
204 éve
Berecken világra jött Gábor Áron, az 
1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc ágyúöntője és tüzértisztje.

97 éve
Budapesten megszületett Pilinszky
János Kossuth-díjas, József Attila-dí-
jas költő.

126 éve
62 előfizetővel megkezdte működé-
sét a kolozsvári első telefonközpont.

107 éve
Budapesten világra jött gróf Teleki 
Géza geográ fus, geológus.

317 éve
Megszületett Anders Celsius svéd 
tudós, asztronómus, akinek hőmér-
sékleti skáláját ma is használjuk.

87 éve
Bemutatták a Székely István rendez-
te Hyppolit, a lakájt, az egyik legsi-
keresebb magyar filmvígjátékot.

76 éve
Seattle-ben megszületett Jimi 
Hend rix amerikai gitáros, énekes.

84 éve
Budapesten világra jött Lukács Ló-
ránt Balázs Béla-díjas operatőr.

123 éve
Megalapították a Nobel-díjat.

79 éve
Budapesten megszületett Kozma 
István olimpiai bajnok birkózó.

108 éve
Világra jött Rubik Ernő Kossuth-díjas 
gépészmérnök, repülőgép-tervező.

255 éve
Esküvője után három évvel himlő-
ben meghalt Pármai Izabella spa-
nyol infánsnő, a nagy hatalmú II. Jó-
zsef felesége.

98 éve
Budapesten megszületett Lakat Ká-
roly tanár, lab da rúgó, sportvezető, 
tizenháromszoros válogatott.

383 éve
Niort-ban világra jött Françoise d’Au-
bigne de Maintenon francia írónő, 
királyi hitves.

166 éve
Meghalt Ada Lovelace grófnő, ma-
tematikus és író, az első számítógé-
pes program megírója.

123 éve
Elhunyt ifj. Alexandre Dumas fran-
cia író, drámaíró, novellista. 

115 éve
Oslóban megszületett Lars Onsa-
ger Nobel-díjas norvég származású 
amerikai kémikus, egyetemi tanár.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A máig fennmaradt ázsiai harcművészetek megalapítása az i. e. 6. század-
ra tehető, amikor a korai kínai és indiai harcművészetek keveredtek egy-
mással. Ezen harcformák eredete az önvédelemre, a vadászat különféle 
ősi módszereire, illetve az ókori katonai kiképzési módszerekre vezethetők 
vissza. Az Ázsiában kialakult harcművészetek terjesztése a tanár-tanítvány 
rendszer kulturális hagyományait követte, aminek értelmében a tanoncok 
egy oktató alatt edzettek szigorú hierarchikus rendben. A tanárt a manda-
rin nyelvjárásban sifunak hívják (magyarul mesternek vagy mentornak ne-
vezik). Bár manapság a harcművészet és a küzdősport szót sokszor ugyan-
abban a jelentésben használják, harcművészetnek inkább azokat az ágakat 
és formákat nevezik, amelyek mögött egy spirituális és/vagy szellemi rend-
szer is áll (például a harci kungfu egyes irányzatai, az aikido, a tajcsicsüan, 
az iaido stb.), illetve amelyek nem a küzdést és az abban való győzedelmes-
kedést helyezik a fókuszba. Az idők folyamán a világ más országában is ki-
alakultak őshonos harcművészeti irányzatok; ilyen például a brazil capoei-
ra, az amerikai kickbox vagy a brit defendo.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A harcművészetek története

November 27., kedd
Az évből 331 nap telt el, hátravan 
még 34.

Névnap: Virgil
Egyéb névnapok:  Amina, Jakab, 
Jakus, Jákob, János, Elemér, Lénárd, 
Leonard, Leonarda, Mária, Virgília

Katolikus naptár: Szent Virgil, 
Virginia
Református naptár: Virgil
Unitárius naptár: Elemér
Evangélikus naptár: Virgil
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
17. napja

A Virgil  férfi név bizonytalan szár-
mazású férinév, egyesek vélemények 
szerint az etruszk Ver gi li us nemzet-
ségnévből jött létre, jelentése: szűz; 
más források viszont a vékony zöld 
ággal asszociálják; utóbbiból alakult 
ki a magyar virgács kifejezés is. Női 
alakváltozatai: Virgínia, Virgília. 
Publius Vergilius Maro  (i. e. 70–19) 
római költő volt, aki felszabadított 
rabszolga fi aként lett a legnagyob-
bak egyike. Legfontosabb műve 
az Aeneis  című eposz volt, amely 
Aeneas menekülését írja le Tró-
jából, bolyongásait, illetve Róma 
alapítását 12 énekben.

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind 
a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, il-
letve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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 SUDOKU

Bruce Lee (1940–1973)   
A világhírű harcművész, fi lm-
színész, rendező, producer 
és forgatókönyvíró San 
Franciscóban született 
1940. november 27-én 
hongkongi származá-
sú szülők gyermeke-
ként. Hongkongban 
nőtt fel, és 13 éves 
volt, amikor Man 
Ving Csun harcmű-
vészmester tanít-
ványa lett. Emellett 
bokszolt és vívott is. 18 
évesen visszatért Ameri-
kába, ahol fi lozófi át tanult. 
Egyetemi évei alatt tánctanítással, 
majd harcművészet-oktatással tartotta 
fenn magát. Első hollywoodi szerepét A zöld darázs című tévésorozatban kap-
ta. Mozivásznon legelőször A nagyfőnök (1971) című akciófi lmben mutatkozott 
be. Ezt követte 1972-ben a Tomboló ököl és A sárkány útja című fi lmjei. Negyedik 

produkciója, A sárkány közbelép bemuta-
tója előtt váratlanul elhunyt, a boncolás 
szerint allergiás volt a korábban bevett fáj-
dalomcsillapító egyik összetevőjére. Gyer-
mekei (Brandon, Shannon) ugyancsak a 
fi lmes pályát választották, Brandon pedig 
szintén tragikusan vesztette életét 28 éve-
sen, forgatások közben. Bruce Lee nagy 
hatással volt a fi lmművészetre, a harcmű-
vészet fi lmbeli ábrázolására, illetve számos 
későbbi rendezőt, színészt inspirált.

Nagy hatással volt a 
harcművészet fi lmbeli 
ábrázolására, illetve 
számos későbbi rende-
zőt, színészt inspirált.

PORTRÉ

EZEN A NAPON

Lezáratlan ügyei rossz hatást gyakorol-
nak a munkateljesítményére. Mielőbb 
tudja le a kötelezettségeit, és figyeljen a 
személyes problémáira!

Remek a kedélye, tele van lendülettel. 
Értékelje át a napirendjét, és vegye kéz-
be azokat az ügyeket, amelyek új per-
spektívákat nyitnak meg Ön előtt!

Váratlan akadályok hátráltatják a mai 
napját, így most nagy szüksége lesz a ta-
pasztalataira. Kizárólag a legfontosabb 
tennivalóira koncentráljon!

A megbeszélésein nyilatkozzék határo-
zottan, ugyanakkor tartsa magát az el-
képzeléseihez! Őrizze meg a nyugodtsá-
gát, és fontolja meg a lépéseit!

Ma több alkalommal is rögtönzésre 
kényszerül. Ezt főleg annak köszönheti, 
hogy nem tud nemet mondani a felkéré-
sekre. Vegyen vissza a tempóból!

A mai tevékenységeit főleg a célszerűség 
jellemzi. Azonban semmiképpen ne vál-
laljon többet, mint amennyit ereje, vala-
mint ideje megengedné!

Rendkívül jól átlátja a munkafolyama-
tokat, emellett a kollégáival is könnyen 
kommunikál. Bátran tűzzön ki új célo-
kat, és legyen nyitott az újdonságra!

Kiváló lehetőségek nyílnak meg Ön 
előtt, eredményei pedig nagyrészt azon 
fognak múlni, hogy kiket avat be a terve-
ibe. Maradjon elővigyázatos!

Kreatív képességei kerülnek előtérbe, 
ezért hagyja szabadon a fantáziáját! 
Döntéshozatalkor mindig számoljon az 
esetleges következményekkel!

Próbáljon a realitás talaján maradni, és 
cselekedjék megfontoltan! Vizsgáljon 
meg minden egyes tényezőt, mielőtt ki-
mondja a végső szót!

Ha nem találja a közös nevezőt a környe-
zetében élőkkel, főleg magában keresse 
az okokat! Változtasson a hozzáállásán, 
illetve a módszerein!

Kissé ingadozó a hangulata, így lehető-
leg kerülje el azon helyzeteket, ahol vé-
leménynyilvánításra kényszerülne, vagy 
döntést kellene hoznia.

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.
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