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Dávid Lajos (Kolozsvár, 1881. május 28. – Budapest, 1962. január 9.). Matematikai 
tanulmányait Kolozsváron végezte. Továbbképzésre Göttingenben és Párizsban járt. 
Hazatérte után Kolozsváron, Budapesten, majd 1926-tól a Debreceni Tudományegye-
temen tanított, komplex függvénytannal foglalkozott. 1940. és 1944. között a kolozsvári 
egyetemen tanított. 

Jelentősek „A két Bolyai élete és munkássága” (1923) és a „Bolyai-geometria az Ap-
pendix alapján” (Kolozsvár, 1944) című művei. Meghatározó szerepe volt a debreceni 
egyetem matematikai intézetének megszervezésében és könyvtárának megalapításában.  

 
Fonó Albert (Budapest, 1881. július 2. – Budapest, 1972. november 21.) 1903-ban a 

Műszaki egyetemen szerzett oklevelet, majd magyar, német, belga, svájci, francia és 
nagy-britanniai gyárakban dolgozott. Hazatérve műszaki doktori vizsgát tett és önálló 
tervező és tanácsadó mérnökként dolgozott. Fő szakterülete az energetika volt. Számos 
szabadalmat nyújtott be ezen a téren: gőzkazán típusok, új típusú bányászati légsűrítő,
szállítóművek, vasúti járművek önműködő fék és menetszabályozója, amelyek szaba-
dalmait a német Siemens cég vásárolta meg. 

Technikatörténeti jelentőségűek sugárhajtómű találmányai. Az első ilyen találmánya 
1915-ből származik légi torpedó néven. 1928-ban kidolgozott egy hajtóművet a nagyse-
bességgel (hangsebességnél nagyobb) haladó repülőgépek számára, melyet légsugár-
motornak nevezett. Szabadalmát a németek csak 1932-ben ismerték el, bizonyítva, hogy 
találmánya a repülőgép sugárhajtómű feltalálásában világelső.

A II. világháború  után egyetemi tanárként működött, 1954-től a MTA tagja, 1956-ban  
Kossuth-díjjal tüntették ki, 1968-tól a nemzetközi asztronautikai akadémia levelező tagja lett. 

(folyatjuk) 
 

Máthé Enikő

Tények, érdekességek  
az informatika világából 

� Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
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ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, At accusam aliquyam diam diam 
dolore dolores duo eirmod eos erat, et nonumy sed tempor et et invidunt justo labore Stet clita ea et 
gubergren, kasd magna no rebum. sanctus sea sed takimata ut vero voluptua. est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat. Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

� A fenti szöveg a az 1500-as évek óta a nyomdászok, tipográfusok, és tervezőgra-
fikusok legismertebb, általánosan használt töltelékszövege. A XVI. században 
egy ismeretlen nyomdász állította össze ezt a töltelékszövegekkel zsúfolt külön-
leges könyvet, melynek kezdő sorai nem csak hogy változatlan formában éltek 
túl öt évszázadot, de máig használatosak a nyomdai és számítógépes tervezőgra-
fikusi munkában. Az 1960-as évek óta több hivatalos, kiadványszerkesztéssel 
kapcsolatos publikációban és szoftverben jelent meg ez a szöveg, és így bekerült 
a tervezői köztudatba. 

� A latin hangzású töltelékszöveg elterjedt használatának oka az, hogy többé-kevésbé 
arányosan oszlanak el a szövegben a betűk, illetve a szavak, gyakorlatilag jól olvasha-
tó, bár elvileg értelmetlen. Ez a töltelékszöveg kiválóan modellezi a tipográfiailag jól 
kezelhető, hasábokba, táblázatokba rendezendő változatos tartalmat. 

� A szöveg gyökerei a klasszikus latin irodalom darabjaihoz nyúlnak vissza, ie. 45-
ig. Richard McClintock a Hampden-Sydney egytem (Virginia) latin professzora 
felfigyelt bizonyos értelmezhető latin szavakra a szövegben, és végiglapozva az 
ókori latin irodalom darabjait, rálelt a vitathatatlan forrásra. „Lorem ipsum dolor 
sit amet” Ciceró „de Finibus Bonorum et Malorum” című műve 1.10.32. fejeze-
tének kezdő soraiból származik. Ez az irodalmi mű igen népszerű volt a rene-
szánsz idején, így kerülhettek felhasználásra töltelékszövegként a mű egyik feje-
zetének szavai. 

� Az eredi idézet: „Neque porro quisquam est qui �����	
����
���������������
�
	�, consectetur, adipisci velit…”, ez magyarul a következőt jelenti: „Nincs, ki 
a fájdalmat magát szereti, aki kutat utána és birtokolni akarja, csak azért mert az 
a fájdalom...”. 

� A szövegmagyarázatoknak külön honlapja is van: www.lipsum.com. 
 


