
N�� C��� Z���, T��� I�! � a cake walktól a
swingig � Vajda Gyöngyvér, Janicsek Gábor
Gyöngyvér és Gábor együtt nyertek párban swingtáncvilágbajnoki címet. A 25éves Bohémgálán is
színpadon voltak. Mindketten foglalkoznak tánctörténettel is, tanítanak a Táncmûvészeti Fõiskolán.

A Nicholas
Brothers

A két legnagyobb sztepptáncos, aki
valaha élt, (1914-

2006) és (1921-2000). A
testvérpár  néven vált világ-
szerte népszerûvé és híressé.

A fiúk Philadelphiában jazz-zenész család-
ban születettek és nõttek fel. Fayard még a
három éves sem volt, már mindig ott ült az
elsõ sorban, míg a szülei dolgoztak, és mire
betöltötte tizedik életévét, már látta a
legtöbb nagy, fekete varietét és az ott
táncoló hírességeket, mint

 és , ami kellõ
inspirációval szolgált.

A testvérek tehetsége már fiatal korukban
megmutatkozott, amikor folyamatosan
utánozni próbálták a színpadon látott
hírességek mozdulatait. Bohóckodással és
akrobatikus mutatványokkal szórakoztatták
a szomszéd gyerekeket. Harold figyelte és
utánozta testvérét és lassan az idõk folya-
mán nem csak az életben voltak testvérek-
ként elválaszthatatlanok, hanem a színpa-
don is elõadótársakká váltak.

1930-ban léptek fel elõször Philadelphiá-
ban, ahol szinte azonnal sikeressé váltak,

hírük gyorsan elterjedt, amely egészen New
Yorkig elért. A nagyváros vezetõ �színes
színháza�, a  azonnal
szerzõdtette õket, aminek köszönhetõen az
egész család New Yorkba költözött. Színpa-
di produkciójuknak köszönhetõen, ami egy
látványos táncpárbajnak felelt meg a szín-
padon � tele akrobatikus elemekkel, spár-
gákkal � özönlöttek az ajánlatok, az újabb
fellépési lehetõségekre.

1932-ben a Nicholas Brothers új fellépései-
nek helyszíne a korszak híres szórakozó-
helye, a  lett. Harold még ebben
az idõben kiskorúnak számított, de a klub-
ban a szigorú gyermekmunka-törvényt nem
vették figyelembe. A mûsorszámuk ráadása-
ként Harold énekelt, miközben Fayard
táncolt. A klubban több mint két évig
dolgoztak, a korszak legkiemelkedõbb zené-
szei kísérték õket élõben, mint

 és . Ebben az
idõben forgatták elsõ rövidfilmjüket �

� címmel, aminek köszönhetõen
Hollywood is felfigyelt rájuk.

A testvérpár 1934-ben Hollywoodba utazik,
ahol számos filmprodukcióban kaptak
szerepet, aminek köszönhetõen még a
korszak elismert balettmestere  is
felfigyelt az elõadópárosra és felkérte õket,
hogy a  címû produkcióban
szerepeljenek. A felkérésben olyan remekül
helytálltak, hogy a nézõk számára nem tûnt
fel, hogy a két táncos nemhogy életében
nem tanult balettozni, de még balett-termet
sem látott belülrõl.

1936-ban debütáltak a Broadway-n, ahol
olyan sztárokkal állhattak közösen a színpa-
don, mint
és . 1938-ban a Cotton Club
újra felkéri õket, hogy szerepeljenek a
szórakozóhely színpadán, ahol szemben
találják magukat egy másik akrobatikus
fekete tánctrióval, amelynek neve:

. A két produkció találkozását kíséri
a korszakra jellemzõ �párbajozás�, ami
egyfajta tánc volt a �hatalomért� és
meghatározó részévé vált a show business
történetének.

Az 1940-es években a Nicholas Brothers-
nek hosszú és ragyogó kapcsolata kezdõdött
Hollywooddal. 1943-ban

nal közösen forgatták a
 címû filmet. Az itt bemutatott,

túlméretezett lépcsõs akrobatikus szám a
mai napig is méltán híres.  így

nyilatkozott: �a legjobb sztepptánc-elõadás,
amit filmre rögzítettek�.
szerint a testvérek táncát csak a számító-
gépes grafikával lehetne napjainkban megol-
dani, mivel nincsenek korunknak hasonló
tudású táncosok.

Az �50-es években a sztepptánc hanyatlásá-
val a testvérek útja különválik és így próbál-
nak szerencsét. hat évre Európába
költözött, ahol turnézott és felkérésekre
filmekben is szerepelt, de igazán bárhová
kerültek ez idõ alatt mindig szalagcímen
voltak és minden jelentõs színpadon fellép-
tek.

Karrierjük alatt kilenc amerikai elnöknek
táncoltak. Pályájuk egyik elismeréseként
csillagot is kaptak a hollywoodi Hírességek
Sétányán. Tanítványaik között

t is megtaláljuk, és vendégtanárként
tanítottak a en. Az Oklaho-
ma City University 2002-ben tiszteletbeli
doktori címmel jutalmazta Fayard Nicho-
last. 2003-ban a Nicholas Brothers bekerült
a Hírességek Csarnokába.

Forrás:
Pirovits Árpád: A cipõm a hangszerem, 2010, Emerald
Kft
http://www.nicholasbrothers.com

Ajánlott YouTube-linkek:
Fiatalon:
http://www.youtube.com/watch?v=ifk9paFSyuk
Stormy Weather:
http://www.youtube.com/watch?v=zBb9hTyLjfM
Dokumentumfilm a testvérpárról:
http://www.youtube.com/watch?v=S8jyFF7x-Vc


