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Jelölések 
 
 
 
Egy táncfolyamatot egy szóköz nélküli karakterlánccal azonosítunk, melyben pont 
elválasztó karakterek között megadjuk a tánc származási helyét, az adatközlı táncos 
nevét, a győjtés dátumát, valamint a tánc, tánctípus nevét. A mi példánkban:  
 
Szépkenyerőszentmárton.LırinczJános.1994.08.14.sőrő 

 
Az elnevezés balra elıtagokkal bıvíthetı a nagyobb regionális katalógusokba soroláshoz 
(pl. Mezıség.), így balról jobbra olvasva szőkítve történhet a hely azonosítása. 
A hosszú elnevezés tagjai rövidíthetık: a falu neve egy karakterkóddal, a személy neve a 
monogramjával, a dátum az évszázad, esetleg a nap elhagyásával. A pontokat is 
elhagyhatjuk, hiszen a nagy- és kisbetők, valamint számok megmutatják a tagok határait 
külön elválasztójel nélkül is. 
 
Szkszm.LJ.19940814.s 

SzkszmLJ19940814s 

LJ940814s 

LJ9408s 

 
Egy táncrészlet megjelöléséhez meg kell adnunk a táncfolyamat (akár rövídített) 
azonosítóját, és ehhez hozzáfőzve a részlet kezdetének ütemszámát. Ha nem egész 
ütemnél kezdıdik, megadjuk az ütemen belüli relatív ütemegység számát, végül 
jelölhetjük a táncrészlet hosszát. 
 
LırinczJános.1994.08.14.magyar.20 

LJ9408m.20 
LJ9408m.20.4 

LJ9408m.20.4>2 

LJ9408m.20.4>2^3 

 
A legutolsó jelölés jelenti Lırincz János 1994. augusztusában rögzített magyar táncának 
huszadik ütemében a negyedik ütemegységének két negyed-ütemegységgel eltolt részénél 
kezdıdı három egységnyi hosszú részt. (Egy táncrészlet hosszát nem feltétélenül kell 
szerepeltetnünk, ha a szövegkörnyezetbıl ez a hossz úgyis kiderül.) 
 
Ezek az azonosítók egyszerőbb számítógépes környezetben elıállíthatók, mint a hagyományosan 
indexeltek. Amazokban a jobb alsó index szokta jelölni az eltérı változatot, illetve annak számát. A 
szimmetriát, a bal vagy jobb oldali indítást a bal alsó indexben javasoljuk jelölni. A bal felsı indexben 
feltüntethetjük az ütemkezdethez képesti eltolást, és a jobb felsı indexben kaphat helyet a hossz értéke.  
Példák:  av ,  jav ,  1jav ,  1jav4 . 

 
Kinetogramokból képzett sémák elnevezésénél (zárójelben) megmondjuk, hogy hány 
darab példányból képeztük a sémát, és hány százalékos jelazonossági egyeztetés történt. 

Nevüket mindig „S_” elıtaggal kezdjük, s utalunk arra, hogy mely csoportra vonatkozik 
a séma, tehát kinek, mikor táncolt, mely típusú táncelemeit képviseli.  
 
Lırincz János 1994 augusztusában rögzített öt darab elema verbunk táncelemének 
80 százalékos jeltöbbségi határral képzett sémája: 
 
S_elema:LJ9408v(5#80%) 
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A séma, melyet Lırincz János 1994 augusztusában rögzített magyar és verbunk táncának 
összesen hat közös elemb elemébıl képeztünk 100 százalékos jeltöbbséggel: 
 
S_elemb:LJ9408mv(6#100%) 

 
Lırincz János 1997 és 1998 között győjtött harminchét darab elemc verbunk 
táncelemének 100 százalékos, metszeti sémája: 
 
S_elemc:LJ97-98v(37#100%) 

 
52 darab szépkenyerőszentmártoni elemd sőrő legényes elem 70 százalékos jeltöbbségi 
közös sémája: 
 
S_elemd:Szkszm.s(52#70%) 

 
és így tovább.  
Ha a sémát szubjektív módon határozzuk meg, zárójelben ugyan szerepeltethetjük az 
elıállításánál figyelembe vett példányok számát, de a jeltöbbségi algoritmusra utaló 
százalékszám helyett a szubjektumra kell utalnunk, például a szerzı monogramjával. 

 
S_eleme:LJ9408m(5#MG) 

 
 


