzett információt, elaltatva ez-
zel az ellenség esetleges gyanakvását.

A Blechley parki titkok kipattaná-
sáig a második világháborús kripto-
lógiáról csupán az amerikaiak jóval
szerényebb, unalmasabb sikerei-ku-
darcai voltak ismertek, melyeket
Singh jobbára mellôz is könyvében.
Kitér azonban a navahó „kódbe-

szélôk” esetére (1968-ig szintén ti-
toknak számított), mely a maroknyi
populáció által beszélt nyelven kom-
munikáló indián rádiósok alkalmazá-
sával teljességgel feltörhetetlen titkos
kommunikációs csatornát biztosított
az amerikai hadsereg számára. A bá-
jos történetet Singh szellemes fordu-
latra használja fel: a „nyelvi korlá-
ton” alapuló kóddal vezeti át az olva-
sót a régészet s az elfelejtett nyelvek
megfejtésének világába. A Kódkönyv
terjedelméhez képest meglepô ala-
possággal kalauzol el az archeológia
és a kriptoanalízis közös történeté-
ben, az egyiptomi hieroglifáktól a li-
neáris B-ig, Athanasius Kirchertôl
John Chadwick és Michael Ventris
sikeréig, részletesen ismertetve a
megfejtésre irányuló erôfeszítések
gondolatmeneteit.

A Kódkönyv utolsó harmada már a
számítógépes kriptológia történetét
tárgyalja. A közérthetôség határterü-
leteire csupán ritkán kalandozva
Singh bemutatja a digitális formában
továbbított szövegek rendszerét, s
azok kódolási mechanizmusait: a
hetvenes évek kezdeti kódjaitól egé-
szen a napjainkban használatos algo-
ritmusokig érthetôen magyarázza el
mûködésüket. Kitér az újításokat
„feltaláló” kriptográfus egyéniségek-
re is, s rámutat a szabad kódolást gá-
tolni igyekvô titkosszolgálati-politikai
szempontokra. Bölcs óvatosságot ta-
núsít a „szabad titkolódzás” kérdésé-
nek megítélésében, Phil Zimmer-
mann s a Pretty Good Privacy (a
PGP-rôl szóló amerikai oldal a
http://www.pgp.com, a nemzetközi
http://www.pgpI.org/, a magam ré-
szérôl az utóbbit javaslom) nevû kó-
dolórendszer történetét elmesélve
szemlélteti a gondolat- és cselek-
vésszabadságban hívô egyének s a
bûnszövetkezetek, terroristák titkos
üzenetváltásaitól rettegô intézmé-
nyek küzdelmét. A politikusok és a
fantáziadús újságírók által idôrôl
idôre felröppentett gyagyaság-réme-
ket leszámítva is tény ugyanis, hogy
kábítószer-terjesztô hálózatok s bizo-
nyára a terrorszervezetek is használ-
ják a digitálisan kódolt kommuniká-
ciót ügyleteik intézésére, de az is,
hogy az egyén személyiségi jogait, a
magánszféra védelmét egyre inkább
csak a megbízható kódok garantál-

ják. A történelem legnagyobb részé-
ben a magánélet szentségét a megfi-
gyelés technikai nehézkessége bizto-
sította, a parabolamikrofonok, léze-
res interferométerek, mûholdas meg-
figyelôrendszerek világában azonban
az egyetlen védekezô eszköz a megfe-
lelôen erôs kriptográfia maradt, mely
legalább kismértékben megizzasztja a
leselkedôket a kilesett információ
megfejtésekor. Nem is igazán az a
probléma, hogy „szabad-e” kódolva
kommunikálni, ezt amúgy sem sike-
rült – eddig – betiltani, hanem az,
hogy az ismert hatalmas lehallgató-
rendszerek mûködésérôl nagyon ke-
veset tudunk, s hogy ezeknek „sza-
bad-e” mûködniük. Annak ellenére,
hogy politikusok, katonatisztek idôrôl
idôre tagadják az egyetemes megfi-
gyelôrendszerek létezését, afelôl min-
denki nyugodt lehet, hogy minden-
napjaink privát történéseirôl tudtun-
kon kívül gyûjtött hatalmas mennyi-
ségû kép, lehallgatott telefon/fax/
elektronikus levél stb. található intel-
ligens elemzô szoftverek olvasónap-
lóiban. (Kiindulópontként csupán
néhány ízelítô a megfigyelôrendsze-
rekbôl:

http://www.echelonwatch.org/
http://serendipity.magnet.ch/

hermetic/crypto/echelon/
echelon.htm 

http://www.thecodex.com/
http://mediafilter.org/
http://www.greenpages.com.au/

baird/default.htm
http://www.privacyinternational.

org/
http://www.orwelltoday.com/ sur-

veillance.shtml
http://www.counterpane.com/.) 
A kriptoanalízis, a kép- és hangfel-

ismerô programok fejlôdése, illetve
az adatgyûjtés/tárolás egyszerûsödése
ugyanis oda vezetett, hogy hatéko-
nyabb magukat a dokumentumokat
elemezni, mint forrásukról, címzett-
jükrôl megállapítani, hogy érdemes-e
megfigyelni ôket. Singh bölcs hallga-
tása az egyetemes megfigyelésrôl te-
hát meglehetôsen bosszantó, de saj-
nos érthetô: ez nem a népszerûsítô
tudomány terepe, bár itt kutatni vol-
na mit, de lehetetlen. Meg aztán az
ember harci kedve alábbhagy, amint
belegondol, hogy a polgárjogi akti-
visták legfôbb szövetségesei a kettôs
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játékot ûzô nagyvállalatok, amelyek
az erôs kriptográfiától az elektroni-
kus kereskedelem fellendülését, az
eladások növekedését várják, más-
részrôl viszont az adatgyûjtöge-
tés/elemzés lelkes, bár nem nyilvános
hívei és támogatói.

A Kódkönyv utolsó, nyolcadik feje-
zete a „technika természetfelettijé-
vel”, az egyelôre csupán a fantázia vi-
lágában létezô kvantumszámítógé-
pekkel (The Centre for Quantum
Computation: http://www.qubit.org/)
s az azok mûködésével megvalósuló
„kvantumkriptográfiával” foglalkozik.
Annak ellenére, hogy manapság so-
kat hallani ilyesmirôl, nem nagyon
találkozni olyan „közérthetô” mûvel,
amely e szép csengésû fogalmak je-
lentését is megkísérelné felfedni.
Singh az elôzô fejezetekhez hasonló-
an frappáns módon magyarázza el a
kvantumfizika alapgondolatait, a
„Schrödinger macskája” néven isme-
retes példázatot, azaz a szuperpozíció
elvét. A híres négylábú a példázat
szerint egy lezárt ládikában üldögél
egy rendkívül törékeny ciánkapszula
társaságában. A láda kinyitása nélkül
nem szerezhetünk információt arról,
hogy a macska életben van-e még,

vagy eltörte a fiolát és elpusztult. A
kvantumelmélet gondolkodásmódja
szerint a cica ilyenkor szuperpozíciós
állapotban van, egyszerre élô is meg
halott is, mindkét állapotnak megfe-
lel. A szuperpozíció addig áll fenn,
amíg a macskát „szem elôl vesztjük”,
a láda kinyitása, a leskelôdés azonban
„kikényszeríti”, hogy a macska egyik
vagy másik állapotban legyen, így a
szuperpozíció azonnal megszûnik. 

A kvantumszámítógép tehát egy-
szerre – és itt valóban egyidejûségrôl
van szó – számtalan mûveletet képes
elvégezni, hiszen olyan elemekbôl
áll, melyek a szuperpozíció elvén
számtalan állapotot képesek egyszer-
re felvenni. Ha valaha elkészül, min-
den feladatsort egyszerre, szuperpo-
zíciós állapotban végez el, így nem a
napjainkban megszokott, gyakran
„szédítônek” megélt számítógépes
sebességnövekedést, hanem valóban
végtelen gyorsaságot, a kvantumkrip-
tográfia pedig abszolút biztonságot
jelent majd. Singh könyve utolsó
mondataiban fel is teszi az ezzel kap-
csolatos magától értetôdô kérdést:
„...engedi-e majd az állam ennek a
módszernek a használatát? Hogyan
szabályozza majd az állam a kvan-

tumkriptográfiát olyképpen, hogy
gazdagítsa általa az információ korát,
de ne védje a bûnözôket?”

E kérdések valóban felmerülnek a
kódolt üzenetváltások esetében, de
vajon mi lesz a helyzet a megfi-
gyelôrendszerek által kódolatlan for-
mában gyûjtött információval? A
kvantumszámítógépeken futó elemzô
szoftverek egyetlen pillanat alatt át-
vizsgálják majd az egész életünkrôl
szóló dokumentumokat, képsoroza-
tokat, hangfelvételeket, s ki tudja,
még miket; gyakorlatilag mindazt,
amit egyszerre beletáplálnak. Jobban
tesszük tehát, ha eltanuljuk tôlük a
szuperpozíció elvét, s alkotórészein-
ket végtelen sok állapot egyszerre va-
ló felvételére bírva egyetlen pillanat
alatt kirosszalkodjuk magunkat. A
szuperpozíció azonban csak olyankor
létezik, amikor nem figyelhetô meg:
ahogy Schrödinger ládájának kinyitá-
sa is „kikényszeríti”, hogy a macska
egyik vagy másik állapotba kerüljön,
úgy a szuperpozícióban felszabadul-
tan randalírozók is elintézhetôk
egyetlen cenzor-szemvillantással.
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