
464 éve
Jagelló Izabellát, I. János magyar 
király özvegyét Erdély kormány-
zójának ismerték el fia (János 
Zsigmond) nagykorúsításáig.

320 éve
Bonyhán megszületett Bethlen 
Kata mecénás, a barokk korszak 
az egyik legismertebb írónője.

533 éve
Sforza Bianka Mária hercegnő Mi-
lánóban házasságot kötött Corvin 
János herceggel, I. (Hunyadi) Má-
tyás magyar király fiával.

218 éve
Gróf Széchényi Ferenc államférfi, 
múzeumszervező a magyar nem-
zetnek ajándékozta könyvtárát és 
numizmatikai gyűjteményét.

132 éve
Felsőkázsmárkon világra jött Put-
noky László mérnök, az üvegipar 
egyik európai szaktekintélye.

254 éve
Kölnben elhunyt Johann Farina né-
met iparos, a kölnivíz feltalálója.

153 éve
Alfred Nobel svéd vegyész sza-
badalmaztatta a dinamitot.

93 éve
Kaposváron meghalt Rippl-Rónai 
József, a modern magyar festőmű-
vészet egyik vezéralakja.

176 éve
Mühlburgban megszületett Karl 
Friedrich Benz német mérnök, fel-
találó, az autógyártás úttörője.

67 éve
A Magyar Labdarúgó-szövetség 
kezdeményezésére november 25-
ét a magyar labdarúgás napjává 
nyilvánították, a londoni Magyar-
ország–Anglia 6:3 emlékére.

91 éve
Tordán világra jött Gross Arnold 
Kossuth-díjas festőművész.

70 éve
Koppenhágában elhunyt Johan-
nes Vilhelm Jensen irodalmi No-
bel-díjas dán író.

116 éve
Budapesten megszületett Nádas-
dy Kálmán Kossuth-díjas rende-
ző, zeneszerző és műfordító.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A számítógépes billentyűzet (vagy más néven tasztatúra) az írógép min-
tájára kialakított komputeres beviteli eszköz, amelynek a maihoz hason-
ló első változatai az 1980-as évek során jöttek létre az IBM cég kezdemé-
nyezésére. Az első verziók csupán 84 gombot tartalmaztak, az idők során 
azonban az újabbnál újabb funkciók megnövelték a billentyűk számát. 
A legismertebb betűleosztás (az ún. QWERTY) Christopher Latham Sho-
les amerikai feltaláló ötletéből származik, aki az írógépek korszakában 
(1867-ben) megalkotta a leggyakrabban használt betűk csoportosítását. 
Ezt az irányvonalat folytatták később a számítógépes fejlesztők. Mára a 
gombok száma a szabványos 101 gombostól a 104 klaviatúrán keresztül 
egészen a programozható, 130 gombos kiszerelésekig változik. Léteznek 
tömörebb változatok is, akár kevesebb, mint 90 gombbal, ezeket olyan 
gépeken alkalmazzák, ahol kevés a rendelkezésre álló hely (pl. lap-
top). A legelterjedtebb tasztatúrák a QWERTZ és a QWERTY billentyű-
kiosztásúak, amelyeket főleg az angolszász nyelvterületeken hasz-
nálnak (a név a bal felső sarok első hat betűjéből ered: Q W E R T és Z/Y).

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A számítógépes billentyűzet története

November 25., szerda
Az évből 330 nap telt el, hátravan 
még 36.

Névnap: Katalin
Egyéb névnapok: Alán, Ányos, Em-
ma, Erzsébet, Karina, Kata, Katarina, 
Kitti, Liza, Mózes

Katolikus naptár: Alexandriai 
Szent Katalin, Liza
Református naptár: Katalin
Unitárius naptár: Katalin
Evangélikus naptár: Katalin
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
9. napja

A Katalin női név eredete nem egyér-
telmű: elterjedt nézetek szerint a 
görög katharosz szóból származik, 
amelynek jelentése: mindig tiszta; 
más feltevések szerint pedig a görög 
Aei katherina személynévből ered, je-
lentése: nyilazó, biztosan célzó. Kate 
Moss világhírű brit szupermodell volt 
az 1990-es években, aki 1996-ban el-
nyerte a Vogue Model of the Year (az 
év modellje) díjat. Emellett számos 
díjat zsebelt be stílusáért (például a 
Vanity Fair legjobb öltözött sztár 
díját). A Maxima magazin 1999-ben 
a kilencedik helyre sorolta a világ 
ötven legszexisebb modelljei között.

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, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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 SUDOKU

Jesse Eisenberg
Az Oscar-díjra jelölt ameri-
kai színész, forgatóköny-
víró és producer New 
Yorkban jött világra 
1983. október 5-én
lengyel és ukraj-
nai zsidó szár-
mazású család-
ban. Az apja ta-
nárként, édes-
anyja pedig bo-
hócként dolgo-
zott. A tanulmá-
nyait szülővárosá-
ban végezte az East 
Brunswick iskolában, 
majd felvételt nyert a New 
York-i Egyetemre, ám a Légy 
valódi! című sorozat egyik szerepe 
miatt abbahagyta. Színpadi színészként 1996-ban debütált a beugróként a Nyár és 
füst című Broadway-darabban. 2000-ben szerepet kapott a Szikrázó vihar című té-
véfi lmben, aztán felbukkant a Roger (2002), Császárok klubja (2002), A falu (2004), 
Vérfarkas (2005), A tintahal és a bálna (2005) című fi lmekben, utóbbi kettőért 
pozitív kritikákkal illeték. A Charlie Banks (2007), Kalandpark (2009) és Zombie-
land (2009) című fi lmjei után David Fincher felkérte őt a Facebook-alapító Mark 
Zuckerberg szerepére A közösségi háló (2010) című életrajzi drámában; az alko-

tás hatalmas siker lett, Eisenberget pedig 
Aranyglóbusz és Oscar-díjra jelölték. A kö-
vetkező években felkapott színésszé vált, 
és olyan produkciókban volt látható, mint 
a 30 perc vagy annyi se (2011), Rómának 
szeretettel (2012), Szemfényvesztők (2013), 
A hasonmás (2013), Hétköznapi titkaink 
(2015), Batman Superman ellen: Az igazság 
hajnala (2016), Szemfényvesztők 2 (2016) és 
Zombieland 2: A második lövés (2019). 2017-
ben feleségül vette Anna Strout üzleti me-
nedzsert, akitől egy fi a (Banner) született.

A közösségi háló (2010) 
című életrajzi drámá-
ban nyújtott rendkívüli 
teljesítményéért Arany-
glóbusz, illetve Oscar-
díjra jelölték.
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