
HAZAI KUTATAsOK LOVAS TEMABAN II.
Lobsorrend a muzeumokbon
Cikksorozatunk masodik reszeben folytatjuk ozoknak a vizsgalotoknak a be-
mutatasat, amelyeket Horvath Gabor, oz ELTE biofizikus docense altai veze-
tett kutat6csoport vegzett lovas temakban. Az el6z6 szamunkban a Iovak es
oz 6ket kimel6 kOl6nfele rovarcsapdak bbg6lyvonz6 kepesseget elemeztO~
ezuttal pedig a tudomanyos vagy mCJvesziigennyel keszolt Iovas abrazolasok
biomechanikai hitelesseger61 kaphatunk kepet.

E lap hasabjain sokat foglalkozunk
a lovak helyes kikepzesenek fon-
tossagaval, es a szakemberek gyak-

ran leszogezik: a helyes lepes a legnehezebb
jarm6d, men abban latszanak meg leginkabb
a lovashibak, illerve az is sokszor kideriil,
hogy a Jepes minosegen javitani nagyon ne-
hez, elrontani azonban hamar el lehet. Hor-
vath Gabor kutat6 elemzeseivel azt is kimu-
tana, hogy tevedni a lovas abrazolasokban is
j6cskan lehet.

Muybridge munkassaga merfoldko
Az allati mozgas nem onken yes, es a szabaly-
rendszere szigoru termeszeti torvenyeken
alapszik. Ezt a szabad szemmel egyebkent
kovetheteden reszletek rogzitesevel eloszor
Eadweard Muybridge sk6t szarmazasu ame-
rikai fenykepesz dokumentalta az 1887-ben
megjelent Animal Locomotion dmu hires,
17 kotetes konyveben, amely forradalmian
uj ismereteket adott hozza a lovak mozgasa-
r61 addig felhalmozott tudashoz. A kiadvany
kozismen lett, sok muvesz megrendelte, es
joggal velhemenk, hogy az eltelt bo egy ev-
szazad tobb mint eleg volt ahhoz, hogy a
kiadvanyban rargyalt mozgasfotmak alapjan
a negylabuakr61 kesziilt tudomanyos es mu-
veszi abrazolasok tulnyom6 resze val6ban
termeszethu legyen, ugy lattassa az allatot,
ahogyan az a val6sagban, idomitadanul, ter-
meszetes m6don is lepne.

A figyelmes es a temaban pratos szemlelo
azonban ma is lepten-nyomon taWkozhat
olyan festmenyekkel, dombormuvekkel, raj-
zokkal, szobrokkal, amelyek hibasnak mutat-
jak a lovak jarasar. Az ELTE-s kutat6k ezen
osszegylijtottek ezerharomszaz muveszi es
tudomanyos abrazolast negyJabu allatokr61,
amelyek velhetoen a lepes jarm6dot jelenitik
meg, es megvizsgaltak, hogy az allat elso es
hats6 labparjai milyen sorrendben lathat6ak.

Azokat a kepeket nem vettek be az elemzes-
be, amelyeken a jarulekos jegyek alapjan - a
soreny lobogasa, a fej, a nyak tanasa, a test
megnyulasa - az feltetelezheto, hogy az allat
magasabb jarm6dban, iigetesben, poroszka-
ban vagy vagraban mozog. Ugyancsak mel-
loztek azokat az abrazoJasokat, ahol az allat
mind a negy laba a talajon van, men ott
mind a negyfele labpar-sorrend eleve val6sag-
hu. Tehat maradtak azok a muvek, ahol az
allat egy vagy ket laba a levegoben van, vagyis
lassan elore mozog kedab- vagy haromJab-
alaramaszrassal. A vizsgalatok soran a legtobb
ido egyebkent eppen az elemezheto jarasab-
razolasok osszegyujtesere ment el.

Mibol meritettek a kutatashoz?
A biofizikusok a mintaul vett ezer kepzo-
muveszeti alkotas reprodukci6it kiilonbozo
nyomtatott es elekttonikus mediab61 szerez-
tek be, peldaul Szunyoghy Andras: Muveszeti
allatanat6mia - A 16dmu konyvebol.
E muvek tulnyom6 tobbsege (829 darab) 10-
vat abrazolt.
Mintegy haromszaz kepet elemeztek a tudo-
manyos jellegu bemutarasokb61. Fo forras-
kent az internet szolgalt, foleg a New York-i
Termeszettudomanyi Muzeum kitomott
emloseinek fenykepei es kiilonfele jatek al-
latfigurak kepei. A kutat6esopon tagjainak
segitsegevel kesziiltek fot6k a budapesti, a
beesi, a firenzei, az osl6i es a finnorszagi oului
termeszettudomanyi muzeumokban a kito-
mott negylabuakr61. Felhasznaltak kepeket
negy jelemos allatpreparatum-keszito ceg ter-
mekkatal6gusab61, es nehany allatanat6miai
tankonyvnek a jar6 allatokat bemutat6 abrait
is elemeztek.

A begyujtott kepanyagb61 harom csopor-
tot hoztak lette: oskorb61 szarmaz6 kepek,
Muybridge konyvenek megjelenese (1887)
elotti, illerve azutani abrazolasok.

Az osemberek lepipaItak a modern muve-
szeket
A vizsgalatokb61 kideriilt, hogy a varmal
sokkal tobb a teves alkoras. Meglepo m6-
don az oskori jarasabrazolasok hibararaja
volt a legkedvezobb: kevesebb, mim a feliik
volt rossz (46,2 szazalekban). A Muybridge
elotti idoszakban alkotott muvek tobb mint
negyotode (83,5 szazaleka) vallott kudarcot
a termeszetes jaras lekepezeseben, de szeren-
esere 1887 utan a teves abrazolasok aranya
25 szazalekkal lecsokkent (57,9 szazalekra).
Am kiilonos m6don ez az arany meg mindig
magasabb, mim az osemberek idejebol val6
allarabrazolasokra jellemzo enek.
Mikent lehetseges, hogy a tonenelem elotti
korokban elt alkot6k a jarasabrizolas szem-
pontjab61 helyesebb muveket keszitettek,
mint a maiak? Az egyik magyarazat az lehet,
hogy az osemberek kozel eltek a termeszet-
hez, es pontosabb megfigyelok voltak. Ezen
kiviil a modernebb korokban sok, mar meg-
sziiletett alkorast hasznaltak fel masolas cel-
jara, es nem kozvedeniil a termeszet megfi-
gyelesebol indultak ki. fgy, ha elkesziilt egy
biomechanikailag hibas, de nagy muveszi er-
teku alkoras, annak nagy harasa volt az annak
nyoman alkotott kesobbi abrazolasokra, es
sokszoroz6dott a teves minta, amikrol azran
tovabbi hasonl6 masolatok kesziilhettek hat-
vanyoz6dva. A masolas elterjedtsege lehet az
egyik fo oka annak, hogy a kutat6k eppen az
allatanat6miai tankonyvekben regiszrraltak a
legnagyobb hibaaranyt, kozel ketharmadnyit
(63,6 szazalek). Ennel meg a jatekallar-figu-
rak is jobban teljesitettek, ahol eppen a feliik
(50 szazalek) volt helytelen jarasabrazolasu.
Nemileg biztat6 azonban, hogy a muzeumi
kitomott emlosok teves jarasabrizolasainak
raraja (41,1 szazalek) jobbnak bizonyult az
oskori alkotasoknal tapasztalt hibaaranynal,
ahogyan az allatpreparatumoknal rogzitett
hibaarany is (43,1 szazalek). A muveszek-
nek nehezebb volt elraWni a haromlab-aJa-
tamaszrasos abrazolasokat (70,2 szizaleknyi
hiba), mim a kedab-alaramaszrasosokat
(37,7 szazalek). Osszehasonliraskeppen, ha
egy muvesz veledenszeruen domene el, hogy
milyen labsorrendet abrazol, vagyis ha a vak-
szerenesere bizna magat a termeszet helyett,
akkor 73,3 szazalekos val6szinuseggel kovet-
ne el tevedest. ~



A 16jaradbrazohisok hibarataja
Az ezer muveszeri jarasabrazolas atlagos
hibaradja 64,5 szazalek letr. Kizar6lag a
lovasszobrokat tekinrve a hibarata kicsit tobb
(65,5 szazalek), talan men a lovak megjele-
nitese nehezebb, mint mas, lassabban mozgo
negylabu allaroke. A ketdimenzi6s lojaras-
abrazoHsok kozul a tevesek aranya 70,6 sza-
zalek - lehetseges, hogy a haromdimenzios
szobroknil mar a kivitelezes soran elvethet-
tek nehany statikailag instabil verziot, ezen
regisztraltak itt nemileg jobb eredmenyr.
Az ELTE-s kutat6k publikaci6iban az egyik
hibas abrazolasra peldakent hozott mu Leo-
nardo da Vinci piaffe-ozo l6rajza volt, amit
a biofizikusok a lepes labsorrendje alapjan

enekeltek teveskenr. Azzal erveltek, hogy a
16 fejtanasa, sorenyenek allasa arra ural, hogy
lassu jarm6dban vilroztat helyet, tehat uge-
tesr81 nem lehet szo. A piaffe pedig szerin-
tuk a termeszetben nem megfigyelhet8 moz-
gasforma, tehat az abrazoIas maga teves. Ez
a kovetkeztetes a cikkek sok lovas 0lvas6jat
visszajelzesre keszterre. Horvath Gabor erre
reagilva kiemelte, hogy a publikaciok sok
alapos ellen8rzesen keresztulmentek, es ha
maradtak is benne hibak, azok az igazan le-
nyegesnek tarrott, a kutatas egeszeben kaporr
aranyszamokat nem erintik. Szerinte nem
erdemes egyerlen esernel leragadni, inkabb
a vizsgilarokb6l levonhato kovetkeztetesek-
re celszeru f6kuszalni: azaz, rudarositani kell

az aliarabrazoIasokat keszit8 muveszekben es
szakemberekben, hogy celszeru torekedniuk
a biomechanikai hitelessegre es a rudoma-
nyos eredmenyek ismeretere, valamint hogy
allati testtanast ne masoljanak korabbi mu-
vek alapjan gondolkodas nelkul, men meg
Muybridge udn 120 ewel is sok a nem ter-
meszethu alkocas.

Mit tekintettek a kutat6k he1yes labsor-
rendnek?
Upesben minden negylabu ugyanolyan sor-
rendben hasznaljn haladasra a labait: 1. bal
hatso (BH) - 2. bal els8 (BE) - 3. jobb Mtso
QH) - 4. jobb els8 QE), majd ismet a bal
hats6 jon es igy rovabb. Ez bizrositja ugyan-
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is az elerheto legnagyobb illas- es jarasszi-
lardsagot starikai es dinamikai szempombol
egyaram. Geomerriai es fizikai szamicasokkal
levezenek, hogy ilyen modon az illat szama-
ra az egyes Hzisokban a talajon marado Jabai
alkona alaeamaszeasi haromszogek, valamim
a sajat sulypomjanak elhelyezkedese ezekhez
a haromszogekhez kepest azt eredmenyezik,
hogy igy a legnehezebb kibillemeni az egyen-
sulyabol, men vegig a leheto legstabilabb
helyzetben marad. A:z. evolucioban nem ve-
ledeniil csokkem Ie a labak szama. A fejlodes
alsobb fokan allo, lassu mozgasu rakoknak at
par, pokoknak negy par, a rovaroknak harom
par, a szarazfoldi gerinceseknek ker par labuk
van, ez pedig oprimalisnak tekimheto. Mierr
is? Mar a harom pomon torreno alacamaszeas
is kello srabilieast ad. Viszom mivel a szim-
metrikus testfelepites egyszenlbb mozgas- es
egyensulyszabalyozassal jar, sziikseges a paros
vegtagszam, tehat maris a negy lab latszik cel-
szenlnek. Hogy a negy lab koziil az elso vagy
a hatso Jabpar hasznilata mikem differencia-
lodik, arra a legnagyobb haeassal a sulypom
elhelyezkedese bir az illat testen beliil. Azok
a negylabuak, amelyeknek a mellso labaikhoz
van kozelebb a sulypomjuk - igy a lovak is -,
gyakran ugy pihennek, hogy a mellso labaik-
ra tamaszkodnak, es az egyik hatso labukat
pihemetik felvaltva, lazan tartva. fgy vedeke-
zeskor nagy erovel rughatnak harra, s kozben
megsem borulnak fel. Lefekvesiik vagy felil-
lasuk viszom igen koriilmenyes.
A hatso Jabakhoz kozelebb eso sulyponnal
rendelkezo allarok - mim a medve vagy a
mokus - ellenben konnyen agaskodnak, es
inkabb a mellso vegtagjaikat hasznaljak, ha
hirrelen kell reagalniuk.

Jacismatrix
A negy lab 24-fele modon rakosgathato egy-
mas man. A vari<iciok tulajdonkeppen csak
hat eltero sorozatba rendezhetok attol fiiggo-
en, hogy melyik labat tekintjiik a lepessoro-
zat kezdo tagjanak. Geomerriailag levezethe-

to, hogy a legnagyobb alatamaszeasi feliiletet
es a maximilis ilJasszilardsagot csak a mar
emliten BH-BE-]H-]E ismedodo sorrend
adja. A fejnehez negylabuak (peldaul a lovak)
valamelyik hatso, mig a farnehez negylabuak
az egyik mellso labukkal kezdik eloszeretenel
a jarast az emlitenek mian.
A:z. elso labpar, illetve a hatso labpar nyolc-
nyolc fele lepesHzist vehetnek fel, igy ossze-
sen 64-fele elmeleti lehetoseg adodik egy lepo
10 abrazolasara. A jarasmarrixnak nevezen
tablazat sziirkevel jelzen mezoiben lathatoak
a lepes jarmod valosaghu, biomechanikailag
helyes Hzisai. Feketevel azok a pillanarok
vannak kiemelve, amikor mind a negy lab
talajt er - in mindegyik megoldas helyesnek
szamfr. Ha eltekimiink a torzs-, fej-, nyak- es
faroktarrastol, es csak a labak elhelyezkede-
sere koncentralunk, akkor egy bizonyos ados
cellasorozatban az iigetes fazisait (Ac-Bd- Df-
Eg-Fh-Hb) is beazonosfthatjuk, valamim a
poroszkaJaset is (Db-Ec-Fd-Hf-Ag-Bh).

Egy kis kitero a magasabb jarm6dok fete
Statikailag az iigetest es a poroszkalast ossze-
hasonlitva egyerrelmu, hogy az iigetes atlos
labparsorrendjenek valtakozasa stabilabb
alacamaszeast ad, mim az egyoldali labparok
valrogatasa. Mierr alakulharon ki megis a
poroszka jarmod vagy mas neven tevejaras,
ahol szime a teljes testtomeg kozeppomjat
folyamarosan at kell helyezni egyik oldalrol
a masikra? Horvath Gaborek magyarazata
szerim a megnovekeden oldaliranyu mozgast
ellensulyozza a fel-Ie iranyli mozgas jelemos
csokkenese, es egy komplikiltabb, zomo-
kebb testalkat - egy hosszu nyak vagy a ki-
allo tevepupok - a vizszimes mozgast kony-
nyebben lekovetik, mim a fiiggolegeser. Ezt
hasznaltak fel a kozepkorban is: a poroszka
jarmodban nem razon ugy a 10, es csondben
lopakodharon az egyebkem zajosan csorreno
femverrekbe oltozott harcos, vagy kenyelme-
sen utazharon a konnyuiigetest nem ismero
nagykeblU dama.

A:z., hogy mi szamit lepesnek, es mi fucasnak,
a tudosok kozon is vita targya egyebkem.
A:z. egyik meghacarozas szerim azt kell meg-
vizsgalni, hogy egy adott lab a mozgasciklus
hany szazalekaban er a foldhoz. A felso haear
a nyolcvan szazalek - ez a bekak roryogasat
jelenti, az also haear pedig husz szazalek -
amit egy csucssebessegen futo gepard erhet
el. A fucas ebben a megkozelitesben legfel-
jebb otven szazaleknyi talajfogast enged meg.
Egy masik definicio szerint akkor fut egy al-
lat, ha vannak olyan pillanarok a mozgasa-
ban, amikor egyik laba sem erimi a folder.
Erdekes, hogy az eleH~rok nem felelnek meg
az mobbi feltetelnek a Science magazin egyik
cikke szerint. Az 0 labsorrendjiik is mindig
azonos (BH-BE-]H-JE), jarasuk pedig po-
roszkaszeru (tevejaras). Gyorsabb jarmodban
a mellso labaikat rugoszeruen hasznaljak, a
hatsok viszom merevek maradnak: tehat elol
fumak, hatul meg jarnak. Viszom a nagy
testtomegiiket legies konnyedseggel rovab-
birjak gyors haladaskor: megmerrek egy ero-
merovel, hogy az emberhez kepest, aki fueas
kozben testsulya haromszorosaval nehezke-
dik a talajra es a tomegkozeppontja akar het
cemimeterr is elmozdulhat fiiggolegesen, az
eleHm szime uszik a levegoben a mindossze
l,4-szeres nehezkedesevel es az egy cemime-
ternyi folfele mozgasaval.

Remelhetoleg az elozo es a mostani szamunk-
ban kozolt cikkbol is kideriilt, hogy a magyar
biofizikusok szamos olyan eredmenyt mond-
hamak magukenak, amely erdekes es hasznos
a lovakkal kapcsolatban allo emberek szama-
ra is. Legyen szo a bogolyokrol, polarizaci-
os bogolycsapdakrol, a fekete-Feher, csikos
vagy tarka testmimazarokrol, illetve a lovak
labsorrendjenek kulturrorreneterol, varatlan
felfedezesekbe borolhatunk. Erdemes tehat
nyomon kovemi a kmaeasi iranyzarokat,
hiszen ki tudja, milyen lovas temat talalunk
legkozelebb egy tudomanyos szakfolyoirat
efmlapjan? Vajda Boglacka
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