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A pszichikai állapot felmérése aktív fiatal sportolóknál

Vincze-Tiszay Gabriella, Vincze János

Összefoglaló:  Két fiatal csoportot (15–20 éves kor közötti korosztályt) vizsgáltuk a 
TAT projektív teszt segítségével. A csoport: 25 nem aktív sportoló; B csoport: 25 aktív 
(leigazolt,  rendszeresen  jártak  edzésre)  sportoló.  Mindkét  csoport  tagjait  10  héten 
keresztül hetente egy alkalommal vizsgáltuk meg a TAT projektív teszt segítségével.
Az  A csoport  tagjainak  közel  80%-ánál,  a  projektív  teszt  vizsgálatok  közel 
kétharmada  esetében  a  frusztráció,  a  feszültség,  a  bizonytalanság,  a  sikerélmény-
hiány  jelentkezett.  A  projektív  képek  történetének  befejezését  bizonytalansággal, 
ambivalenciával, lebegtetéssel, általában negatív kicsengéssel zárták le.
A  B csoport  tagjainak  kb.  háromnegyede  a  történetében  a  határozottságot,  a 
teljesítmény  centrikusságot,  a  világos  egyenes  útkeresést,  a  siker-élményt  hozta 
előtérbe. Jól vezérelt, biztosan konstruált és célirányos megfogalmazásokat adtak elő. 
A zárások értelmezhetők, határozottan körülírt és pozitív kicsengésűek voltak.
A két csoport eredményeit a statisztikai „χ2” próbával elemeztük ki. Következtetés: a 
fiatal aktív sportolók, személyiség fejlődésükben biztosabb, erőteljesebb karaktereket 
mutatnak fel és ezt a statisztikai elemzés alapján erőteljesen szignifikánsnak találtuk.

Kulcsszavak: fiatalkorúak,  fiatal  sportolók,  pszichikai  állapot,  projektív  teszt, 
személyiség jegyek



Abstract:  We  have  examined  two  young  groups  (age-classes  between  15–20)  by 
means of the TAT/CAT projective test. Group A was composed of 25 inactive young 
people, on the other hand the group B of 25 registered ones who regularly trained. 
The members of both groups have been examined once a week for 10 weeks applying 
the same TAT/CAT projective test.
In nearly 80% of the A-members, there appeared frustration, tension, hesitation, lack 
of success experience in nearly two-thirds of the projective tests.  They settled the 
conclusion  of  the  history  of  the  projective  drawings,  sketches  with  uncertainity, 
ambivalence, floating, as a whole in negative ending.
Around three-quarters of the members of group  B  emphasized in their history the 
centricity  of  performance,  to  seek  the  clear  way,  the  success  experience.  They 
presented  well  conducted,  surely  constructed  and  appropriate  formulations. 
Closings were interpretable, sharply specified and with positive ending.
We have analyzed the results of the two groups using the statistical “χ2” test.
Conclusion:  young  active  sporting  people  show  in  the  development  of  their 
personality a more stable, energetic character and it was found very significant on 
the basis of the statistical analysis.
Key words: juveniles, young sportsmen, psychical state, projective test, personality 
notes

Bevezető:
Az  ember,  a  sajátos  és  általános  biológiai  lehetőségek  határain  belül 

fokozatosan és folyamatosan fejlődik. A fejlődés nemcsak önmagában véletlenszerű 
és törvényszerű korszakok kialakulásában jelenik meg, hanem a környezettel együtt 
párhuzamosan egymásra hatva és visszahatva folyamatosan alakul ki a felnőtté válás 
folyamatában a személyiség.

E  fejlődési  folyamat  hosszú  időtartamú,  ami  az  átlagos  életkor  kb. 
egyharmadát  foglalja  magában.  Ebben  az  időtartamban  halmozódnak  fel  a 
tapasztalok,  az  egyéni  megélések  és  konfrontálódik  az  egyéni  elvárás  a 
társadalmival.  A  környezeti  (család,  iskola,  iskolán  kívüli  foglalkozások,  sport) 
nevelés  sokrétűsége  tanítja  a  szokásrend,  tapasztalat,  hagyomány,  ismereteinek 
szerzésére, elmélyítésére, mely az egyéni fejlődés folyamán alakítja ki a személyiség 
fogalmát (1).

A személyiség az egyedi ember egyéni tulajdonságainak sajátos összessége és 
egyben  bizonyos  rendezettségű  egysége.  A  személyiségbe  „mint  gyűjtőfogalom” 
egyediségében és összességében sajátosan szűrödnek be az aktuális külső és belső 
ingerek,  ráhatások,  ezek  szablyák  meg  az  egyénben  keletkező  motivációk 
intenzitását, a feszültséget, frusztráció tűréshatárait, kitartást, akarati tevékenységet, 
a homeosztázis alapjai kezdenek kialakulni. Nyilvánvaló összefüggés van az egyed-
egyén egyensúlyi állapotának kialakulásában a biológiai-pszichológiai egyensúlynak. 



E  rendszer  dinamikai  és  energetikai  szabályozója  nem  anarchisztikus,  hanem  az 
egyénre jellemző dinamizmust és törvényszerűséget képvisel (2). 

A  személyiség  normális  fejlődéséhez  ép  biológiai,  anatómiai  és  élettani 
viszonyok szükségesek.  Erre,  mint  alapra  tevődnek  rá  a  következetesen  leterhelő 
környezeti hatások, ingerek, hogy feldolgozván őket beépülhessenek a személyiség 
struktúrájába, így speciálisan magában foglalja az egyén viszonyulását önmagához 
és  másokhoz;  a  külső világhoz és  belső  világához.  Ez a jellemzője  annak,  ami az 
egyént mindenki mástól megkülönbözteti.

A  személyiség  az  egyed  egyéni  élete  folyamán  –  anatómiai,  fiziológiai 
szempontok  fejlődésének  párhuzamosságában  –  fejlődik,  és  változásokon  megy 
keresztül, így beszélhetünk az életkorok aktuális személyiség jegyeiről. A különböző 
életkorok személyiség jegyei mindig ráépülnek, és utána beépülnek, mint új jegyek, 
tulajdonságok  az  előző  fázisba,  így  a  fejlődési  szakaszok  egymásutániságának 
tartalma  és  módja  adja  a  személyiség  fejlődés  menetét,  e  fejlődésmenet  időbeni 
formája egyedi. A fejlődésmenet nem egyenletes, ugrásszerű változásai vannak, ezért 
a személyiség dinamikusan alakul és fejlődik.

Anyag és módszerek:
Két fiatal csoportot (15–20 éves kor közötti korosztályt) vizsgáltuk a TAT/CAT 

(Thematic Apperception Test) projektív teszt segítségével.  A csoport: 25 nem aktív 
sportoló;  B csoport:  25  aktív  (leigazolt,  rendszeresen  jártak  edzésre)  sportoló. 
Mindkét csoport tagjait több héten keresztül hetente egy alkalommal vizsgáltuk meg 
a TAT/CAT (ifjúsági változat) projektív teszt segítségével. A TAT/CAT egy pszicho-
diagnosztikai  projektív  teszt,  amely  általában  traumatikus-konfliktuális 
helyzetképeket  mutat  be.  Ezeket  a  képeket  egy  jól  meghatározott  sorozatban 
mutatjuk meg, amikor megkérjük a vizsgált személyt, hogy mindegyikről mesélje el, 
hogy  szerinte:  mi  történik  a  képen?  A  válaszokat  azonnal  lejegyezzük.  Miután 
minden  egyes  képnek  specifikus  élményanyaga  van,  a  válaszokból  támpontot 
kapunk, hogy van-e traumatikus élményanyaga a személynek, annak alapján, hogy 
egy-egy képre milyen szerkezetű történetet konstruál (3).

Ezenkívül  tekintetbe  vesszük  a  válaszadáskor  a  beszéd  sajátosságait,  a 
hanghordozást, a gyorsaságot, a lassúbbodást, a beszéd szerkezeti sajátosságait, a szó 
és a fogalomkincs szegényességét vagy gazdagságát valamint, hogy az elmondottak 
összefüggő mondandónak tekinthetők-e?

A  TAT-sorozat  emberi  viszonylatokat,  szituációkat,  élményeket  képek 
alakjában szemléltet  a vizsgált személlyel,  akinek a spontán történetei  bemutatják, 
hogy  véleménye  szerint  mit  ábrázol  a  kép,  de  azon  túlmenőleg,  arról  is  kell 
nyilatkoznia, hogy ezen szituációkból mi következik. Rendkívüli jelentőséggel bír a 
szakember  számára  a  végkifejlett  személyes  értelmezése,  mert  ebben  erőteljesen 
megnyilvánulnak a személyiség jegyek sajátos dominanciái.



Eredmények:
A  TAT/CAT-képsorozatból:  a  kötélhúzás  medvék  között,  a  második  kép  lett 
exponálva,  a  jobboldali  medve  mögött  egy kis  medvebocs  látható.  A kép felhívó 
jellege: a küzdelem.
A/1. személy története:
Két maci játszani akart, ezért azt mondta az egyik, hogy játszanak kötélhúzást. Ezért 
a maci szólt a kistestvérének is, hogy jöjjön játszani. A kistestvérnek nagyon tetszett 
az ötlet, hozott egy kötelet, odaadta a nagyobbik macinak, hogy kezdje el húzni a 
kötelet. Így hát mindenki elkezdte húzni a kötelet. A kötél kezdett elszakadni. Azt 
mondta a kisebbik maci: hozzunk vastagabb kötelet. A kismaci kivett az ágya alól 
egy vastagabb kötelet és vitte a nagyobbikoknak. Mire a nagyobb maci mondta, hogy 
hosszabb kötél kell ehhez a játékhoz. Így hát a kismaci visszament az ágyához, és 
hozott  hosszabb kötelet.  Ezért  a  macik  már  elkezdtek  játszani  a  kötéllel.  A kötél 
kidörzsölte a maci kezét miközben húzta. Ezért egy kis ideig abba hagyták a játékot. 
A mackók újra elkezdtek játszani. Ekkor már a nagyobbik mackónak is kidörzsölte a 
kezét.  De a nagymacinak ez semmiség volt,  így folytatták a játékot.  Húzogatták a 
kötelet,  míg mindhárman kifáradtak.  Tartsunk egy kis szünetet,  majd folytatták a 
játékot.  Ekkor  már  a  középső  macinak  is  kidörzsölte  a  kezét  a  kötél.  Mire  a 
nagyobbik maci azt mondta ugyan már, ez katonadolog. A középső maci elkezdett 
nevetni, igen ez katonadolog, folytathatjuk a játékot. Húzogatták a kötelet, mikor az 
elszakadt  ismét.  Azt  mondja  a  legnagyobb  maci  a  kisebbiknek:  már  megint  régi 
kötelet hoztál? A kismaci azt mondta: vastag kötelem van és nem régi. Már a kismaci 
hozta is a kötelet, mire a nagyobbik azt mondta: rendben van, folytassuk a játékot. 
Húzogatták  a  kötelet,  de  már  nagyon  fáradtak  voltak.  Azt  mondja  a  nagyobbik: 
folytathatjuk még a játékot egy kis ideig,  aztán pihenhetünk. A középső maci azt 
mondja: én nem bírom tovább, hagyjuk abba a játékot.. De a legnagyobb maci tovább 
erősködött: folytassuk még öt percig, különben én nyerek. Mivel a kismaci nem akar 
veszíteni, ezért azt mondta: akkor folytassuk még a játékot., nem akarok veszíteni. 
De a középső maci nagyon fáradt volt, ezért nem akarta folytatni. Folytasd a játékot, 
mondta  a  kismaci,  és  a  középső  maci  azt  mondta,  jól  van,  folytatom.  A  kismaci 
nagyon örült,  hogy  a  középső  folytatja  a  játékot,  így  hát  folytatták  a  játékot,  de 
mindegyiknek nagyon fájt a keze. Nem bírom már, nagyon fáj a kezem, mondta a 
középső, mire a nagyobbik mondta:  ugyan már,  túléled.  Mire a középső: jól  van, 
folytassuk. 15 percig még húzogatták a kötelet,  utána már senki sem bírt játszani, 
olyan  fáradtak  voltak.  Mire  már  a  legnagyobb  maci  nem  erősködött  tovább.  A 
kismaci és a középső maci is nagyon fáradt volt. Menjünk be, pihenjünk, mondja a 
legnagyobb maci, én majd elrakom a kötelet, mondta a kismaci., így majd holnap is 
tudunk játszani – így a középső maci, összecsomagolta és az ágya alá tette. Aludtak 
mélyen és másnap folytatták…



B/1. személy története:
Egyszer volt egy medve iskola. Ebben a medve iskolában sok-sok maci járt. Egyszer 
volt  egy  olyan  hét,  amit  kineveztek  sport  hétnek.  Ezen  hetente  egy-egy  osztály 
képviselője került sorra. Már a 8 hét volt, ekkor kerültek a legidősebbek sorra, az A és 
B osztály. Odaálltak a medvék a kötélhez,  és a tornatanár is, aki a bíró volt. Már 
nagyon készülődtek, akkor felhangzott a sípszó. Mind a ketten felkapták a kötelet és 
elkezdték húzni. Míg ezek húzták a kötelet, addig volt egy kötéligazító, ő igazította a 
kötelet,  mikor felgöngyölítette  a  végén.  Az első menetet  az  A osztály képviselője 
nyerte. Nagyon örültek neki az A-sok, a B osztály képviselője meg el volt keseredve. 
A  B  osztály  elkezdte  lelkesíteni  képviselőjüket  és  erre  nagyon  megörült.  Már  a 
második  menet  következett.  Feszülten  álltak  egymással  szemben  a  képviselők. 
Felhangzott  a  sípszó.  Felkapták  a  kötelet  és  húzták  és  húzták.  A  kötéleligazító 
végezte  a  dolgát,  csak  egyszer  kellett  kiigazítania  a  kötelet,  mert  a  B  osztály 
képviselője  egy  perc  alatt  el  is  rántotta  az  A  osztály  képviselőjét.  Erre  nagyon 
megörültek a B-sek. A B képviselőjének ettől nem lett nagyobb az önbizalma, hogy 
elhúzta a kötelet. Az A képviselő mondta, hogy a többieknek, könnyen megnyeri a 
versenyt. 
Következett  a  harmadik  menet.  Mindketten  odaálltak  a  kötélhez,  és  a  sípszó 
elhangzott.  Felkapták a kötelet  és  húzták.  A kötéligazító csak igazította a kötelet, 
mindkét  oldalon.  Az  A-sok  képviselője  –  amikor  húzta  a  kötelet,  mondta  a 
többieknek,  nézzétek  most  lazán,  elhúzom  a  B-st.  Erre  nagyon  bepipult  a  B-sek 
képviselője és  hírtelen akkorát rántott a kötélen,  hogy még a medve is átrepült  a 
célvonalon.  Ezzel  meg  is  nyerték  a  versenyt.  Nagyon  büszkék  voltak  a  B-sek  a 
medvéjükre.  Az  A-sok  pedig  levonták  a  következtetést:  nem  kellett  volna  olyan 
beképzeltnek  lenni.

Értékelés:  Az A/1 személy játékként  értékeli  és  értelmezi  a  képet,  a  hívó jelleget 
infantilis módon éli át, mint aki nem konfrontálódott küzdéssel, versenyszellemmel. 
A  vége  elnapolódik  a  fáradtság  miatt,  a  befejezés  hiányzik.  A  B/1  személy, 
versenyhelyzetként értelmezi, a felhívó jellegnek megfelelően és olyan kulcs szavakat 
használ történetének elmondásában, mely egy reális sportküzdelem nélkülözhetetlen 
elemei  (bíró,  cél,  nyerő,  vesztes,  szurkolótábor,  kisegítő  személy).  A végkifelejtett 
reális és egy célirányos pozitív megoldást ad.

Megbeszélés:
Az  A csoport  tagjainak  közel  80%-ánál,  a  projektív  teszt  vizsgálatok közel 

kétharmada  esetében  a  frusztráció,  a  feszültség,  a  bizonytalanság,  a  sikerélmény-
hiány  jelentkezett.  A  projektív  képek  történetének  befejezését  bizonytalansággal, 
ambivalenciával, lebegtetéssel, általában negatív kicsengéssel zárták le.



A  B csoport tagjainak kb. háromnegyede a történetében a határozottságot, a 
teljesítmény  centrikusságot,  a  világos  egyenes  útkeresést,  a  siker-élményt  hozta 
előtérbe. Jól vezérelt, biztosan konstruált és célirányos megfogalmazásokat adtak elő. 
A zárások értelmezhetők, határozottan körülírt és pozitív kicsengésűek voltak.

A  két  csoport  eredményeit  a  statisztikai  „χ2”  próbával  (χ2 =  23,12  erősen 
szignifikáns)  elemeztük  ki.  Következtetés:  a  fiatal  aktív  sportolók,  személyiség 
fejlődésükben biztosabb, erőteljesebb karaktereket mutatnak fel és ezt a statisztikai 
elemzés alapján erőteljesen szignifikánsnak találtuk.

Következtetés:
A rendszeres  sportolás  igen  jelentős  szerepet  játszik  a  fiatalok életében.  Ezt  úgy is 
kifejezhetném, hogy a sportolás olyan szerepet játszik a fejlődésben, mint a tanulás a 
tudás  megszerzésében.  E nagy szavakat lebontva a több tényező együttes  hatásáról 
beszélhetünk (4,5):
1. fizikai - esztétikai: testalkat arányossága, fejlett izomzat, szép testtartás;
2.  egészségügyi:  vérkeringés,  légzés  működésekor  a  szervezet  gazdaságosabban 
dolgozik, az anyagcsere kiegyensúlyozottá válik, ellenállóképessége nagyobb lesz;
3. pszichikai: motiváció erősödik (minden emberi tevékenység „mozgatórugói”);
 érdeklődés kiszélesedik (ezek specifikus energiahordozók);

állhatatosság (évekig tartó megfeszített munka);
monotónia tűrés (egyhangú gyakorlatok ismétlése edzéséken);
sportágaknak  megfelelő  speciális  készségek  (gyorsaság,  reflexek, 

latencia idő, irányérzék, koordináció);
akarati funkciók megerősödnek (lemondás, kötelességérzet, frusztrációs 

küszöb  emelkedése:  a  vereséget  nem  tevékenység-gátló,  hanem  -serkentőként 
értékeli);
4 - interperszonális: egészséges versenyszellem (nem diszkó virtusság);

kompromisszumkészség (kölcsönösség, szabály);
közösségi szellem és cél (csapatmunka);
miliőhatás (azonos élmények, bajtársiasság);
ismeretségi kör bővülése (nem magányos unatkozó);

A serdülőkor legfontosabb feladata az öndefiniálás (ki is Ő), vagyis miben jó, 
önmaga és mások szemében. Számára egy másik ember nemcsak serkentő vagy gátló 
tényező,  hanem  egyén,  azonos  és  más  tulajdonságokkal.  A  győzelem 
személyiségformáló ereje abban rejlik, hogy az önbizalmat és önértékelést megnöveli. 
Ez  különösen  fontos  abban  a  korban,  amikor  a  társkapcsolati  és  egyéni  sikerek 
kerülnek előtérbe.



Irodalomjegyzék:
(1)  Gegesi-Kiss,  P.,  P.  Liebermann,  L.  (1965):  Személyiségzavarok  gyermekkorban. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 15-50.
(2) Kiss, T. (1966): Életkorok pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest, 7-17.
(3) Nyírő, Gy. (1962): Psyhiátria. Medicina Kiadó, Budapest, 272-300. 
(4)Vincze-Tiszay G. (2000):  A személyiség szerveződése. In: Vincze J.:  Biofizika 15.  NDP 
Kiadó, Budapest, 135-146.
(5) Vincze-Tiszay G. (2001): Az emberi korcsoportok. In: Vincze, J.: Életkritériumok. NDP 
Kiadó, Budapest, 161-182.


