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Fügedi János 
 

Tánclejegyzı rendszerek 
III. rész 

 
 
A 20. század 
 
A 20. század két szempontból hozott gyökeres változást a tánclejegyzı rendszerek történeté-
ben. Az egyik a rendszerek tömeges megjelenése. Míg a 17. és a 18. századból 4-4, a 19. szá-
zadból 12 rendszert ismerünk, a 20. században körülbelül 70 mozgás- vagy tánclejegyzı rend-
szert publikáltak. Szinte minden évre esik egy-egy újabb módszer, azonban megjelenésük 
nem egyenletesen oszlik el az idıben, hanem egy-egy nagyobb mővészeti vagy tudományos 
paradigma-váltáshoz kapcsolódik. Igen sok rendszert, kb. 16-ot jelentettek be szinte egy idı-
ben a század húszas éveiben. Ez a korszak egybeesik az új mővészeti szemléletmód kialaku-
lásával, a klasszikus balett zárt formai világát felbontó modern táncirányzatok megjelenésé-
vel. A tánc teoretikusabb, filozofikusabb megközelítésének részévé vált az új tánc lejegyzése 
iránti igény megjelenése is. Az ekkor kiadott tánclejegyzı rendszerek tárgya szinte kivétel 
nélkül a modern tánc volt. Szintén számos rendszert publikáltak a 60-as, 70-es években, ame-
lyeket elsısorban néptáncok lejegyzésére fejlesztettek ki. Ennek oka feltehetıleg a néptáncok 
iránti érdeklıdés növekedése és a néptánckutatás fellendülése, az etnokoreológia tudománnyá 
válása volt.  

A tánclejegyzı rendszerek számának robbanásszerő gyarapodásánál azonban jóval je-
lentısebb változás az elmúlt korokhoz képest két rendszer, a Lábán-kinetográfia és a Benesh-
féle tánclejegyzés kiemelkedése és nemzetközi mérető elterjedése. Mivel a jelen vázlatos 
áttekintés kereteit messze meghaladja valamennyi 20. századi rendszer ismertetése, ezért az 
alábbiakban csak az itt említett két, általánosan használt rendszert ismertetem röviden.  
 
 
A Lábán-kinetográfia 
 
A magyar származású Lábán Rudolf 1928-ban jelentette meg Bécsben "Schrifttanz" néven 
rendszerét. A rendszer alapgondolata kissé emlékeztet Feuillet rendszerére - nézzük a 20. áb-
rát. A kottakép feletti sor Lábán eredeti elképzelése szerinti tánclejegyzést mutat, amelyet a 
zenének megfelelıen balról jobbra kell olvasni. Az alkotó itt is középvonalat használ, az attól 
balra írt jelek a bal oldali testrészekre, az attól jobbra írt jelek a jobb oldali testrészekre vonat-
koznak. A középvonal azonban nem a térformát adja meg, hanem a test középvonalának, a 
 súlyvonalnak felel meg. A középvonalra közvetlenül balról illetve jobbról írt jelek az egész  
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testtel, súllyal végzett mozdulatokat jelentik, míg a távolabb esı, az úgynevezett légvonalra írt 
jelek a súlytalan, gesztust végzı lábra vonatkozó irányok. A két szélsı vonalon kívül írt jelek 
a kar mozgását jelölik. A mozdulatok térbeliségét képszerő irányjelek mutatják, idıbeliségét, 
azaz ritmusát pedig a jelek hossza adja meg.  

Lábán rendszerét kb. 40 éve folyamatosan fejlesztik, 1959 óta a Lábán Kinetográfia 
Nemzetközi Tanácsa szervezésében és irányításával. A balettól a modern táncon át a néptán-
cig számos táncstílus lejegyzésére tették alkalmassá. A 21. ábrán a Cecchetti tanmenet, a 22. 
ábrán Doris Humphrey "Két extatikus téma" címő koreográfiájának, a 23. ábrán egy kalo-
taszegi legényes tánc Lábán-kinetográfiával lejegyzett részlete látható. Ezeket a partitúrákat 
már alulról felfele kell olvasni. Mivel itt a jelek hossza megadja a mozdulat ritmusát, a zenei 
szinkronhoz elegendı a zenekíséret ütemeinek sorszámát megadni, mint a 18. és a 19. ábra 
példájának esetében. 
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A Lábán-kinetográfia jelenleg a világon a legelterjedtebb rendszer, elsısorban Nyugat-
Európában és az USA-ban használják. Több ezer azon publikációk száma, amelyben a tánco-
kat Lábán-kinetográfiával adták közre, és több száz balettmővet jelentettek meg e notációval. 
Tánclejegyzésre Magyarországon is e rendszert használjuk, azonban sajnos csak a néptánccal 
foglalkozók körében. 
 
 
A Benesh-lejegyzés 
 
Napjainkban a Lábán-kinetográfia egyetlen vetélytársa az 1956-ban Londonban kiadott 
Benesh-féle tánclejegyzı rendszer. Joan és Rudolf Benesh "Choreology" címő könyvében 
arra törekedett, hogy egy aránylag könnyen alkalmazható, gyors módszert adjanak a balettal 
foglakozók kezébe. A rendszer alapja a zenei lejegyzésbıl ismert ötvonalas vonalrendszer - a 
24. ábra képsorozatán a vonalrendszert felnagyítva láthatjuk -, amelyre a vonalak arányainak 
megfelelıen a lejegyzı a táncost vagy egy pálcika figurát képzel el a leolvasónak háttal, tehát 
mintha a lejegyzés "elıtáncolná" számunkra a táncot. Ezzel a megoldással Benesh elkerülte a 
pálcika-figurás rendszerek azon hátrányát, hogy a táncot a nézı szempontjából írták le (ezért a 
Saint-Léon vagy Zorn lejegyzések letáncoláskor az elıre-hátra és az oldalt irányokat állandó-
an fordítani kell). További jelentıs különbség, hogy Benesh vonalrendszerében nem az egész 
figura jelenik meg, hanem csak a testrészek végpontjainak megfelelı vízszintes vonalka, ha a 
testrész a táncos oldalt síkjával egy vonalban van, függıleges vonalka, ha a testrész a táncos 
oldalt síkja elıtt, vagy egy pont, ha a testrész a táncos oldalt síkja mögött helyezkedik el 
(24.a). Mind gesztusok, mind a súly haladása esetén a kezdı és a végpontokat a mozdulat 
ívének megfelelıen kötik össze (24.b). Az ugrást lefelé domborodó ív jelöli (24.c), a forgást a 
partitúra alatti kis körív vagy kör (24.d). A lépések lejegyzése esetén a lábgesztus ívét meg-
rajzolják és az ívet a következı súly helyéhez kötik.  
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A Benesh-módszer akkor vált igazán népszerővé, amikor a londoni Royal Ballet fıál-
lású Benesh-notátorokat alkalmazott a repertoár lejegyzésére és a Royal Ballet School-ban e 
rendszer kötelezı tantárggyá vált. A rendszert az utóbbi években kezdték szélesebb körben is 
fejleszteni, hogy a baletten kívül más stílusok lejegyzésére is alkalmas legyen. Benesh-notá-
cióval lejegyzett táncra a 25. ábra mutat példát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tánclejegyzés szükségessége 
 
A fentiekben igen röviden és vázlatosan bemutatott több évszázados törekvés a táncmővek 
megırzésére talán elég meggyızı érv arra, hogy tánclejegyzésre szükség van. Kétségtelen, 
hogy a mai modern technika, a film és a videó szintén képesek erre a feladatra. Azonban ha a 
mővek hosszútávú megırzésérıl, archiválásáról van szó, igen fontos annak a hordozó anyag-
nak az idıtálló képessége, amely az információt tárolja. A videó alig húsz évet bír ki, a színes 
film kb. ötvenet, azután eltőnik róluk kép. A század elejérıl maradtak ránk még mindig néz-
hetı fekete-fehér filmek, tehát képi archiválásra a jelenlegi technikai körülmények között a fe-
kete-fehér film tőnik a legmegfelelıbbnek. Évszázadokban gondolkodva sajnos ez a megoldás 
sem megnyugtató. Papíron azonban ma is több száz éves feljegyzések olvashatók.  

A filmnek vagy a videónak további hátránya a tánclejegyzéssel szemben, hogy róla 
igen körülményes a táncot feleleveníteni. Fıleg nagyobb létszámú mővek esetén a táncosok 
gyakran takarják egymást, vagy egyes szólamok teljesen lemaradnak a képrıl. A táncmőrıl 
készített teljes partitúra ezt a nehézséget könnyedén áthidalja.  

A filmes rögzítés nagyszerő dokumentum egy-egy stílus vagy elıadó egyéniség táncá-
ról, azonban a filmrıl való rekonstrukció önkéntelenül az elıadó mozgásának, stílusának imi-
tálására késztet, így korlátja lehet a koreográfia újabb, más mozgásstílusú elıadásának. A 
tánclejegyzés ezzel szemben tetszés szerint interpretálható, ugyan úgy, mint a partitúrából fel-
idézett zenei mő, szabad teret engedve az elıadói egyéniség érvényesülésének. 

A hosszú távú megırzésen és az interpretálhatóságon túl a tánclejegyzés és a vele járó 
mozdulatértelmezési eszköztár nagyszerő alapot kínál a táncos mozgás vagy a táncmő elem-
zésére. Mővészetelméleti szempontból lehetıség nyílik ténylegesen a táncot vizsgáló, követ-
kezetes táncesztétika megteremtésére. Alkotói és elıadómővészi oldalról pedig mind a kore-
ográfus, mind a táncos számára az elemzés révén a mozdulatok térbeli, idıbeli és dinamikai 
részletei vagy nagyobb egységei megfoghatókká, elmondhatóvá, kifejezhetıvé válnak. Ponto-
san megfogalmazva szándékaikat az alkotók egy magasabb tudatossági szintre jutnak, ame-
lyen mővészi szabadságukat megırizve tisztább, érthetıbb és áthatóbb mőveket hozhatnak 
létre. 
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