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A SZEXUÁLIS ÉRETTSÉGI STÁTUSZ ÉS 
A SZUBJEKTÍV ÉNKÉP

Karkus Zsolt, Zsákai Annamária és Bodzsár Éva

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Embertani Tanszék, Budapest

Karkus, Zs., Zsákai, A., Bodzsár, E.: The sexual maturation status and the subjective self- 
concept. The main purposes o f the present study were to compare the level o f self-concept (body 
image, moral, individual, family and social self-esteem) of pubertal children and adolescents 
grouped by sexual maturation status and to examine the sexual dimorphism and the changes in 
self-esteem along the stages o f sexual maturation.
The subjects (1701 boys, 1708 girls; aged 11-18) formed a subsample of the 2nd Hungarian 
National Growth Study (Bodzsár and Zsákai 2007). Sexual maturity status was estimated by stages 
of pubic hair, breast in girls and pubic hair, genitalia in boys (Tanner 1962). Data for menarche 
and spermarche were collected by "status quo” method. The self-esteem was appraised by the 
Tennessee scale (Fitts 1964, adapted to the Hungarian population by Dévai and Sipos 1986).
The sexual maturation was accompanied by decreasing physical self-concept in the girls and increasing 
body image in the boys. The individual and family self evaluation decreased by sexual maturation in both 
genders. The earlier sexual maturation, the better body image was found in the boys. The considerable 
influence of sexual maturation on pupils’ psychosocial development was evidenced: sexual maturation 
affected positively the body image of boys and negatively the self-esteem of girls.
Keywords: Hungarian National Growth Study; Self-concept; Body image; Sexual maturation.

Bevezetés

Az emberi fejlődés három, egymással szorosan összekapcsolódó folyamattal 
jellemezhető: a biológiai növekedés és érés, a pszichés folyamatok kibontakozása és a 
társadalmi életbe való beilleszkedés, a szocializáció. E három fejlődési szféra a formálódó 
egyénben is kölcsönhatásban van, mely kölcsönhatások segíthetik vagy gátolhatják a 
harmonikus személyiség kialakulását.

A pubertás során bekövetkező testi változások, a szexuális érés külső látható 
jegyeinek manifesztációja a pszichikai funkciók nagyfokú instabilitásával és fokozott 
mértékben fellépő önmegfigyeléssel járnak együtt (Tanner 1961). Ideális esetben ezek a 
belső konfliktusok idővel konszolidálódnak, a megfelelő pszichés struktúrák 
kialakulásának hiányában azonban potenciálisan önpusztító magatartásformák 
indulhatnak meg.

A biológiai és pszichikai átalakulások egy átlagosan fejlődő serdülő számára is 
krízistényezők, a diszharmonikus biológiai fejlődés pedig negatívan hat a gyermek, 
értelmi, emocionális és szociális fejlődésére. A gyermekkori és pubertáskori testi fejlődés 
nemcsak a gyermek pszichés fejlődését befolyásolja, de van egy önmagán túl mutató 
aspektusa is, ez pedig a felnőttkori önértékelés.

A testi tulajdonságok három irányban befolyásolhatják a serdülők viselkedését és 
pszichikumát: 1) a viszonylagos érettség és a termet közvetlenül hat a fizikai
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képességekre. 2) Az érettségnek és a külső megjelenésnek bizonyos társadalmi értéke van, 
amely a környezetből ennek megfelelő érzelmeket és elvárásokat vált ki. 3) A külső 
megjelenés és az egyéni képességek egymásnak való megfelelése, azaz a megjelenés és a 
képességek és ezeknek a környezet által történő felfogása és értékelése alakítja az 
énképet.

Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy a fejlődés pszicho-szociális 
összetevői a jelentős testi változásokkal parallel változnak-e a pubertásban. A kérdés 
megválaszolásához az énkép életkori és nemi mintázatának elemzését, továbbá az énkép 
mintázatának a nemi érettségi státusz mentén történő analízisét alkalmaztuk.

Vizsgált személyek és alkalmazott módszerek

Tanulmányunkban a 2003 és 2006 között végzett II. Országos Növekedésvizsgálat 
(Bodzsár és Zsákai 2007) egyik almintája, 3409 fő, 11-18 éves korú serdülő és ifjú (1708 
leány és 1701 fiú) adatait elemeztük.

A nemi érettséget az első menstruáció és az első magömlés bekövetkezte, illetve 
hiánya alapján, valamint a másodlagos nemi jellegek fejlettségi állapota alapján 
becsültük. Az első menstruáció (menarche) bekövetkeztének időpontjára, illetve az első 
magömlés (oigarche) időpontjára vonatkozó adatok gyűjtése „status quo” módszerrel 
(Wilson és Sutherland 1950) történt. Az így felvett adatok alapján a probitanalízis 
maximum-likelihood technikáját (Weber 1969) alkalmazva becsültük a minta menarche- 
illetve oigarchekorát. Az érési típus tekintetében korán érőknek azokat tekintettük, akik a 
minta oigarche ill. menarche mediánjánál fél évvel alacsonyabb életkorban már 
polluáltak, ill. menstruáltak, illetve későn érőknek azokat, akik a mediánhoz képest fél 
évvel magasabb életkorban még nem.

A másodlagos nemi jellegeket, a leányoknál az emlő és a szeméremszőrzet 
fejlettségét, a fiúknál pedig a külső genitáliák és a szeméremszőrzet fejlettségi szintjét a 
Tanner-féle vizuális technika (Tanner 1962) alkalmazásával állapítottuk meg. Az érettségi 
státuszokat egyrészt e jellegek alapján (1. stádium: 1. érettségi kategória, 2-3 stádium:
2. érettségi kategória, 4-5. stádium: 3. érettségi kategória), másrészt a menarche illetve az 
oigarche megléte vagy hiánya alapján különítettük el.

Az önértékelési státuszt a Tennessee-féle énképskála (Fitts 1964) hazai viszonyokra 
adaptált változata (Dévai és Sipos 1986) segítségével állapítottuk meg. A tesztben 100 db 
önjellemzésre alkalmas megállapítás szerepel. A kitöltőknek egy ötfokozatú skálán kellett 
minősíteniük azt, hogy az adott megállapítás mennyire illik rájuk. A lehetséges válaszok a 
következők voltak: 1: egyáltalán nem igaz, 2: többnyire nem igaz, 3: félig igaz, félig nem, 
4: többnyire igaz, 5: teljesen igaz.

A Tennessee-féle énképskála egyes kérdéscsoportjai más-más énkép-komponensek 
becslésére alkalmasak:
— testkép: fizikai megjelenés, testi ügyesség, egészségi állapot,
— morális énkép: a magunkkal szemben támasztott erkölcsi követelményrendszer,
— individuális énkép: az egyéni ambíciók, képességek és azok elfogadtatása a 
környezettel,
— családi énkép: neveltetéshez, családi életformához történő viszonyulás,
— szociális énkép: csoporthoz tartozás erőssége, szerepe,
— teljes énkép: az 5 énkép-komponens összege.
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Eredmények

Az énkép életkori és nemi mintázata
A teljes énkép a pubertásban negatívabbá válik, majd a posztpubertásban pozitív 

irányba változik mindkét nemnél, azonban ez a tendencia csak a leányoknál olyan mérvű, 
amit statisztikailag jelentősnek (p<0,05, jele: *) tekinthetünk a 11 és 14 évesek között (1. 
ábra). A fiúk körében nem szignifikánsak az életkori változások. A két nem teljes énképe 
között a vizsgált korintervallumban csak a 14 évesek korcsoportjában tapasztalható 
jelentős (p<0,05, jele: *) különbség (1. ábra).

A családi énkép mindkét nemben 11-14 éves kor között negatív hatást fejt ki a teljes 
énképre (2. ábra). Ez a tendencia a leányoknál a 13., a fiúknál pedig a 15. életévtől 
eredményez a 11 évesekéhez képest statisztikailag jelentős (p<0,05) eltérést. Ez a fiúknál 
a 18. évre tovább fokozódik, a leányoknál viszont ebben a korcsoportban emelkedés 
következik be, ami lényegében visszatérést jelent a pubertás elején tapasztalt értékhez. Az 
családi énképben bekövetkező változások a két nem között csak a 14. és a 18. éves 
korcsoportban vezetnek szignifikáns (p<0,05, jele: *) eltéréshez, előbbiben a fiúk, 
utóbbiban a lányok javára.

■ Fiúk - Boys El Leányok - Girls
*

Életkor (év) - Age (ys)

I. ábra: A teljes énkép életkori és nemi mintázata (M).
Figure I: The pattern of the overall self-concept of boys and girls by age groups (mean).

■ Fiúk - Boys El Leányok - Girls

Életkor (év) - Age (years)

2. ábra: A családi énkép életkori és nemi mintázata (M).
Figure 2: The pattern of family self-concept of boys and girls by age groups (mean).
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Felmerül a kérdés, hogy vajon a többi énkép-összetevő sem különbözik-e, vagy az 
eltérések összegződése eredményezi a nemi eltérések hiányát a teljes énképben?

A fiúk testképe (3. ábra) és individuális énképe (4. ábra) a vizsgált korintervallumban 
nem változik, és a leányok önértékelési szintjét mindvégig meghaladja (p<0,05, jele: *). A 
két nem teljes énképe azért nem mutat nemi eltérést, mert a leányok kedvezőbb morális és 
szociális énképei (5-6. ábra) kiegyenlítik a különbséget.

■ Fiúk - Boys □ Leányok - Girls
* * * * * * * *

Életkor (év) - Age (ys)

3. ábra: A testkép életkori és nemi mintázata (M).
Figure 3: The pattern of physical self-concept (body image) of boys and girls by age groups (mean).

■ Fiúk - Boys El Leányok - Girls
*  *  *  *  +  *  *  *

74 t

11 12 13 14 15 16 17 18
Életkor (év) - Age (ys)

4. ábra: Az individuális énkép életkori és nemi mintázata (M).
Figure 4: The pattern of personal self-concept of boys and girls by age groups (mean).

A szexuális érettségi státusz és a szubjektív önértékelés
Függetlenül attól, hogy a nemi érettség státuszának becsléséhez felvett jellegek (az 

emlő, a szeméremszőrzet és a külső genitáliák fejlettsége) közül melyik alapján képeztünk 
alcsoportokat, az énkép azonos mintázatot mutat. Ezért a 7-12. ábrákon a nemi érettség 
fokozatait csak a mindkét nemet jellemző szeméremszőrzet fejlettségi stádiumai szerint 
csoportosítva ábrázoltuk.
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■ Fiúk - Boys □  Leányok - Girls

5. ábra\ A morális énkép életkori és nemi mintázata (M).
Figure 5: The pattern of moral self-concept of boys and girls by age groups (mean).
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■ Fiúk - Boys □ Leányok - Girls
* * * * *

II 12 13 14 15 16 17 18
Életkor (év) - Age (ys)

6. ábra-. A szociális énkép életkori és nemi mintázata (M).
Figure 6: The pattern of social self-concept of boys and girls by age groups (mean).

A fiúk életkorilag heterogén csoportjában a szeméremszőrzet alapján nemileg 
éretlenek közé soroltak testképe negatívabb érettebb társaikhoz képest, míg az 
individuális és a családi énképnél fordított a helyzet: az éretlenebbek átlagpontszámai a 
kedvezőbbek (7. ábra). A leányok esetében is ugyanennél a három énkép komponensnél 
tapasztalható különbség, de úgy, hogy a legérettebbek rendelkeznek lényegesen 
kedvezőtlenebb testképpel (p<0,01, jele: *), individuális és családi énképpel, tükrözve az 
énkép életkori mintázatában tapasztaltakat (8. ábra).

Az azonos kronológiai korú, de eltérő érettségi státuszú gyermekek 
összehasonlításához csak kevés statisztikailag összevethető elemszámú korcsoport állt 
rendelkezésre.

A fiúk 13 és 14 éves korcsoportjaiban csak a testképben mutatható ki a nemileg 
éretlenek kedvezőtlenebb önértékelése (9-10. ábra). Míg a 12 éves leányok önértékelése 
nem tér el nemi érettség szerint, a 13 évesek korcsoportjában viszont szignifikánsan 
kedvezőtlenebb az érettebbek testképe és családi énképe a 2. érettségi fokozatba 
tartozókhoz viszonyítva (11-12. ábra).
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testi - physical morális - moral individuális - családi - family szociális - social 
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Énkép összetevők - Self-concept components

□ I
□ 2

7. ábra: A nemi érettségi státusz (1-2-3) szerint csoportosított fiúk énkép komponenseinek
mintázata (M ± SE).

Figure 7: The pattern of self-concept components of boys grouped by the maturation status of
pubic hair (1-2-3; mean ± SE).

testi - physical morális - moral individuális- családi - family szociális - social 
personal

Énkép összetevők - Self-concept components

8. ábra: A nemi érettségi státusz (1-2-3) szerint csoportosított leányok énkép komponenseinek
mintázata (M ± SE).

Figure 8: The pattern of self-concept components of girls grouped by the maturation status of
pubic hair (1-2-3; mean ± SE).

icsii - physical morális - moral individuális - családi - family szociális - 
personal social

Énkép összetevők - Self-esteem components

□ I
□ 2 

■  3

9. ábra: A nemi érettségi státusz (1-2-3) szerint csoportosított 13 éves fiúk énkép komponenseinek
mintázata (M ± SE).

Figure 9: The pattern of boys’ self-esteem by maturation status of pubic hair (1-2-3) in age group
of 13 year (mean ± SE).
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testi - physical morális - moral individuális - családi - family szociális - social 
personal

Énkép összetevők - Self-esteem components

10. ábra: A nemi érettségi státusz (1-2-3) szerint csoportosított 14 éves fiúk énkép 
komponenseinek mintázata (M ± SE).

Figure 10: The pattern of boys’ self-esteem by maturation status of pubic hair (1-2-3) in age group
of 14 year (mean ± SE).

testi - physical morális - moral individuális - családi - family szociális - social 
personal

Énkép összetevők - Self-esteem components

11. ábra: A nemi érettségi státusz (1-2-3) szerint csoportosított 12 éves leányok énkép 
komponenseinek mintázata (M ± SE).

Figure 11: The pattern of girls’ self-esteem by maturation status of pubic hair (1-2-3) in age group
of 12 year (mean ± SE).

SI)

testi - physical morális - moral individuális - családi - family szociális - social 
personal

Énkép összetevők - Self-esteem components

12. ábra: A nemi érettségi státusz (1-2-3) szerint csoportosított 13 éves leányok énkép 
komponenseinek mintázata (M ± SE).

Figure 12: The pattern of girls’ self-esteem by maturation status of pubic hair (1-2-3) in age group
of 13 year (mean ± SE).
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A már polluáló ill. a még nem polluáló fiúk életkor szerint heterogén alcsoportjainak 
mintázata hasonló a nemi érettség stádiumai mentén összehasonlított csoportok 
önértékelési mintázatához (13. ábra).

A már menstruáló leányoknál ugyancsak a testkép, az individuális és a családi énkép 
pontszámai maradnak el a kronológiailag azonos korú, még nem menstruálókhoz képest 
(14. ábra).

A 13 és 14 éves polluáló és még nem polluáló, azonos korú fiúk alcsoportjainak énkép 
komponensei közül csak a testkép különbözik szignifikánsan a 13 éves korban (15-16. 
ábra). A leányoknál csak a családi énképben tapasztalható szignifikáns különbség, 
mindkét korcsoportban (17-18. ábra).

A korán érő fiúk testkép-pontszámainak átlaga lényegesen magasabb a későn érőkhöz 
képest. A többi énkép komponensben, illetve a leányoknál a teljes önértékelési 
spektrumban nem látszik összefüggés az érési típussal (19. ábra).

testi - physical morális - moral individuális - családi - family szociális - social
personal

Énkép összetevők - Self-concept components

□ nem polluál - pre-spermarcheal ■ polluál - post-spermarcheal

13. ábra: Az oigarche szerint csoportosított fiúk énkép komponenseinek mintázata (M ± SE). 
Figure 13: The self-esteem pattern of boys grouped by spermarcheal status (mean ± SE).

testi - physical morális - moral individuális - családi - family szociális - social
personal

Énkép összetevők - Self-concept components

□ nem menstruál - pre-menarcheal ■ menstruál - post-menarcheal

14. ábra: A menarche szerint csoportosított leányok énkép komponenseinek mintázata (M ± SE). 
Figure 14: The self-esteem pattern of girls grouped by menarcheal status (mean ± SE).
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testi - physical morális - moral individuális - családi - family szociális - social
personal

Énkép összetevők - Self-esteem components

□  nem polluál - pre-spermarcheal ■  polluál - post-spermarchcal

15. ábra: Az oigarche szerint csoportosított 13 éves fiúk énkép komponenseinek mintázata (M ± SE). 
Figure 15: Self esteem of pre- and post-spermarcheal boys in age group 13 (mean ± SE).

testi - physical morális - moral individuális - családi - family szociális - social 
personal

Énkép összetevők - Self-esteem components

□  nem polluál - pre-spermarcheal ■  polluál - post-spermarchcal

16. ábra: Az oigarche szerint csoportosított 14 éves fiúk énkép komponenseinek mintázata (M ± SE). 
Figure 16: Self esteem of pre- and post-spermarcheal boys in age group 14 (mean ± SE).

testi - physical morális - moral individuális - családi - family
personal

Énkép összetevők - Self-esteem components

szociális - social

□  nem menstruál - pre-menarcheal ■  menstruál - post-mcnarcheal

17. ábra: A menarche szerint csoportosított 13 éves leányok énkép komponenseinek mintázata (M ± SE).
Figure 17: Self esteem of pre- and post-menarcheal girls in age group 13 (mean ± SE).
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testi - physical morális - moral individuális - családi - family szociális - social
personal

Énkép összetevők - Self-esteem components

□  nem menstruál - prc-menarchcal ■  menstruál - posl-mcnarcheal

18. ábra: A menarche szerint csoportosított 14 éves leányok énkép komponenseinek mintázata (M ± SE). 
Figure 18: Selfesteem of pre- and post-menarcheal girls in age group 14 (mean ± SE).

Fiúk - Boys

testi - physical morális - moral individuális - családi - family szociális - social
personal

Énkép összetevők - Self-esteem components

E korán érők - early maturers □ későn érők - late maturers

Leányok - Girls

testi - physical morális - moral individuális - családi - family szociális - social
personal

Énkép összetevők - Self-esteem components

korán érők - early maturers □ későn érők - late maturers

19. ábra: Az érési típus szerint csoportosított fiúk és leáiyok énkép komponenseinek mintázata (M ± SE).
Figure 19: Self-esteem pattern of boys and girls by maturation type (mean ± SE).
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Összegzés

Eredményeink azt mutatják, hogy a nemileg érett és kevésbé érett gyermekek (fiúk és 
leányok egyaránt) csak a testképben, az individuális és a családi énképben különböznek 
lényegesen. A morális és a szociális énkép-komponenst látszólag nem érintik a nemi érés 
változásai, ám valószínűbb, hogy a kiegyensúlyozatlan pszichikai történések egymással 
ellentétes hatásokat gyakorolnak ezekre az énkép-komponensekre, s ezek kioltják 
egymást. A fejlődéslélektannal foglalkozó pszichológiai irodalom (Cole és Cole 2003) is 
erre hívja fel a figyelmet: a nemileg már érett leányok szexuális vonzereje például 
nagyobb presztízst jelenthet a társas életben a nemileg még éretlenekhez képest, 
ugyanakkor a rájuk nehezedő nagyobb pszichés nyomás rontja érzelmi stabilitásukat.

A leányok testképét, individuális és családi énképét az érettségi státusz határozottan 
befolyásolja. A már menstruálok mindhárom énképe jelentősen negatívabb, mint a még 
nem menstruálóké. Mivel a már menstruálok és a még nem menstruálok csoportjainak 
kronológiai összetétele heterogén, szükséges összevetni az azonos kronológiai korú már 
menstruálok és még nem menstruálok alcsoportjainak énképét. A már menstruálok 
testképe és családi énképe 13 és 14 éves korban is alacsonyabbnak mutatkozik, az eltérés 
a még nem menstruálókhoz képest csak a családi énkép tekintetében szignifikáns.

Nehezíti az eredmények értelmezését, hogy egy korcsoporton belül is előfordulhat, 
hogy a már menstruálok között nagy a különbség, hiszen lehetséges, hogy pl. az egyik 13 
éves korcsoportba tartozó leány a felvétel időpontjában már hónapok óta menstruál, míg 
egy másik csak egy hete. Ugyanígy, a még nem menstruálok is egészen eltérő fejlettségi 
állapotban lehetnek. Ezért hasznos lehet, ha a nemi érettség megragadásához más 
tényezőket, például a másodlagos nemi jellegek fejlettségét is felhasználjuk. Mivel a 
menarche időpontjában a szeméremszőrzet általában már legalább a 4. Tanner 
stádiumban van (Bodzsár 1999), a puberális szőrzet fejlettsége alapján képezett 
alcsoportok információt nyújtanak az első menstruáció előtti érési fázisok hatásairól. Ezek 
elemzése alapján megállapítható, hogy a szeméremszőrzet megjelenése nem hat 
lényegesen egyik önértékelési komponensre sem, nincs éles különbség az 1. ill. a 2-3. 
Tanner stádiumba tartozók énkép pontszámátlagai között. A 4-5. puberális szőrzettel 
rendelkezők önértékelése azonban lényegesen elmarad a többiekétől, vagyis ugyanazt a 
mintázatot figyelhetjük meg, mint a menarche megléte ill. hiánya alapján képezett 
alcsoportok esetében. Ennek az lehet az oka, hogy a menarche a 4-5. puberális szőrzet 
stádiumában következik be.

A kapott eredményeket magyarázza, hogy a menarche a PHV-kor után következik be, 
és megjelenése a test korábbinál magasabb zsírtartalmát feltételezi. A testkép és 
individuális énkép menarchét követő csökkenésének okai között tehát sokkal inkább a 
növekedési ütem fékeződése és az ezzel párhuzamosan meginduló intenzív 
zsírfelhalmozódás keresendő, mint maga a fertilissé válás. Ezzel szemben a családi énkép 
negatívabbá válása valóban a menarche pszichológiai következménye lehet, hiszen 
lényegét tekintve az önálló gyermekvállalás lehetőségének első vizuális jeléről van szó.

A fiúk családi énképének romlása sem az oigarche mozzanatához kapcsolódik, hanem 
már korábban, a szeméremszőrzet 2-es stádiumába lépéskor bekövetkezik. A már 
polluálók korösszetétel szerint heterogén csoportjában észlelt kedvezőtlenebb családi 
énkép annak következménye, hogy a fiúk családi énképe 15 éves kortól kezdve végig 
nagyon alacsony. Bár a spermarche a PHV-kor előtt következik be, a már polluáló fiúk 
pozitívabb testképe összefüggésben lehet növekedésük intenzívebbé válásával. Ezt a
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feltételezést erősíti, hogy a 2-3. és a 4-5. puberális szőrzetü fiúk között nem tapasztalunk 
önértékelésbeli különbséget a testképben, ellenben ezt megelőzően a szeméremszőrzet 
megjelenése pozitív változást eredményez. Meg kell azonban jegyezni, hogy a puberális 
szőrzet stádiumai mentén az individuális énkép enyhén csökkenő tendenciát mutat (ez az 
egyetlen eset a jelen vizsgálat során, amikor ellentétesen mozog a testképpel), s ez arra 
utal, hogy a nemi érés során a leányokhoz hasonlóan a fiúknál is elbizonytalanodás 
következik be az önkontroliban és az egyéni ambíciók terén.

A korán illetve későn érők önértékelésére vonatkozó eddigi kutatási eredmények 
nagyon ellentmondásosak, egyes vizsgálatok a korán érő gyermekek jobb szociális 
szerepét (Jones és Bayley 1950, Jones és Müssen 1958, Gádoros 1998) illetve gyorsabb 
mentális fejlődését (Lindgren 1978, Bodzsár és Pápai 1992) hangsúlyozzák mások 
(Sussmann és mtsai 1985, Richards és mtsai 1993) a korán érők érzelmi stabilitásának 
csökkenését mutatták ki. Eredményeink szerint az érési típus a leányok egyik önértékelési 
komponensének alakulását sem befolyásolja lényegesen, statisztikai értelemben csak a 
korán érő fiúk testképe kedvezőbb. Ezt a kiegyenlítettséget feltehetően a 
pszichodinamikai történések komplexitása, az önértékelésre gyakorolt pozitív és negatív 
hatások eredője okozza, mint ahogyan a kutatási előzményekben tapasztalt 
ellentmondásokat is.

Tapasztalataink Bodzsár (1996/97, 2003) megállapításaihoz állnak a legközelebb, aki 
szerint a későn érő fiúk negatívabban értékelik a testvázukat, a leányoknál ezzel szemben 
nincs különbség a korán és későn érők között, mert mindkét csoport egyformán 
kedvezőtlenül értékeli magát. Azzal az eltéréssel sikerült igazolnunk ezeket az 
eredményeket, hogy a leányok testkép önértékelésben nem tapasztaltunk kirívóan gyenge 
pontszámokat, mindkét alcsoport eredménye a minta médián értékeihez áll közel.

A korán érő fiúk pozitívabb testképpontszámait indokolhatja, hogy testi fejlődésük a 
testméretek és a testösszetevők terén is előrébb tart kortársaikhoz képest (Pápai 2002). 
Azonban úgy tűnik, előnyüket nem tudják társas pozícióik javítására konvertálni, vagy ha 
igen, fokozódó befelé fordulásuk miatt szociális énképük mégsem erősödik.

Köszönetnyilvánítás: A kutatás az OTKA K 76849 sz. pályázatának anyagi támogatásával valósult 
meg.
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