
A tömeghisztéria a pszichológiában annak a jelenségnek a megnevezése, ami-
kor ugyanazon hisztériás tünetek jelentkeznek egyszerre egynél több embernél. 
Megfigyelések szerint ezek a szimptómák könnyen átragadnak másokra; az eb-
ben a lelkiállapotban lévő emberek pedig ilyenkor elveszítik józanságukat, fe-
gyelmezettségüket, illetve az önuralmukat, és ijedt, izgatott fejvesztettségben 
cselekszenek. Példa erre számos baleset, ahol legtöbben irracionálisan visel-
kednek (sikoltoznak, rossz irányba szaladnak stb.), vagy amikor egy ismeretlen 
bűnözőtől rettegő tömegnek ártatlan emberek válnak célpontjává. A jelenség 
egy másik gyakori tünete a tömeges rosszullét, amit általában egy közösen 
átélt traumatikus élmény okoz (például egy ember émelygésének látványa fi-
ziológiás alapon másokban is hasonló reakciókat válthat ki). Tömeghisztéria 
esetén pánikhelyzet is kialakul, amikor a tömeg máshogy kezd viselkedni: ki-
számíthatatlanná válik, mindenki a saját érdekeit próbálja képviselni, és ke-
vésbé törődik másokkal, mint egyéb szituációban, még akkor is, hogyha ez-
zel a saját menekülési lehetőségeit csökkenti, vagy akár lehetetlenné is teszi.
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A Szilárd férfi név magyar nyelvújí-
tási alkotás a Konstantin név magya-
rítására, jelentése: szilárd, állhata-
tos, következetes. Zielinski Szilárd 
(1860–1924), műegyetemi tanár és 
építőmérnök volt, aki Magyarorszá-
gon elsőként szorgalmazta a vasbeton 
szerkezetek alkalmazását. Munkái 
kezdetén francia tervek alapján és 
francia vendégmunkásokkal dolgo-
zott, később már saját tervek, vala-
mint szegedi munkások segítségével 
függetlenítette magát. Emlékezetének 
tiszteletére a Magyar Mérnöki Kamara 
választmányi ülése 2000-ben megala-
pította a Zielinski Szilárd-díjat.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Képes megőrizni a türelmét annak dacá-
ra, hogy számos nehézséget kell leküz-
denie. Pozitív kisugárzásának köszönhe-
tően sokan támogatják Önt.

Egy nem várt esemény miatt felborul a 
mai terve. Szervezze át észszerűen a ten-
nivalóit, és ne kezdjen kapkodásba, mert 
azzal csak ront a helyzetén!

Túlságosan könnyelmű, így nem képes 
számolni a következményekkel, és az 
összefüggéseket sem látja át. Lehetőleg 
ne hozzon fontos döntéseket!

Emelkedjék felül a negatív érzésein, és 
kizárólag az aktuális feladatokra kon-
centráljon! Ha sikerekre vágyik, ne zár-
kózzék el az új megoldásoktól!

Váratlan fordulatokra készülhet, amelyek 
megnehezítik a dolgát, és némi plusz-
munkát is hoznak. Ettől eltekintve ne ha-
nyagolja el a rutinfeladatait!

Hiányzik Önből az a hajtóerő, amely ösz-
tönözné a tennivalói elvégzésére. Ne en-
gedje, hogy eluralkodjék ez a hangulat, 
tegyen valami hasznosat!

Rendkívül fogékony az újszerű dolgokra. 
Próbálja meg kihozni a legtöbbet a szak-
mai képességeiből, és nyissa meg a sike-
rek felé vezető kapukat!

Maradjon céltudatos, és akkor se hátrál-
jon meg, ha akadályokba ütközik! Ám ar-
ra vigyázzon, hogy ne éljen vissza a társai 
által felkínált segítséggel!

Uralkodó bolygójától új lendületet kap 
céljai elérése érdekében. Hallgasson a 
megérzéseire, és igyekezzék kamatoztat-
ni az eddig befektetett munkát!

Szinte semmi sem alakul az elképzelései 
szerint, így a mai napon számos kudarc 
éri Önt. Vonuljon félre, majd keresse meg 
a bizonytalanság okát!

Szellemileg friss és képes pontosan fel-
mérni a kockázatokat. Most főként a csa-
patmunkákat, illetve a szervezési műve-
leteket részesítse előnyben!

Több fronton kell helyt állnia, de ez nem 
esik nehezére, ugyanis ma Önt a kihívá-
sok éltetik. Készítsen ütemtervet, része-
sítse előnybe a határidőket!

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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Csíkszereda
5° / 7°

Kolozsvár
6° / 7°

Marosvásárhely
8° / 8°

Nagyvárad
7° / 8°

Sepsiszentgyörgy
7° / 7°

Szatmárnémeti
8° / 8°

Temesvár
10° / 10°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. már-
cius 22-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A férj és a feleség bejáratja az új autót. 

A motor egyszer csak bedöglik.

– Azok az átkozott gyertyák! – mérgelő-

dik a férj.

A feleség jóindulatúan megjegyzi:

– Ez természetes, drágám, ... (Poén 
a rejtvényben.)

Nem indul

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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Az érzelmi zsarolás
sallangjai

Tíz-tizenkét éves lehettem, amikor először akadtam a postalá-
dánkba dobott furcsa levélre, valami imaszerűségre, helyeseb-
ben aff éle imaegyvelegre, melynek végén viszont nagyon vilá-
gosan leírva az állt, hogyha nem továbbítom legalább huszonöt 
példányban, akkor a családomat és természetesen engem is 
szörnyű tragédiák fognak érni. Éreztem ugyan valami furcsaságot 
az egészben, hiszen a levél törzsanyaga, az említett imaegyveleg, 
olyan zavaros volt, hogy sok jó nem származhatott belőle, a fe-
nyegetés viszont nagyon megrettentett. Nem szóltam a levélről 
senkinek, és mivel a továbbításnak nem szabtak határidőt, sike-
rült észrevétlenül elkészítenem sorra mind a huszonöt példányt, 
és találomra be is dobnom egy-egy postaládába iskolába menet 
vagy jövet. De érdekes módon nem okozott kellemes érzést, elég-
tételt, hogy valami jót cselekedtem, sőt mindvégig olyan volt, 
mintha palira vettek, átvertek volna, és majd jót röhögnek rajtam. 
Elhatároztam, többet nem fogom az ilyen kéréseket teljesíteni. 
A zsarolás fogalmát még nem igazán tudtam, az érzelmi zsaro-
lásról pedig fogalmam sem volt. Több hasonló levelet nem kap-
tam, viszont jó sok idő elteltével, amikor már világos volt, mi is az 
érzelmi zsarolás, annál többet. És máris helyben vagyunk, hisz 
az elmúlt harminc év alatt özönlő pénzkérésekre, adományok-
ra történő felhívásokra és természetesen mindezek hátterében 
az érzelmi ráhatásra gondolok. A közösségi oldalak is naponta 
árasztják az újabbnál újabb kéréseket, nem tudom, milyen ered-
ménnyel, én nem reagálok rájuk. Ami nem jelent együttérzési vagy 
segítőkészségi hiányt, csakhogy kizárólag azoknak segítek, akik-
ről biztosan tudom, hogy bajban vannak, illetve akik megérdem-
lik a segítséget. Mostanában az újszülött osztályok kunyerálása 
dühít, amikor úgy mondják a szöveget, mintha én (te, ő, mi, ti, ők) 
volnánk felelősek, amiért az illető kórháznak nincs elég inkubá-
torja. Létezik minisztériumokra lebontott költségvetés, a kórház 
menedzserének pedig többek közt a technikai felszereltségről 
való gondoskodás is munkaköri feladata. Nem mi, közemberek 
vagyunk a felelősök az inkubátorellátásért, és más szakágak hiá-
nyosságaiért sem. Legyen elég az érzelmi zsarolás sallangjainak 
ránk aggatásából, a mások felelősségének folyamatos áthárítá-
sából! Az emberség és a balfácánság nem szinonimák, az esetle-
ges szélhámosokat csakis így lehet félreseperni az utunkból.
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