
121 éve
Triesztben meghalt Than Mór fes-
tőművész, a magyar történeti fes-
tészet jelentős képviselője.

476 éve
Sorrentóban világra jött Torqua-
to Tasso olasz költő, a 16. század 
egyik legnagyobb alkotója.

11 éve
Budapesten elhunyt Bacsó Péter 
Kossuth-díjas filmrendező.

90 éve
Budapesten megszületett Sándor 
Iván Kossuth-díjas író, esszéista.

65 éve
Londonban meghalt Alexander 
Fleming Nobel-díjas skót orvos, 
a penicillin felfedezője.

77 éve
Kaposváron világra jött Lukáts 
Andor Kossuth-díjas színész, ren-
dező, színházigazgató.

22 éve
Budapesten elhunyt Banga Ilona 
Kossuth-díjas biokémikus.

100 éve
Dordrechtben megszületett Ni-
colaas Bloembergen Nobel-díjas 
holland fizikus.

8 éve
Budapesten meghalt Csongrádi 
Mária Jászai Mari-díjas színházi 
rendező, színésznő, író.

99 éve
Mar del Platában megszületett 
As tor Piazzolla César-díjas argen-
tin zeneszerző.

2 éve
Budapesten elhunyt Kovács And-
rás Kossuth-díjas erdélyi születé-
sű filmrendező.

51 éve
Chicagóban világra jött Terrence 
Howard Oscar-díjra jelölt ameri-
kai színész, producer.

23 éve
II. Erzsébet királynő lovaggá ütöt-
te Paul McCartney énekest.

122 éve
Massillonban megszületett Doro-
thy Gish amerikai színésznő, aki 
1960-ban csillagot kapott a holly-
woodi hírességek sétányán.
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A tömeghisztéria a pszichológiában annak a jelenségnek a megnevezése, 
amikor ugyanazon hisztériás tünetek jelentkeznek egyszerre egynél több 
embernél. Megfigyelések szerint ezek a szimptómák könnyen átragadnak 
másokra; az ebben a lelkiállapotban lévő emberek pedig ilyenkor elveszí-
tik józanságukat, fegyelmezettségüket, illetve az önuralmukat, és ijedt, 
izgatott fejvesztettségben cselekszenek. Példa erre számos baleset, ahol 
legtöbben irracionálisan viselkednek (sikoltoznak, rossz irányba szalad-
nak stb.), vagy amikor egy ismeretlen bűnözőtől rettegő tömegnek ártat-
lan emberek válnak célpontjává. A jelenség egy másik gyakori tünete a tö-
meges rosszullét, amit általában egy közösen átélt traumatikus élmény 
okoz (például egy ember émelygésének látványa fiziológiás alapon má-
sokban is hasonló reakciókat válthat ki). Tömeghisztéria esetén pánik-
helyzet is kialakul, amikor a tömeg máshogy kezd viselkedni: kiszámítha-
tatlanná válik, mindenki a saját érdekeit próbálja képviselni, és kevésbé 
törődik másokkal, mint egyéb szituációban, még akkor is, hogyha ezzel 
a saját menekülési lehetőségeit csökkenti, vagy akár lehetetlenné is teszi.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A tömeghisztéria fogalma

Március 1 1., szerda
Az évből 71 nap telt el, hátravan 
még 295.

Névnap: Szilárd
Egyéb névnapok: Aladár, Bende-
gúz, Bors, Konstantin, Konstantina, 
Rozina, Teréz, Terézia, Tímea, Ulrik

Katolikus naptár: Szent Konstan-
tin, Szilárd, Tímea
Református naptár:  Szilárd
Unitárius naptár: Aranka, Szilárd
Evangélikus naptár: Szilárd
Zsidó naptár: Ádár hónap 
14. napja

A Szilárd  férfi név magyar nyelvújí-
tási alkotás a Konstantin név magya-
rítására, jelentése: szilárd, állhata-
tos. Zielinski Szilárd (1860–1924), 
műegyetemi tanár és építőmérnök 
volt, aki Magyarországon elsőként 
szorgalmazta a vasbeton szerkeze-
tek alkalmazását. Munkái kezde-
tén francia tervek alapján és fran-
cia vendégmunkásokkal dolgozott, 
később már saját tervek, valamint 
szegedi munkások segítségével füg-
getlenítette magát. Emlékezetének 
tiszteletére a Magyar Mérnöki Kama-
ra választmányi ülése 2000-ben meg-
alapította a Zielinski Szilárd-díjat.

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

Dancs Annamari
A közismert erdélyi énekes-
nő Sepsiszentgyörgyön 
született 1981. márci-
us 11-én Dancs Ár-
pád zenetanár lá-
nyaként. Zenei 
karrierje már 
kilencévesen 
elkezdődött, 
amikor a Szé-
kely Mikó Kol-
légium Népi 
Együttes szólis-
tájaként beutazta 
a Kárpát-medencét. 
1996-ban kezdett köny-
nyűzenével foglalkozni, 
emellett az iskolában zongo-
rát, valamint klasszikus éneket ta-
nult. 2006-ban diplomát szerzett a kolozsvári zeneakadémia operaénekesi szakán. 
1998-tól folyamatosan koncertezik, közel 2000 alkalommal lépett fel, nemcsak Er-
délyben és Magyarországon, hanem Amerikában és Európa számos országában 
is. Tíz szólólemeze és több mint 130 dala jelent meg, illetve 18 videóklipet forgatott. 
A 2007-ben megjelent Egy a szívem, egy a párom című operettlemezével elindult 
a komolyzenei karrierje is. 2008-ban első erdélyi magyar szólistaként részt vett az 
Aranyszarvas Fesztiválon, ahol közönség-népszerűségi díjat nyert. 2009-ben a Li-

ve for Your Life című dala elhozta számára 
a nemzetközi elismerést is. A könnyűzenei 
pályafutása mellett párhuzamosan építette 
a komolyzenei karrierjét is: 2010 tavaszán 
debütált a Ion Dacian Bukaresti Nemzeti 
Operettszínházban, 2012 óta a Budapesti 
Operettszínház vendégművésze. 2010-ben 
Háromszék kulturális nagykövete lett, 2015-
ben pedig elnyerte az év operettszínésze 
díjat. 2016-ban férjhez ment színpadi part-
neréhez, Kerényi Miklós Mátéhoz; 2017-ben 
tavaszán kisfi uk (Ádám) született.

Eddigi karrierje során tíz 
szólólemeze és több mint 
130 dala jelent meg, illet-
ve 18 videóklipet forga-
tott. 2015-ben elnyerte az
év operettszínésze díjat. 
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