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BARLANGKUTATÓK ELEKTROENKEFALOGRÁFIAI 
ÉS PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI

Dr. Budavári Ágota— Dr. Grynaeus Tamás

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Polgári légiforgalmi hajózó személyzetnél kb. 10—12°/0~ban megfigyelt elektroenkefalográfiás (EEG) 
jeleket (ismétlődő, generalizált theta sorozatok) választott hivatásukon kívül más tényezővel nem lehetett 
korrelációba hozni. Más, a közfelfogás szerint szintén veszélyes munkakörben dolgozók (barlangkutatók, 
alpinisták, könnyűbúvárok, vitorlázó repülök) vizsgálatakor hasonló százalékban megtaláltuk ezeket az EEG 
jeleket.

A vizsgált csoport személyiségszerkezet szempontjából nem volt egységes, néhány közös vonásuk azonban 
kiemelendő * nagyfokú függetlenség-igény, ingerkeresés-élményéhség, kompénzatorikus jellegű bizonyítási ten
dencia (erejét, ügyességét, bátorságát), valamint érett emberi kapcsolat-készség gyakori hiánya.

i.
Köztudott, hogy a polgári légiforgalomban dol

gozó pilóták és navigátorok egészségügyi szempont
ból a legszigorúbban kiválogatott és legsűrűbben 
ellenőrzött emberek közé tartoznak. E „legegészsé
gesebbnek” mondható populáció EEG* görbéin fi
gyeltünk fel egy szokatlan, ugyanannál az egyénnél 
éveken keresztül, mindenféle helyzetben következe
tesen észlelhető, klinikai tünetekkel nem járó EEG- 
jelre. Megközelítőleg szinkron, generalizált, az alfa 
alaptevékenységből kiemelkedő, annál jóval lassúbb 
(theta tartományba eső), crescendo-decrescendo 
amplitúdójú, féltől néhány másodpercig tartó ismé
telt sorozatokról van szó — újra hangsúlyozom: 
makkegészséges embereknél. Mivel ezt az EEG-jelet 
eddig legkülönfélébb paramétereikkel (életkor, re
pült idő, géptípus — légcsavaros, sugárhajtóműves, 
helikopter, időjárási érzékenységi típus stb.) nem 
sikerült korrelációba hozni, feltételeztük, hogy az 
észlelt EEG-jel választott hivatásukkal, vagy ami 
ezzel lényegében egyenértékű, személyiség-típusuk
kal, vegetatívumok jellemző vonásával függ össze.

* Elektroenkefalográfia, rövidítve: EEG, a gyógyászatban az 
elektrodiagnosztika egyik ága, mely az agysejtek anyagcseréjét 
kísérő elektromos jelenségek hullámvonalát vizsgálja. A fejre 
helyezett 20 — 30 elektród által elvezetett elektromos feszültség
ingadozásokat milliószorosan erősítő elektronikus csatornák írják 
fel folyamatos hullámvonalak (elektroenkefalogram) alakjában. 
Az EEG alapján megállapíthatók bizonyos agyi megbetegedések 
és azok gócának elhelyezkedése. (ÚJ Magyar Lexikon.)

Ezen feltevésünk igazolása vagy cáfolása céljából 
másik olyan embercsoportot választottunk ki, akik
nek foglalkozása, hivatása, önként vállalt feladata, 
„hobby-ja” a közfelfogás szerint veszélyes, akik 
„vásárra viszik a bőrüket” . Kérdésünk az volt, va
jon ezeknél találhatók-e a repülőszemélyzetnél ész
leltekkel azonos, vagy ahhoz hasonló EEG jelek. így 
esett választásunk a barlangkutatókra és könnyű
búvárokra, akik ezt a tevékenységet többségükben 
sportszerűen, lelkesedésből „megszállottként” , — de 
mindenképpen önkéntesen végzik. Kaszkadőröket 
ismételt próbálkozásom ellenére sajnos nem sikerült 
a vizsgálatnak megnyerni.

Az 54 ilyen fiatal egyénből álló csoportot 4 vitor
lázó repülővel és egy nyugalmazott tűzszerésszel egé
szítettük ki, eddig tehát 53 férfi és 6 nő vizsgálati 
eredményéről tudunk beszámolni. Hármuk kór- 
előzményében szerepelt agyhártya-, ill. agyvelő- 
gyulladás, kettőnél agyrázkódás utáni állapot mini
mális EEG eltéréssel, ezeket a feldolgozásból ki
hagytuk. A fennmaradt 54 fő megoszlása:

/. táblázat
VIZSGÁLT EGYÉNEK SZÁMA 59
ebből kihagyva:

st.p.meningoenkephalitidem —3
st.p.comm.cer., EEG eltérés —2

n =  54
ÉLETKOR 16—50 (57*) év, átlag 33,6
NEM férfi 48

nő 6
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1. ábra. 42 éves barlangkutató nyugalmi EEG felvétele. A szövegben említett EEG-jel a nyílnál látható 
Fig. 1. EEG curve fór a 42 year old cave explorer in State o f repose. The EEG sign ment ioné d in the text is 
indicated by arrow.

„FOGLALKOZÁS”
Barlangkutató, könnyűbúvár 49
vitorlázó repülő 4
tűzszerész 1

* Az egyetlen nyugdíjas tűzszerész volt 57 éves.

A vizsgált 54 fő 5—37 éve (átlag 16,2 év) űzi fent 
jellemzett „foglalkozását” , tehát nem alkalmi be
ugró műkedvelő, kíváncsiskodó, hanem a megbíz
ható törzsgárda tagjai. A vizsgálat időpontjában 
tünet- és panaszmentesek voltak. A görbéket egy
mástól függetlenül ketten értékeltük. Az ellenőrző 
vizsgálat, melyért dr. Nagy Aladár főorvosnak mon
dok köszönetét, vakon történt és csak az egybe
hangzóan minősített eseteket értékeltük + , ± ,  — 
jelzéssel.

II. táblázat
EEG JEL ELŐFORDULÁSA+ ±

4 3
7,4% 5,55%

(n =  54) 
összesen 

7
12,95%

Az 54 feldolgozott görbéből 4 kapott +  jelzést 
(7,4%), 3 ±  jelzést (5,55%), vagyis a kérdéses EEG- 
jel megközelítőleg 13%-nál látható, közel azonos 
gyakorisággal, mint a polgári légiforgalmi alkal
mazottaknál, és mint azoknál: egy felvételen ismé
telten észlelhető, hyperventilatio és apnoe nem be
folyásolta megjelenésüket ( l —2. ábra).

Ezek a szinkron, generalizált, szimmetrikus 
EEG-jelek — nem kóros eltérések! — az ún. 
közti agyra utalnak. Ennek szerepe a külső és 
belső miliö-ből érkező ingerek elsődleges feldol
gozásában, a hormonális és vegetatív egyensúly 
fenntartásában, valamint a magatartás szabályozá
sában közismert.

Ezen az elméleti jelentőségen túl vizsgálatainknak 
gyakorlati haszna, jelentősége is lehet. Ha ugyanis 
az alkalmassági (sportorvosi) vizsgálatnál az EEG 
lelet is szerepet kap a minősítésben, akkor ezeket 
tudva, igen gondosan kell véleményünket megfogal
mazni, nehogy emiatt esetleg a későbbi legértéke
sebb pilóták, alpinisták, barlangkutatók tanácsol- 
tassanak el.
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További kérdésünk az volt, hogy a vizsgált popu
lációban a jellegzetes EEG jelet mutató egyéneknél 
vannak-e kimutatható, közös vagy az átlagtól eltérő 
személyiségvonások.

A kívülálló számára a föld mélyén levő barlangok 
felkutatása, bejárása a veszélyes feladatok közé tar
tozik. Olyan ismeretlen, kiszámíthatatlan nehézsé
gekkel kell megküzdeniük, ami feltétlenül nagy pszi
chés terhet ró rájuk; speciális szaktudást igényel tő
lük. A hirtelen felbukkanó akadályt minél rövidebb 
időn belül kell elhárítaniuk, néha saját életük meg
mentése érdekében. Megjegyzendő, hogy a meg
kérdezettek többsége nem vállalta fel barlangász 
tevékenységének veszélyességét, sőt alig érzékelnek 
különbséget az utcán járás és a barlangjárás között. 
De egy-két beszélgetés anyagában felbukkan az élet- 
veszélyes helyzet élménye és megoldása.

Pszichológiai vizsgálatunk arra a kérdésre kere
sett választ, hogy milyen személyiségjellemzőkkel 
rendelkeznek azok, akik a barlangjárást kedvtelésből 
vagy hivatásként gyakorolják hosszú évek óta.

1985 őszén 24 különböző korú, nagy gyakorlattal 
rendelkező barlangkutatót vizsgáltunk meg a klini- 
kumban alkalmazott diagnosztikus tesztekkel, élet
terét feltáró explorációval. A 22 férfi átlagéletkora: 
35,2; a két nőé: 26,0 év volt. Szinte valamennyinek 
iskolai végzettsége, szakmája a barlangkutatás vala
milyen tudományos munkájával volt kapcsolatos: 
vízgazdálkodási, vegyész-, agrár-, kohászmérnök 
szakismeretét közvetlenül is hasznosítja a barlang- 
kutatás során — 70,8%-uk rendelkezik egyetemi 
vagy főiskolai diplomával. Egyharmaduknál a fizikai 
aktivitás iránti igény kifejezett, korábban különböző 
sportágakban jeleskedtek.

II. Sokan mondták az exploráció során, hogy munka
helyüket úgy választották ki, hogy szabad mozgásuk 
legyen, tehát kötetlenül dolgozhassanak. Egyikük 
véleménye szerint pusztán az a tény, hogy nem egy 
hierarchikus rendszerben kénytelen dolgozni: már 
önmagában jutalomértékű! Sok barlangkutató így 
vált polgárjogi társulás, gazdasági munkaközösség 
tagjává. A pszichológiai tesztekkel is igazolható volt 
nagyfokú autonómia-igényük, függetlenségi törekvé
sük. A Lüscher tesztben a piros iránti preferenciájuk 
az aktivitás és az autonómia igényüket mutatta 
(összesített érték: 238); a sárga színárnyalatainak a 
választása is nagyobb arányú, mint az átlagpopulá
cióban (208) — ami inkább a heteronom, aktív em
berek nyitottságát jelzi. A nyolc szín rangsorolásá
ban is a piros-sárga szerepel 17 embernél az első, ill. 
a második helyen! Negatív választásként a lila és a 
fekete szerepel leggyakrabban és a kék színt utasít
ják el legtöbben — ami a nyugalom és békesség 
szimbólumaként értelmezhető. Tehát színválasztá
suk fokozott aktivitást, ingerkeresést, nyugtalansá
got, élményéhséget mutat.

A pszichológiai exploráció során választ kaptunk, 
hogy milyen motiváló erők játszottak közre válasz
tásukban, hogy a barlangkutatást miért is kedvelték 
meg. Többen a kalandvágyat, a veszély iránti von
zalmat emelték ki; kalandosan „idegennek” érzé
kelik a barlangokat. Voltak akik a föld alatti csen
det élvezik, ill. azt a nyugalmat, amit átélnek ben
nük. Érdekes megjegyzést tett egyikük, amikor ki- 
kapcsolódását azzal magyarázta, hogy lent a bar
langban „gyerek lesz újra” . Hogy valójában érzel
mileg milyen kielégülést jelent, milyen belső, akár 
tudattalan igényeket elégít ki a barlangjárás, arra 
további vizsgálat adhatna választ. Többeknél egybe
hangzó vélemény volt, hogy „saját képességeit akar
ja kipróbálni” , ill. a barlangban nyújtott teljesítmény

2. ábra. 24 éves barlangkutató-alpinista nő nyugalmi EEG felvétele. Az EEG-jel a nyílnál látható
Fig. 2. EEG curve o f a 24 year old female cave explorer-alpinist in State o f repose. The EEG sign is indicated
by arrow.
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bizonyítási lehetőség saját maga számára, amivel 
környezete felé is igyekszik belső erejét, ügyességét, 
bátorságát bizonyítani. Ez oly mértékben sikerül, 
hogy a legtöbb hétköznapi ember a barlangkutató
kat, hegymászókat különösen merésznek, erősnek, 
magabiztosnak gondolja. Nagyon találó megjegy
zést tett az egyik „élmászó” : a saját gyengeségüket 
kompenzálják tevékenységükkel.

A Rorschach pszichodiagnosztikus tesztben adott 
asszociációs anyagban érdekes módon nyilvánul meg 
a barlangvilággal kapcsolatos élmény több kutató 
jegyzőkönyvében. Kiragadva idézünk néhányat: 
„ . . .  ez metszet egy zsombolyról. . .  térkép:. . .  sza
kadék, fákkal, vízzel az alján. .ember zuhan
le: cirkuszi m utatvány...” „Ketten próbálják el
k a p n i...” „Hasadék párkányán ember alakok 
nyújtják a kezüket...” „...K apaszkodó emberek 
lefelé nyúlnak, egymásnak nyújtják a karjukat.. . ” 
Felbukkan tehát a veszély motívuma mellett az azt 
elhárítani akaró erőfeszítés, segitőkészség is.

Emberi környezetükhöz való kapcsolódásuk is 
igen sajátos; mint ahogy az előbbiekből is kitűnik, 
autonómia-igényük igen kifejezett, vagyis az emberi 
kapcsolataikban érzelmi differenciálatlanságuk, füg
getlenségre törekvésük miatt magukra maradnak, 
igazi kapcsolat-igényt, érett kapcsolat-készséget ke
vesen mutatnak. Ebből is adódhat, hogy a meg
vizsgált barlangkutatók fele elváltán, magányosan, 
özvegyen vagy alkalmi kapcsolatokban él. A meg
kérdezettek egynegyede sivár emocionális életű, kis
sé beszűkült érdeklődésű a környezet eseményei

iránt. Egyharmada fokozott objektivitásra törek
szik, főleg tárgyias érdeklődést jelez; egyötöde be
felé forduló, a körülötte játszódó események pasz- 
szív megfigyelője, és csak 20%-ban találtunk kifelé 
forduló, aktív szerepre törekvő személyiséget kö
zöttük.

Diszharmonikus személyiségre utaló jelzés kb. 
egyharmaduknál fordult elő: gyomorpanaszokat 
mondtak el, alvási nehézségekkel küzdöttek, ame
lyeket a szorongásos feszültség vegetatív megnyilvá
nulásaként értékeltünk. Organikus idegrendszeri el
változásra utaló jelzést nem találtunk egyetlen jegyző
könyvben sem.

Összefoglalva azt állapíthatjuk meg, hogy a bar
langkutatók motiváló erői között a nagy élmény
éhség, a kalandvágy igen jelentős szerepet játszik. 
De pszichológiailag erős indítást ad az önértékelési 
labilitás, az önmaguk kipróbálásának az igénye, sőt 
a több éves barlangkutatási tevékenység tapasztala
tai, sikerei is.

Vizsgálataink elvégzéséhez messzemenő segítsé
get kaptunk az KVM Barlangtani Intézetének ve
zetőhelyettesétől, Székely Kingától, amit ezúton is 
szeretnénk megköszönni, éppúgy mint dr. Nagy 
Aladár főorvos szakmai segítségét és tanácsait, vala
mint Kalmár Péterné és Schwáb Péterné EEG-asszisz- 
tensek lelkiismeretes munkáját.

D r. Grynaeus Tamás 
Budapest 
Diósárok 1.
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RESULTS OF ELECTROENKEPHALOGRAPHIC (EEG) AND PSYCHOLOGICAL 
EXAMINATIONS OF CAVE EXPLORERS

During the regular medical examination of the 
healthy, male flying staff of civil aviation (pilots and 
navigators), fór 10—12 per cent of the persons exa- 
mined a special EEG sign was found which was nőt 
correlated with any of their parameters (age, hours 
flown, type of aircraft, weather sensitivity and 
others). However, this irregularity was alsó found 
fór the same individual at repeated examinations 
over years.

It was assumed that the EEG sign is somehow 
related to their vocation and type of personality. To 
check this hypothesis, a group of 54 volunteers with 
no medical history and — as held by public opi- 
nion — dangerous jobs were examined. (Fór their 
distribution by age, sex and occupation see 
Table 1).

In this population investigated the EEG sign 
was observed in 13 per cent of all cases, three of the 
instances are shown in Figs. 1—3. The character- 
istic EEG sign is indicated by an arrow, generalized, 
symmetric, slow-wave crescendo-decrescendo tran- 
sients rising against the background activity, un- 
influenced by hyperventilation and apnoe. The EEG 
signs (which are nőt pathological deviations!) point 
to dienkephalic structures, which play a well-known 
role in the regulation of behaviour.

In order to reveal this phenomena in more detail, 
psychological examinations (exploratio, Rorschach 
and Lüscher test) were performed fór the persons 
who showed the EEG sign and fór their counter- 
parts of the same age and sex. The following com- 
mon features were found:

— high-level education (in 70.8 per cent of the 
cases university or academy degree);

— accentuated demand fór physical activity 
(one-third were active in sports);

— free movement, informality, need fór autonomy;
— high level of activity, hunger fór stimuli and 

experience.
— Their achievements serve to compensate their 

(supposed) weaknesses (lability in self-esteem).
— In their associations the motive of danger, its 

prevention and helpfulness repeatedly emerge.
— In their humán relations (cf. demand fór 

independence) they are left alone (half of the per
sons examined live alone, divorced or widowed, one- 
third are of matériái interests and one-fifth are 
introverted). One-fifth are extroverted personalities, 
who seek active roles.

It is to be underlined that in nőne of the cases did 
the psychological examinations indicate any organic 
neurological disease or deviation.
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