
 

 

 



 

KI(D)NETOGRÁFIA1 

A Lábán-kinetográfia sikeres tanítása és alkalmazása kisgyermekeknél 

 

„… Nincs ügyetlen táncos, csak hitetlen pedagógus… „ 

Lévai Péter 

BEVEZETŐ 

Amíg a zenei képzésben a kottaírás – és olvasás elengedhetetlen feltétele a megfelelő 

művészi és pedagógiai tevékenységnek, addig ez a táncművészetre sajnos nem jellemző. A 

táncnotációk alkalmazása a pedagógiában és a gyakorlati megvalósításokban esetleges, és erősen 

a folklórhoz kötődik. A tánc textológiai elemzését2 (is) szolgáló lejegyzések első sorban 

tudományos igényű táncfolklorisztikai írások mellékletei. A táncnotáció tanítása csak a 

felnőttképzésben van jelen, mert megismerését és megértését fejlett tánckészségek, illetve elvont 

fogalmi gondolkodás meglétéhez kötik. A pedagógiai munkában (a tánctanításban) pedig alap- 

közép-, és felsőfokon is a demonstráló-imitáló modell a domináns3. 

 

A Lábán-kinetográfiát 7 éves (1. osztály) korosztálynak kezdtem tanítani, alapfokú 

művészeti iskola keretei között. Az évek alatt kialakított, több alkotóelemből összetevődő 

módszer elméleti, és gyakorlati háttere, illetve előzményei alapvetően meghatározták 

szemléletemet, a kialakított rendszer összetételét. 

 

Elméleti (és gyakorlati) előzmények 

 

Mindannyiunkban felmerülhet a kérdés: alkalmazható-e a Lábán-kinetográfia a táncpedagógiában a 

gyakorlati órák részeként? Alkalmazható-e olyan eszközként, mely az imitációs, és mozgáskognitív 

képességek fejlesztése mellett, képes egyben önmaga célja lenni? Tanítható-e kisgyermekeknek, még a 

fogalmi gondolkodás kialakulását megelőző korszakban, s ha igen, hogyan? Egyáltalán van-e értelme 

kisgyermekeknek táncjelírást tanítani? 

FÜGEDI János4 több írásában5 is reprezentatív példákat állít a táncnotáció oktatásban, művészeti képzésben 

történő bevezetésének szándékaira, kísérleteire, illetve elméleti alapvetéseire, melyek a reneszánsztól 

napjainkig komoly feladatot jelentenek számunkra. Doktori disszertációjának legfontosabb, tudományos 

kísérlettel is alátámasztott megállapítása: 

„… A tánctanulás eredményesebb, ha az oktatás demonstrációs-imitációs módszerét a tánclejegyzés (Lábán-

kinetográfia) eszközrendszerével egészítjük ki. Az eredményesség kifejezhető a rekonstruált mozgás 

hitelességében, azaz az elvárt, reprezentált mintának térben-időben pontosabban megfelelő mozgásban. A 

mozgástanulás feltételrendszerét jelentő mozgáskognitív képességstruktúra erősödik, amelynek 



következtében a rekonstruáló függetlenedik a demonstrált mozgásminta térbeli és időbeli felismerésének és a 

belső reprezentáció kialakításának nehézségeitől. A tánclejegyzésből való táncrekonstrukció minőségileg 

magasabb szintű előadást eredményez…” 6 

 

LÉVAI Péter7 tanár úr pedagógiai munkái8, illetve módszertani útmutatásai adták a leg fontosabb, közvetlen 

inspirációt ahhoz, hogy a tanórákon a gyakorlatban is használjam a táncjelírást. A mozdulat-analizálás, 

mozdulat-tanítás, mozdulat-szintetizálás pedagógiai alkalmazásának módszertana mellett a kisgyermekek 

kinetográfia-tanításának lehetőségét is felvetette. Bár a gyakorlati megvalósításhoz (a Magyar 

Táncművészeti Főiskola szombathelyi Tagozatán) instrukciót nem kaptunk, az általam alkalmazott módszer 

mégis több ponton egybevág Lévai tanár úr máshol részletesebben kifejtett elgondolásával. LÁDA Júlia9 a 

táncjelírás hasznosságával kapcsolatban így ír10: 

„… Van, aki a néptánc órákon is használja a táncírás alapjait. Lévai Péter módszere szerint, pl. 

ugrókötélpálya vagy hosszú, kacskaringós, megszakítás nélküli ugróiskola-pálya mellé itt-ott odarajzol a 

pedagógus néhány táncírás jelet, s elmondja a tanítványoknak, hogy azon a helyen melyik lábra, vagy 

milyen lábpozícióba, vagy milyen lábfőrészre kell lépni vagy ugrani, hol kell légbokázni stb. Lehet más színű 

krétával jelölni a jobb és bal lábat. Ezeket játéknak fogják fel a gyerekek, érdekessé teszi az órát, fejleszti a 

tanuló figyelmét, gondolkodását, s észrevétlenül megtanul néhány jelet. Esetleg a már ismert táncírás-

jelekből a padlóra, táblára vagy vízbázisú filctollal a tükörre ír, felfűz a tanár néhány mozdulatot, pl. 

magyarázatként vagy éppenséggel találós kérdésként. Persze jól át kell gondolni ezeket előre a 

pedagógusnak, nehogy ne értsék a gyerekek, mert akkor a visszájára sül el. Tehát itt nem cél a kinetográfia, 

hanem eszköz…” 

 

Ezek az elméleti és gyakorlati alapvetések megfelelő indokot és lehetőséget adnak arra, hogy a Lábán-

kinetográfiával kapcsolatos eddigi viszonyulásunkat átformáljuk. 

 

 

Az ugrós tánctípus tanításában alkalmazott módszer 

 

Példáim során a Siklósi Művészeti Iskola kezdő művészeti csoportjánál alkalmazott módszereket fogom 

bemutatni. A náluk kialakított, és az ugrós tánctípus tanításában általam alkalmazott módszereket 

ismertetem. A táncjelírást is magába foglaló tanórákat az óta is folyamatosan alkalmazom. Felsőbb 

évfolyamokban a jelírásra való fogékonyságot, és érdeklődést szúrópróbaszerűen vizsgáltam, de rendszeres 

alkalmazására, és ez alapján felépített tanterv, illetve részletes módszertan kidolgozására e kísérleti osztályra 

épített tapasztalatok alapján nyílt lehetőség. 

A művészeti foglalkozások 90 percesek, 10 perc szünettel megszakítva. Az órák időtartamának 70%-a (kb. 

60 perc) népi játék, énekkel, daltanulással. A maradó 30% időben (kb.30 perc) kap helyet a táncpálya, a 

ritmusjáték, a zenére történő célirányos mozgás (demonstráló-imitáló táncos mozgás), és egyéb, a folklórhoz 



kapcsolódó tevékenység. Az órákon ez utóbbi foglalatosságok változó időben kerülnek elő, szövik át a 

játékkal töltött időt. 

 

 

A játék 

A játék az a legfontosabb, javarészt mozgáshoz kötött, önfeledt időtöltés, melyen keresztül a gyermek a 

világot értelmezi, melyhez alkalmazkodik, és amelyet képességei szerint átalakít. A mozgás erőtere a tudás 

vákuuma. A kisgyermek mindent a mozgáson keresztül, a mozgással egy időben tanul meg a leg 

könnyebben. 

Ezért, különböző típusú (népi)gyermekjátékok tanítása mellett, illetve azok csekély módosításával, 

megtaníthatjuk mindazokat a mozdulattípusokat, mozgásformákat, és párviszonyokat, melyeket később, egy 

konkrét táncanyag továbbadása során szeretnénk felhasználni. Ezek a módosítások a gyakorlatban mindig 

céltudatosak, és természetesen nem egyféle kompetenciát, készségeket kívánnak kialakítani, fejleszteni. E 

módosítások eredményeként a mozgás tanulásának, szabályozásának és alkalmazásának, a koordinációs 

képességek feltételeinek alapképességeit sajátítják el, illetve gyakorolják. Pl.: Fogócska, melyben futás 

mellett többféle mozdulattípussal (ugrások) lehet csak haladni. Akit megfogtak, azt fel lehet szabadítani, pl. 

páros forgással. 

Az ugróiskola 

A különböző ugrástípusok tanításához alkalmazott ugróiskolába rajzoltam 

fel a jeleket. Nem mondtam meg a jelek jelentését, csak arra kértem őket, 

azokra ugorjanak. Mindig ugyan azokat a jeleket rajzoltam fel. Az eltérő 

jelek eltérő színűek voltak! 
Az itt, és a későbbiekben a táncpálya mentén alkalmazott lejegyzési módszer nem 

mindig volt szabályszerű, nem mindenben követte a táncjelírás szabályait, 

azonban a kisgyermek számára logikus, és a későbbiekben korrigálható volt. 

Igyekeztem a meglévő, előzetesen már használt jelek alapján megrajzolni a kívánt 

ugrások típusát. Olyan egyszerűséggel, hogy azt a gyerekek is megérhessék. 

 

 

A táncpálya 

A táncpálya egy kifeszített vékony kötél, vagy gumi, illetve a talajon bármilyen 

eszközzel megjelenített, egyenes, vagy ívelt vonal, vagy párhuzamos vonalak. Az 

elnevezés a gyermekek találmánya. A táncpálya fölötti mozgást a gyerekek fejtörő 

ügyességi játéknak tartják. Nem minden órán kerül elő. Használata több szempontból is 

fontos.  

 Az osztott térben a gyermek könnyebben tájékozódik, mert van viszonyítási 

pontja. 

 A kötél megemelésével nagyobb ugrásokat is gyakorolhatnak 



Az első évfolyamban megismerték, és elsajátították: 

Vonalrendszer alapjait, 

Az irányjeleket (a rézsút irányjelek kivételével) 

Az ugrás olvasását. 

Az egyenes út jelét, (az irányjelekkel) 

 Csak ekkor hangzanak el szaknyelvi kifejezések. (Pl. páros és páratlan támaszték, támaszték 

ismétlése, támaszték váltása) 

 A táncpálya segíti a jelolvasást, mert a súlyvonalat a kötéllel azonosítják. 

 

A táblarajz 

Mikor már biztonsággal felismerik a táncpálya mellé rajzolt 

jeleket, azokat táblára is rajzolhatjuk. Az ábrák minden órán 

táblára kerülnek, még akkor is, ha nem olvassuk a jeleket, vagy 

nem kerülnek elő ezek a mozgásformák. Ez azért fontos, mert a 

gyermek látja a rajz születését is. A folyamatosan a táblán lévő 

kinetográfiák mind a mozdulattípusok, mind a motívumok 

egységes képét rögzítik a gyermekben, így a későbbiekben 

egyetlen pillantással meg tudja állapítani az ismert jelcsoporttal való azonosságát, vagy 

különbözőségét.  

A tovahaladó ugrás, és a helyben ugrás közötti különbséget, és 

annak jelölésmódját, rövid megbeszélés után megértették, és 

alkalmazni tudták.  

  

 

 

 

 

 

Az első év tapasztalataiból egyértelműen világossá vált, hogy az új jelek, 

jelkombinációk, jelsorok tanításakor mindig a gyakorlatból is ismert mozgásanyagra 

kell építeni. 

 

Az első előkészítő év után, a 2. és 3. évfolyamban már jelentősen bővíthető volt a 

gyermekek ismerete. Nem „szabványos” oktatási menetet követve, hol az ismert 

mozgásanyagra, hol a jelre, jelcsoportra építve olvastunk tovább. 



 
„Lengető” 

 

Ritmusérték: nq rajza, és ugrása, vagy kilépése („cifra”), az irányjelek mély magassági foka 

A „cifrák” rögzítése ritmikai játékokkal történt, már első osztálytól folyamatosan. E mozgásanyag biztos 

elsajátítása páros támasztékon ugrással kezdődött. Az irányjelek hosszának látványos különbözősége alapján 

a táncjelírásban felismerték a ritmikai különbözőséget. Tehát a rögzült mozgás alapján azonosították a 

lejegyzést. E különbözőség felismerésére építve a támasztékváló „cifrákat” biztonsággal leolvasták.  

 

 

 

 

 

 

 

A levegőben lévő láb olvasása, gesztusirányok 

 

A „lengető” gyakorlása közben a motívumot felrajzoltam a táblára, 

így a mozdulat kivitelezése a jel képével együtt rögzült.  

Az irányjelek ritmusértékének megértése, és a gesztusláb 

irányainak ismerete a jelírásban lehetőséget teremtett a különböző 

támasztékszerkezetű „cifrák”, és azok harmadik fázisának (q) 

gesztuslábbal kombinált fázisának kinetográfiával történő 

rögzítésére. Ezeket az ábrákat már magyarázatok nélkül olvasták le 

a tábláról.  

 

 

 

 

 

 

Konstans tér 

A térirányokat rajzok segítségével, és formagyakorlatokkal sajátították el. A sorban, majd szórt térben 

elhelyezkedő gyerekek négyzetet rajzoltak maguk köré. Az irányokat elnevezéssel (előre, jobb rézsút előre, 

stb.), és számmal is (1-8) megtanulták. 



 

Rézsút irányok jelei. 

A térirányok ismerete adott lehetőséget a rézsút irányok irányjelekkel történő rögzítésére. Ehhez ismét a 

táncpályát használtam segítségül. A különböző jeleket a talajon itt is más-más színekkel jelöltem. E jelek 

használata a gyakorlatban, az ugrósoknál egyelőre első sorban a láb gesztusirányainak jelölésénél volt 

fontos. 

 

Az érintés és az erő jele 

A légbokázó mozgását már a játékok során elsajátították. A lejegyzésből megállapították, 

hogy a terpeszbe ugrást követően, egyik lábuk sincs a talajon. A verbális magyarázat, mi 

szerint „összekötöttem egy vonallal a két lábamat, így a levegőben összeérnek”, alapján 

rögtön az ismert mozgásformát mutatták. Ezt követően itt is rögzítettük a jelek hivatalos 

elnevezését, és használatát. A légbokázó és a taps jelölésénél ismerik. 

 

Pozíciók, pozíció-jelek, pozíció-írás 

A pozíciókat, és elnevezésüket (számozásukat) direkt formagyakorlattal sajátították el. A 

3. és 5. pozíció jelölését a táblán ismertettem, majd a felrajzolt öt pozíciót véletlenszerű 

kiválasztás alapján gyakorolták. Így a mozgással együtt rögzült a 3. és 5. pozíció jelölése 

is.  

 

Lábfő-jelek (féltalp) 

A táncpálya fölött gyakorolt mozgásfolyamatot a táblára is felrajzoltam. A féltalp jeléhez 

fűzött rövid magyarázat, miszerint „a talpam első fele érinti a talajt”, elegendő volt a 

megértéshez.  

 

Verbális utasítások, magyarázatok 

A táncpálya fölötti mozgások során igyekeztem szaknyelven megfogalmazni a kívánt 

mozdulattípust, és annak támasztékszerkezetét. E kondíció során ismerték meg e szavak 

jelentését, mint pl. támaszték, gesztusláb, súlyláb, negyed, nyolcad. Ezeket, a fogalmakat, 

mivel életszerű mozgás során rögzültek, használni lehetett a motívumok 

támasztékszerkezetének elemzésekor, de soha nem követeltem meg tőlük. Ez azt jelenti, 

hogy magyarázataikban az ő értelmező megfogalmazásaikat is természetszerűleg 

elfogadtam. 



 

A kinetográfia mindig a szemük láttára születik. 

Számos olyan eleme van az általam felrajzolt lejegyzéseknek, melyekhez nem fűzök magyarázatot, csak 

hagyom, hogy a helyes kép rögzüljön. Ilyen elemek: a cselekvés-jel („felszabadító jel”), a szünet jele, a 

motívum kiinduló helyzetének írása, az ugrások kezdésének írása, és az érintő lábgesztusok „elcsúsztatott”, 

ütemelőzős írásmódja11 (időegység-írásmód). 

 

A motívumok tanulása nem minden esetben jelírásból történik. 

Az érintő ugrás egy olyan sajátos, az ugrós tánctípusra igen jellemző ugrástípus, mely 

során „… a támasztó lábról a teljes súlyt szabadítjuk, azonban a lábfők érintő 

helyzetben maradnak…”.12 E mozdulattípust mind játékok, mind táncos feladatok 

alkalmával gyakoroltuk, páros támaszték ismétlésével, q majd È értékben, majd végül 

nq ritmusban. A verbális megerősítésen túl, a táblán jelekkel történő rögzítésére ezután 

került sor. Itt a tehát mozgás rögzülése előbb megtörtént, mint a képi információké. 

A páros támasztékon induló, nq ritmusú, minden fázisában érintő ugrással előadott, un. 

„rezgő, vagy höcögő cifrák” elsajátítása jelölésmódjának ismeretében már jelírás alapján 

történt.  

Egy nehezebb, és felsőbb évfolyamokban tanított, összetett mozdulatsor megtanítása a 

jelolvasással, és a demonstráló-imitáló módszerrel gyakorolva e csoportnál a gyerekek 

kb. 70%-a 15 perc alatt sajátította el, és adta vissza a pontos mozgásképet. Ugyan ennek 

a motívumnak az elsajátítása egy imitációs modell alapján tanuló felsőbb évfolyamoknál 30 percig tartott. 

 

Negyedik évfolyamban az eddigi ismereteik alapján összetettebb mozgássorok leolvasásával, és önálló 

olvasással és a mozgás visszaadásával foglalkoztunk. 

Új jelként csak a forgatás jele került elő, melyet egyelőre a gesztusláb forgatottságának jelölésénél 

használunk. 

Az alábbiakban néhány olyan mozgássort szemléltetek, melyeket közvetlenül jelolvasásból tanultak meg. A 

pontos mozgáskép visszaadása mellett verbálisan is képesek ismertetni a jelsorok önálló, és összefüggő 

jelentését.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS, ÉS TAPASZTALATOK 

 

Összefoglalva a 4 év munkáját, néhány nagyon fontos módszertani tapasztalat fogalmazódik meg. 

1. A mozgás tudatosítása kisgyermekkorban megkezdhető. 

2. A gyerekek által ismert és szívesen játszott (népi) játékok és azok pedagógiai célú átalakítása elősegíti a 

kompetencia-alapú nevelés megvalósítását, és felkészíti a gyerekeket a későbbi táncos mozgásokra, azok 

improvizatív sajátosságainak visszaadására, és megkönnyíti a jelolvasás alkalmazását. 

3.  táncjelírás – megfelelően alkalmazott módszerekkel - nélkülözhetetlen kiegészítője a demonstráló-

imitáló modellnek. 

4. A táncjelírás fokozatos elsajátítása az ismert, tudott, a gyermekek mozgáskészletében meglévő 

mozdulattípusokra (ugrás) indirekt módon épül. Az indirekt tanulás jellemzői: 

a. A mozgások tudatosítása verbálisan, és kinetográfiával történik. 

b. Az ugróiskola a jelek és mozgások összekapcsolását és rögzülését segíti. 

c. A táncpálya e mozgást a táncjelíráshoz hasonló mozgástérbe vetíti. A kötél a súlyvonallal 

azonosítható. Az osztott térrel az irányviszonyítást, és a koordinációs készségeket fejleszthetjük. 

5. Összetett mozgássorok, motívumok tanításakor lehetőséget kell hagyni a táncjelírással, és a mozgás-

utánzással történő elsajátításnak is. Így az adott mozgássor, motívum és kinetográfiai képe együtt rögzül. 

6. A gyermekek a jeleket mozgással együtt tanulják csak meg a leg könnyebben. 

7. Az új jelek tanítása minden esetben ismert mozgásanyagra kell, hogy épüljön. 

8. A kinetográfiának minden órán jelen kell lennie, még akkor is, ha éppen nem tölt be semmilyen 

funkciót. 

9. A rajzoknak a gyermekek előtt kell születniük. 

 

 



A jeleket nem mindenki olvassa egyforma gyorsasággal. Vannak aktív, és passzív gyerekek. De 

mindannyian találkoztak a jelírással, és valamilyen szinten olvassák is azokat. 

A kétféle tanítási mód alkalmazása lehetőséget teremt arra, hogy a jó mozgásfelfogó és visszaadó 

képességgel rendelkező gyerekek mellett az ezzel nem rendelkezők is képesek legyenek a táncos mozgások 

elsajátítására13. 

Mindezek mellett a táncos mozgás tudatosítása minden gyermek számára elengedhetetlenül fontos. 

 

GYERMEKRAJZOK 

Ezek az egyszerű jelek annyira megfogták a gyermekeket, hogy minden külön kérés nélkül saját rajzaikat 

kezdték az órákra hozni. Ezeket a rajzokat aztán a tanórák elején társaik megpróbálták eltáncolni. 

A később induló első évfolyamnál mind az ugróiskolába, mind a táncpálya mellé rajzolt jeleket elhagytam. 

A táncpályás gyakorlatoknak köszönhetően ennél a „kontroll csoportnál” az egyszerű ugrásokat a táblára 

rajzoltam fel. A táncpálya ismerete, és előzetes, rutin-jellegű ismereteik alapján e jeleket kb. ugyan olyan 

hányadban megértették, és visszaadták, mint az előző csoportban. Náluk azonban teljesen elmaradt a 

késztetés arra vonatkozóan, hogy e jeleket rajzba foglalják, pedig a kinetográfiákat minden esetben előttük 

írtam a táblára. 

Arra a következtetésre jutottam, hogy a padlóra rajzolt jelekbe ugrás, a rajzokkal való fizikai kontaktus 

miatt, azokat a sajátjuknak érezték. Számukra testközeli élménnyé váltak, melyeket mozgásba önthettek. A 

rajzokat mind a táblán, mind a padlón gyakran érintik a kezükkel is, elkenik, újra rajzolják (nincs 

megtiltva!). E tapasztalatra építve a kontroll osztálynál, és egy óvodai csoportnál is padlórajzokba 

ugráltattam a gyerekeket. A rajzolás késztetése AZONNAL megjelent: már az órán elkezdték a táblára és a 

padlóra próbálgatni a jeleket. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 évfolyamos rajzok 



Kezünkben van minden elméleti anyag, és gyakorlati megvalósítási lehetőség. Már tudjuk, hogy a mozgásra 

építve, játékba szőve, indirekt módszerekkel elengedhetetlen kiegészítője a tánc tanításának. Már azt is 

tudjuk, hogy kisgyermek kortól taníthatjuk úgy, hogy azt a gyermekek megértsék, és meg is szeressék. Ez 

egy kihagyhatatlan lehetőség - ahogy a zenei képzésben a kottaírás, és olvasás, -, a kinetográfia tanítása és 

főképp szélesebb körű mindennapos alkalmazása terén. 
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