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A lehető legnagyobb állásszilárdság biz-
tosítása érdekében a négylábú állatok 
lassú járásának jól meghatározott és 

minden fajra azonos a lépéssorrendje. Ennek 
képlete: –BH–BE–JH–JE– [1], ahol BH a bal 
hátsó lábat, BE a bal első lábat, JH, illetve JE 
pedig a jobb hátsó, illetve jobb első lábat jelen-
ti. Ezt először Eadweard Muybridge írta le az 
1887-ben megjelent animal Locomotion (Az 
állatok mozgása) című könyvsorozatában [2]. 
Azt gondolhatnánk, hogy az azóta eltelt idő 
elegendően hosszú volt ahhoz, hogy a művé-
szek, az állatpreparátorok, az állatanatómusok 
és az állatfigurák tervezői megtanulják helye-
sen ábrázolni a négylábúak járását. A képző-
művészetben azonban gyakori, hogy a lovak 
járását hibásan rekonstruálják [3–5]. Ez persze 
csak az 1887 után született képzőművészeti al-
kotások készítőinek róható föl, hiszen koráb-
ban a járásnak a másodperc töredékéig tartó, 
szabad szemmel gyakorlatilag észlelhetetlenül 
gyors mozzanatai alkalmas fényképészeti tech-
nika hiányában nem voltak ismertek.

A négylábú játékállatok mindannyiunk 
gyermekkorának részei. Vajon e játékállatok 
mennyire adják vissza a valódi állatok járásfá-
zisait? És mi a helyzet a természettudományi múzeumok járás köz-
ben ábrázolt kitömött négylábúival vagy azok csontvázaival? Az ál-
latanatómia-tankönyvek illusztrációi vajon élethűen adják-e vissza a 
négylábúak járásfázisait?

E kérdések megválaszolásához annak számszerű fölmérésére vál-
lalkoztunk, hogy az említett négylábú járásábrázolások mekkora há-
nyada helyes. Arra a meglepő eredményre jutottunk [6], hogy az ani-
mal Locomotion megjelenése óta eltelt több mint 120 év sem volt 
elegendő ahhoz, hogy a négylábúak tudományos igényű járásábrázo-
lásai között csupán valósághűek forogjanak közkézen. Cikkünkben 
megmutatjuk, hogy a négylábúak járásának rengeteg helytelen ábrá-
zolására bukkanhat még napjainkban is a témában járatos, szemfüles 
megfigyelő [6].

 A négylábúak járásmátrixa

Lépéskor a lábnak három fő helyzetét különböztethetjük meg a le-
vegőben [7]:

– fölemelési fázis, mikor a lépő láb a talajon mellette lévő láb mö-
gött van még;

– előre lendülési fázis, mikor a lépő láb a talajon mellette lévő láb 
közelébe kerül;

– letevési fázis, mikor a lépő láb a talajon mellette lévő láb elé kerül.
A négylábú állatok lassú és gyorsított járásának főbb jellemzőit az 

1. ábra mutatja. A lassú járás csak az A-, C-, E- és G-fázisokból áll 
[8]. Kissé gyorsított járáskor e négy fázis közé beékelődik a B- és F-
mozzanat, míg a járás további gyorsításakor a mozgásciklusba beik-
tatódik a D- és H-fázis is.

Mivel célunk az volt, hogy mindenféle négylábú járását elemezni 
tudjuk, könnyű, gyors és megbízható módszert alkalmaztunk a lassú 
és gyorsított járásábrázolások azonos módszerrel történő vizsgálatá-
ra [6]. Képzeletben vágjuk ketté függőleges hosszanti felező síkjuk-
ra merőlegesen az 1. ábra A, B, C, D, E, F, G, H jelzésű lovait. Így 8 
mellső és 8 hátsó, egyenként különböző lábpármozdulathoz jutunk a 

2. ábrán látható módon, melyek közül a mellsőket jelöljük rendre A, 
B, C, D, E, F, G, H, míg a hátsókat a, b, c, d, e, f, g, h betűkkel. Ha 
e mellső és hátsó lábpármozdulatokat minden lehetséges módon pár-
ba állítjuk, akkor egy 8×8-as táblázatot kapunk, amit a továbbiakban 
járásmátrixnak hívunk (2. ábra). A járásmátrix elemeinek (celláinak) 
jelölésénél az első nagybetűs karakter a mellső, a második kisbetűs 
karakter pedig a hátsó lábpárra utal. Így például a Bb elem helyes, 
valósághű járásfázist reprezentál, mivel az 1B. ábra mozgásfázisának 
felel meg, míg a Db elem egy olyan képzeletbeli, helytelen járásfázis, 
ami nem fordul elő a valóságban, mert járás közben az 1D. ábra mell-
ső lábtartása nem kombinálódik az 1B. ábra hátsó lábtartásával.

A 2. ábra szerinti járásmátrix annak egyértelmű eldöntésében se-
gít, hogy az A, B, C, D, E, F, G, H mellső és a, b, c, d, e, f, g, h hátsó 
lábpármozdulatok különböző párosításaival adódó lehetséges lépés-
fázisok melyike helyes, vagyis valósághű, illetve melyik helytelen, 
azaz a valóságtól elrugaszkodott. A helyes lépésfázisú járásmátrixe-
lemek feketék, ha a talajon van mind a négy láb, és szürkék, ha egy 
vagy két láb van a levegőben, míg a helytelen lépésfázisú elemek 
fehérek. A helyes lépésfázisokat úgy kapjuk, hogy az összes négy-
lábú lassú és gyorsított járására jellemző –BH–BE–JH–JE– lépés-
sorrendnek megfelelően végigkövetjük a talajon és levegőben lévő 
lábak egymáshoz képesti helyzeteinek sorozatát, és megkeressük a 
járásmátrix ezeknek megfelelő celláit. Így jutunk a 2. ábra fekete és 
szürke celláihoz.

Nagyobb sebességeknél a járástól eltérő mozgásformák is föllép-
hetnek. Például ügetéskor az állat az átlósan elhelyezkedő két-két 
lábát (BH–JE és JH–BE) egyszerre emeli föl, lendíti előre, majd te-
szi le. A talajon lévő lábak száma ekkor a járáscikluson belül 2–2. 
Ugyanez érvényes a poroszkálásra is, de ekkor az azonos oldali lábak 
(BH–BE és JH–JE) mozognak szinkron egymással. Ha tehát eltekin-
tünk a törzs-, fej-, nyak- és faroktartástól, valamint a sörény, farok és 
szőrzet menetszélbeli lobogásától, és csak a lábak elhelyezkedésére 
koncentrálunk, akkor a járásmátrixban az ügetésnek az Ac–Bd–Df–
Eg–Fh–Hb cellasorozat felel meg, a poroszkálásnak pedig a Db-Ec-
Fd-Hf-Ag-Bh. A járásmátrixban az ügetés és a poroszkálás ferde vo-

Járásábrázolások – hibákkal

1. ábra. A lovak gyorsított járásciklusának 8 mozzanata.  
Egyes négylábúak járásciklusából kimaradhat a D- és H-mozzanat,  

lassúbb járáskor pedig a B- és F-fázis is eltűnhet ��������
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nalai között húzódnak átlósan a helyes, valósághű lassú és gyorsított 
járás fekete-szürke cellái.

Mivel a járásmátrix négyláb-alátámasztásos elemei (ahol mind a 
négy láb a talajon van) mindig helyes, valósághű járásábrázolást je-
lentenek, ezért az ilyen ábrázolásokat kirekesztettük a vizsgálataink 
köréből. Négyláb-alátámasztáskor két általános eset létezik: az egyik-
nél a talajon nyugvó lábak végei egy trapézt (járásmátrix Ce és Ga 
cellái), a másiknál pedig megközelítőleg egy paralelogrammát (járás-
mátrix Ca és Ge cellái) alkotnak. A kétláb-alátámasztásos járásábrá-
zolásoknál körültekintő elemzésre van szükség, mivel itt pontosan föl 
kell térképezni a lábak fázisa mellett a nyak, a farok, a sörény, a fej 
és a törzs tartását is.

Járásábrázolások gyűjtése

Tudományos igényű járásábrázolások alatt a természettudományi mú-
zeumokban, az ilyen múzeumok számára állatpreparátumokat gyártó 
cégek termékkatalógusaiban, valamint az állatanatómiai tankönyvek 
illusztrációi között előforduló ábrázolásokat értjük, melyeknél joggal 
elvárható a tudományos pontosság. Ezek ellenpontjaként, nem tekint-
jük tudományos igénnyel készített játékoknak például a lépő állatfigu-
rákat. Sok ilyen tudományos és nem-tudományos négylábú járásáb-
rázolást gyűjtöttünk össze a következő forrásokból: (1) A világhálón 
találtunk számos járásábrázolást, amelyek közül főleg a New York-i 
Természettudományi Múzeum (american Museum of Natural Histo-
ry, www.amnh.org) kitömött emlőseinek fényképei voltak jól hasz-
nálhatóak. (2) Ugyancsak főleg a világhálón gyűjtöttük a négylábú 
játék állatfigurák képeit, továbbá a környezetünkben található állat-

figurákat fényképeztük le. (3) Különböző ki-
tömött emlősökről készítettünk fényképeket a 
bécsi, oului, osloi és firenzei természettudomá-
nyi múzeumokban. (4) A Magyar Természet-
tudományi Múzeum Emlősgyűjteményében is 
sok kitömött emlőst fényképeztünk le. Ugyan-
csak itt szereztük be néhány külföldi cég (Van 
Dyke Taxidermy, McKenzie Taxidermy, Jonas 
Taxidermy) termékkatalógusait, mely cégek 
állatpreparátumok készítéséhez gyártanak mű-
testeket. Ezek közül válogattuk ki a kritériu-
mainknak megfelelő emlősök makettjeinek 
fényképeit. (5) Megvizsgáltuk még néhány ál-
latanatómiai tankönyv [7–11] járó négylábú ál-
latokat bemutató ábráit is.

Ezen öt forrásból 307 elemzésre alkalmas 
két- és háromláb-alátámasztásos négylábú já-
rásábrázolás gyűlt össze. E 307 eset között 
számos különböző négylábú faj fordult elő, 
melyek zöme különböző patásokhoz, ragado-
zókhoz, rágcsálókhoz és egyes hüllőcsopor-
tokhoz tartozott. Tekintettel arra, hogy e gyűj-
tések teljesen véletlen és egymástól független 
mintavételeknek számítanak, a belőlük levont 
statisztikai következtetések korrektnek tekint-
hetők, vagyis az elemzett esetek számának to-
vábbi növelésével sem lenne várható lényeges 
eltérés abban, hogy a szóban forgó négylábú 
járásábrázolások hány százaléka helyes, illet-
ve helytelen.

Elemzés és statisztika

A 3–6. ábrák néhány helytelen két- és három-
láb-alátámasztásos járásábrázolást szemléltet-
nek. Ezen ábrákon az A és B rész az eredeti 
kép és annak grafikus váza, míg a C, illetve D 

részek a hibás járásábrázolás két lehetséges javítását mutatják, melye-
ken a mellső, illetve a hátsó lábpárt javítottuk az eredeti hátsó, illet-
ve mellső lábpár megtartása mellett. E két javítási módon túl termé-
szetesen még sok más javítási lehetőség is létezik. Ha a 6. ábra lova 
ügetne, akkor helyes lenne a lábtartásának ábrázolása, de ekkor a fej, 
a nyak és a farok tartásának az ügetésre jellemzőnek kellene lennie, 

2. ábra. Az 1. ábra szerinti, balról jobbra haladó lovak mellső és hátsó lábai 
lépésfázisainak 8×�-as járásmátrixa, melyben a sorok a mellső lábpár,  

az oszlopok pedig a hátsó lábpár �–� eltérő helyzetét tartalmazzák.  
Egy adott cellában a cella sorához tartozó mellső lábpár áll párban a cella 

oszlopának megfelelő hátsó lábpárral. A négylábú járásábrázolás valósághű, 
helyes fázisainak a fekete és szürke cellák felelnek meg, míg a fehér cellák  

nem-valósághű, helytelen fázisok

3. ábra. Az erszényesfarkasnak (Thylacinus cynocephalus, os-
loi múzeum) a járásmátrix Fa cellájába tartozó, helytelen 

háromláb-alátámasztásos járásábrázolása (A, B), és lehetsé-
ges javításai (C, D), ahol C, illetve D a járásmátrix Ba, illet-

ve Fe elemének felel meg
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továbbá a sörényének is kissé lobognia kellene a menetszélben a na-
gyobb mozgássebességnek megfelelően.

A 2. ábra járásmátrixa szerint a 24 lehetséges háromláb-alá-
támasztásos járásábrázolás 50%-a lehet helyes (12 darab három-
láb-alátámasztásos szürke cella a járásmátrixban), és 50%-a le-
het helytelen (12 darab háromláb-alátámasztásos fehér cella). A 
járásmátrix 36 darab kétláb-alátámasztásos eleméből mindössze 
4/36 ≈ 11% (4 darab kétláb-alátámasztásos szürke cella) jelent-
het helyes járásábrázolást. Tehát, ha például egy múzeumi állat-
preparátor vagy egy állatanatómiai könyvillusztrátor nem ismeri 
a négylábú járásábrázolás helyes változatait, akkor 50%, illetve 
89% esélye van arra, hogy helytelenül, nem valósághűen ábrázol-
ja a három-, illetve kétláb-alátámasztásos járást. Nézzük, hogy az 
általunk vizsgált 307 két- és háromláb-alátámasztásos járásábrá-
zolás mekkora hányada volt helytelen.

– A budapesti, bécsi, osloi, oului, firenzei és a világhálón talált 
természettudományi múzeumok kitömött emlősei járásábrázolá-
sainak 41,1%-a volt rossz.

– A Van Dyke, McKenzie és Jonas termékkatalógusokban a já-
rásábrázolások 43,1%-a bizonyult helytelennek.

– Az állatanatómiai tankönyvekben található emlősök (főleg 
lovak) járásának 63,6%-a volt hibás.

– A világhálón és egyéb forrásból gyűjtött négylábú játék állat-
figurák (zömében lovak) járásábrázolásainak 50%-a volt rossz.

– A 7. ábra a 307 vizsgált járásábrázolás járásmátrixát mutatja, 
ahol a rossz ábrázolások aránya 46,6%.

– Az összes (224) kétláb-alátámasztásos járásábrázolás 70,2%-
a volt rossz.

– Az összes (136) háromláb-alátámasztásos járásábrázolás 
37,7%-a volt hibás.

Összesen 107 különféle természettudományi múzeumokban ki-
állított négylábú három- és kétláb-alátámasztásos járásábrázolást 
elemeztünk, melyeknek 41,1%-a bizonyult hibásnak. Talán nem 
véletlen, hogy az ilyen múzeumoknak is szállító cégek (Van Dyke, 
McKenzie, Jonas) termékkatalógusaiban fölbukkanó járásábrázolá-
soknak a múzeumokéihoz nagyon hasonló hányada, 43,1%-a volt 
hibás. Meglepően magas, 63,6%-os ez a hibaarány az állatanatómiai 
tankönyvekben. A négylábú játék állatfiguráknál a három- és kétláb-
alátámasztásos járásábrázolások 50%-a bizonyult hibásnak. Ez utób-
bi hibaarány azért meglepő, mert a gyermekeknek készített játék ál-
latfiguráknál a tudományos igényű, múzeumi járásábrázolásokénál 
sokkal nagyobb hibaarányt vártunk, hiszen az ilyen játékoknál nem 
tűnik annyira lényegesnek a járás valósághű, tudományos pontossá-
gú megörökítése.

Az a tény, hogy a tudományos igényű járásábrázolások körében 
igen magas, 41,1–63,6%-os a hibás esetek hányada, arra utal, hogy 
e járó állatábrázolások sokszor másolással keletkezhetnek: az újabb 
állatanatómia-könyvek írásakor a szerzők vagy módosítás nélkül át-
vesznek néhány ábrát más, korábbi könyvekből, vagy ezen ábrákhoz 
hasonló fázisban ábrázolják a szóban forgó állat járását. Hasonló je-
lenség léphet föl a múzeumi állatpreparátorok körében is: a mester 
helyes vagy helytelen járású kitömött állatait másolják le később a ta-
nítványok, illetve a múzeumok különböző preparátorai egymástól le-
sik el a négylábú állatok járásának különféle módozatait. Ily módon a 
nem-valósághű járásábrázolások kulturálisan öröklődhetnek generá-
ciókról generációkra, ami megnehezíti, ha nem teljesen ellehetetleníti 
e hibák végleges eltűnését.

A vizsgált 307 eset közül 84 (27,4%) a kétláb-, és 223 (72,6%) a 
háromláb-alátámasztásos járásábrázolás, a 143 rossz járásábrázolás 
közül pedig 59 (41,3%) a kétláb-, és 84 (58,7%) a háromláb-alátá-
masztásos. A 307 vizsgált járásábrázolásból 84 volt kétláb-alátámasz-
tásos, melyeknek 70,2%-a volt helytelen, míg a 223 háromláb-alátá-
masztásos esetnek csak 37,7%-a volt hibás. Tehát a kétláb-alátá-
masztásos járásábrázolások hibaaránya majdnem a duplája (1,86-
szorosa) a háromláb-alátámasztásosokénak. Ez arra utal, hogy a 
kétláb-alátámasztásos járás fázisait jóval nehezebb ábrázolni, il-
letve jóval kevesebb a velük kapcsolatos ismeret még a szakem-

a
4. ábra. A kutyának (Canis familiaris, oului múzeum)  

a járásmátrix Fa cellájába tartozó, helytelen háromláb-
alátámasztásos járásábrázolása (A, B), és lehetséges  

javításai (C, D), ahol C, illetve D a járásmátrix Ca, illetve  
Fe elemének felel meg

5. ábra. A házilónak (Equus caballus, �9�) a járásmátrix 
Dh cellájába tartozó, helytelen kétláb-alátámasztásos 

járásábrázolása (A, B), és lehetséges javításai (C, D), ahol C, 
illetve D a járásmátrix Hh, illetve Dd elemének felel meg

6. ábra. Egy játék lófigurának (Equus caballus, http://www.
healthstones.com/farm_life_store) a járásmátrix Fh cellájába 

tartozó, helytelen kétláb-alátámasztásos járásábrázolása  
(A, B), és lehetséges javításai (C, D), ahol C, illetve D a 

járásmátrix Hh, illetve Fe elemének felel meg
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berek (múzeumi állatpreparátorok, állatanatómia-könyvillusztráto-
rok, játékállatfigura-tervezők) körében is.

Ha csak a lovak járásábrázolásait tekintjük, akkor 50,4%-os hiba-
rátát kapunk. Ha csak a lóalkatú négylábúak (szamarak, őzek, szar-
vasok, zebrák, antilopok, impalák, gazellák, okapik, kuduk, dikdikek, 
bongók, nyalák, oribik) járásábrázolásait vesszük figyelembe, akkor 
43,4%-os hibaarányra jutunk. Ha pedig a lovak és lóalkatúak együt-
tes járásábrázolásait tekintjük, akkor 48,2%-os a hibaráta. Tehát a lo-
vak és lóalkatúk járásábrázolásainak 48,2%-os hibaaránya kö-
zel azonos, mint az összes 307 vizsgált négylábú járásábrázolás 
46,6%-os hibarátája.

Következtetések

Eadweard Muybridge 1872 májusában kezdte el a lovak mozgásával 
kapcsolatos kutatásait a kaliforniai Sacramento egyik lóversenypá-
lyáján. 1881-ben jelent meg első könyve az állatok mozgásáról [12], 
amit továbbiak követtek 1887 [2] és 1899-ben [13]. 1881–1887 óta, 
immár több mint 120 éve elvileg bárki utánanézhet a négylábú állatok 
járása helyes ábrázolási módjainak e művekben, ezek modern kiadá-
saiban, az állatok mozgásával foglalkozó szakirodalomban [1], [3-5], 
[8] vagy manapság már a világhálón is. Bennünket az érdekelt, hogy 
az állatanatómiai tankönyvekben, a természettudományi múzeu-
mokban és a játék állatfiguráknál vajon valósághűen mutatják-e be 
a négylábúak lassú vagy gyorsított járását. Azt gondoltuk, hogy Muy-
bridge úttörő munkássága eredményeként az elmúlt 120 évnél is több 
idő alatt az anatómiakönyvek illusztrátorainak, a múzeumok állatpre-
parátorainak és a játék állatfigurák tervezőinek a nemzedékei megta-
nulták már helyesen ábrázolni a négylábúak járásfázisait.

Kiderült, hogy ez nincs így! Azon sejtésünk nem igazolódott be, 
miszerint a négylábúak három- és kétláb-alátámasztásos járásának 
tudományos igényű ábrázolásai túlnyomó többségben a valóság-
nak felelnek meg, mivel arra az eredményre jutottunk, hogy ezek 
41,1−63,6%-a hibás, a kereskedelemben kapható játék állatfigurák-
nak pedig e két szélső érték közé eső 50%-a helytelen járásábrázo-
lású. Mindent egybevetve, a vizsgált összes eset 46,6%-a hibás. 
Majdnem 50% tehát annak a valószínűsége, hogy jártunkban-
keltünkben helytelen, nem-valósághű négylábú járásábrázolás-

sal találkozunk például a múzeumokban, játékboltokban vagy 
állatanatómiai könyvekben. Ez az 50% közelít a vak szerencsé-
hez: aki semmit sem tudna a négylábúak járásának szabályairól, az 
dolgozna közel ilyen hibaaránnyal. Ez lehetett a helyzet Muybridge 
felfedezését megelőzően, több, mint 120 évvel ezelőtt. Mintha ko-
runk érintett szakembereinek tudása megrekedt volna a Muybridge 
előtti időkben!

A 307 vizsgált járásábrázolásnak 19,2%-a helytelen kétláb-alá-
támasztásos, és 27,4%-a helytelen háromláb-alátámasztásos. Tehát 
a vizsgált járásábrázolásoknak úgy a kétláb-, mint a háromláb-alá-
támasztásos eseteinél jóval kisebbnek (19,2%, 27,4%) adódott a hi-
baarány annál, mint amit véletlen választás esetén várhatnánk (89%, 
50%). Mindez arra utal, hogy a szóban forgó szakembereknek mégis 
van némi ismerete a helyes négylábú járásábrázolásokról. Ugyanak-
kor a kétláb-alátámasztásos járásfázisokat jóval nehezebb helyesen 
ábrázolni, mint a háromláb-alátámasztásosokat, amit jól mutat, hogy 
a vizsgált kétláb-alátámasztásos esetek 70,2%-a volt helytelen, míg a 
háromláb-alátámasztásosoknak csak 37,7%-a.

Arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy a négylábúak járásával 
kapcsolatos korrekt információ-áramlás és -rögzülés még napjaink-
ban sem teljesül maradéktalanul a szakemberek körében sem, annak 
ellenére, hogy manapság már rendelkezésre áll számos tudományos 
eszköz és módszer (digitális gyorskamerák, számítógépes mozgás-
elemző és képfeldolgozó programok formájában) az állati mozgás 
mennyiségi tanulmányozásához és a megszerzett ismeretek széles 
körben történő elterjesztéséhez (szakcikkek, tankönyvek, világháló). 
Amint megmutattuk, sok a téves járásábrázolás még a tudományos 
körökben, tankönyvekben és természettudományi múzeumokban is. 
E helytelen járásábrázolások gyors terjedését a világháló is segít-
heti. Csak reménykedni tudunk abban, hogy vizsgálatainkkal [6] 
hozzájárulunk e hibák kiküszöböléséhez és a helyes járásábrázo-
lások elterjedéséhez.

HorVáTH GáBor – CSAPó ADELINDA 
– NYESTE ANNA-MárIA – GErICS BALázS 

– CSorBA GáBor – KrISKA GYÖrGY

IroDAlom
[1] Hildebrand, M. (1989): The quadrupedal gaits of vertebrates. Bioscience 

39: 766–775
[2] Muybridge, E. (1887): animal Locomotion. Pennsylvania University Press, 

Philadelphia
[3] Greguss Ferenc (1976): Eleven találmányok–bevezetés a bionikába. Móra 

Ferenc Könyvkiadó, Budapest
[4] Horváth Gábor (1986): Négy lába van a lónak... a járás statikai és dinami-

kai elemzése. Természet Világa 117: 547–552
[5] Horváth Gábor (2009): a mechanika biológiai alkalmazása: biomechani-

ka. Egyetemi tankönyv, 3., bővített kiadás, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest
[6] Horváth, G.; Csapó, A.; Nyeste, A.; Gerics, B.; Csorba, G.; Kriska, 

G. (2009): Erroneous quadruped walking depictions in natural history 
museums. Current Biology 19: r61–r62 + online supplement

[7] Szunyoghy András (1991): Művészeti állatanatómia - A ló. Corvina Kiadó, 
Budapest

[8] Gambarjan, P. P. (1972): The Running of Mammals. Nauka, Leningrad
[9] Callegari, Emilio (2003): Museo di anatomia degli animali Domestici. 

Edagricole
[10] Fehér György (1980): a háziállatok funkcionális anatómiája. i. kötet: a 

mozgás szervei. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
[11] Szunyoghy András és Fehér György (2004): Kis rajziskola, művészeti 

összehasonlító anatómia. Novella Könyvkiadó, Budapest
[12] Muybridge, E. (1881):Muybridge, E. (1881):): attitudes of animals in Motion. Stanford Univer-

sity Press, California
[13] Muybridge, E. (1899): animals in Motion. Chapman and Hall, 

London

Cikkünket dr. radnai Gyula fizikusnak (ELTE Fizikai  
Intézet) ajánljuk 70. születésnapja alkalmából.

Cikkünket dr. radnai Gyula fizikusnak (ELTE Fizikai  
Intézet) ajánljuk 70. születésnapja alkalmából.

7. ábra. A járásmátrix celláiban elhelyezkedő jó 
(szürke cellák) és rossz (fehér cellák) két- és háromláb-
alátámasztásos járásábrázolások száma a 307 vizsgált 

járásábrázolásra. N = 164 (jó) + 143 (rossz) = 307.  
A rossz ábrázolások aránya 143 / 307 = 46,6%


