
Sztepptánc

Az amerikai sztepptánc mûfaját
tap dancing néven az 1900-as

évek elején kezdik emlegetni és a hozzá
tartozó oly jellegzetes vasalt cipõ az 1910-es
évek végén jelenik meg a lábakon. A XX.
század fordulóján népszerû volt a
mozdulatot alkalmazni bármilyen táncban,
mely mozdulatnak a lényege testsúly
áthelyezéssel, csúsztatva vagy anélkül
röviden a talaj érintése a lábfejjel.

A sztepptáncban több népi tánckultúra is
felfedezhetõ, mint pl. az afrikai  tánc
(Nyugat-Afrikából az amerikai ültetvények-
re hurcolt rabszolgák táncolták, fõként
vallási ceremóniákon), az ír sztepptánc több
ágazata (itt fõként a , régi stílusú
hatás mutatkozik meg), valamint az
Angliából származó  (a XVIII. és XIX.
század kedvelt mûfaja, fatalpú cipõt hordó
munkások táncolták).

A sztepp mûfajának egyik legelfogadottabb,
legvirtuózabb megújító elõadója Bill
�Bojangles� Robinson (1878. május 25.�
1949. november 25.), aki 1918-ban dolgozta
ki és tûzte mûsorára a híres lépcsõs táncot.
Elõadásai közben vicceket, történeteket
mesélt, szúnyogzümmögést, trombitát után-
zott. Komikus vénájából fakadó poénjai
éppoly idõzítettek voltak, mint lépései.
Filmszerepei közül Shirley Temple-lel közös
táncai a legismertebbek a közönség elõtt.
1949-ben halt meg teljesen nincstelenül,
utolsó útján félmillió ember rótta le
tiszteletét. A fekete �Bojangles� stílusával
nagy hatást gyakorolt a sztepptánc további
fejlõdésére azzal, hogy féltalpon táncolt és
így a táncosnak nagyobb mozgástere lett,
könnyebb volt az ugrásokat, ariel figurákat,
akrobatikákat kitáncolni.

Clayton �Peg Leg� Bates (1907. október
11.�1998. december 8.) sajnos csak nagyon
kevesek számára ismert. Egy szörnyû
baleset miatt 12 éves korában amputálták a
lábát, a helyére lábprotézist (�peg leg�)
illesztettek, melyet nagybátyja gyártott a
számára. Kitartása és akaratereje bámulatos
volt, ennek köszönhetõen fedezte fel egy
producer egy vásári fellépés alkalmával.
Tehetségét hamar elismerték és a
legnagyobbakkal léphetett fel. Szerepelt
Broadway show-ban, a Moulin Rouge-ban
és a legendás Cotton Clubban is.
Fiataloknak tartott elõadást az akaraterõrõl
és életútjáról a �90-es években. (Videó itt
látható �Peg Leg� Bates-rõl.)

Nicholas Brothers: Fayard Antonio
Nicholas (1914. október 20.�2006. január
24.) és Harold Lloyd Nicholas (1921.
március 17.�2000. július 3.): Gregory Hines
úgy vélekedett róluk, hogy �

Mûsoruk
felépítésében látható volt a korszakra oly
jellemzõ kisebb táncpárbaj jelenet, mely a
végén átváltott egy szaltókkal, spárgákkal,
tûzdelt akrobatikus show-ra. Londonban

betekintést nyertek a balett-társulatok
világába, ennek hatására produkcióikban is
megjelent a balett. Balanchine is felfigyelt
rájuk, és szerepet kaptak a
címû produkciójában. Senki nem gondolta
volna, hogy nincs balett-elõképzettségük.
1943-ban Bill �Bojangles� Robinsonnal
közösen forgatták a  címû
filmet. A mai napig is híres az itt bemutatott
túlméretezett lépcsõkön elõadott
akrobatikus szám. Tanítványaik között
Michael Jacksont is megtaláljuk. Tanítottak
a Radcliffe Egyetemen vendégtanárként,
valamint 2003-ban bekerültek a Hírességek
Csarnokába (Hall of Fame).

Fred Astaire (Frederick Austerlitz; 1899.
május 10. Omaha, Nebraska�1987. június
22. California): szülei hatására nõvérével
együtt kezdett el táncot tanulni, és hama-
rosan egy vaudeville show-ban találták
magukat, szerzõdéssel. A turnék alkalmával
jutottak el a Broadway-re, és ott is ragadtak.
Stílusuk eléggé meghatározó, mely a balett,
a báltermi táncok és a  � amikor a
cipõ talpán nincsen vas � egyvelege volt,
adagio és karakteres elemekkel vegyítve. (Az
érthetõség kedvéért itt látható két videó, az
elsõ felvételt 2:00-tól érdemes nézni,  és itt
a második részlet.) Egy londoni turné
alkalmával nõvére beleszeretett Devonshire
hercegébe, és ettõl kezdve Fred Astaire a
pályáját egyedül folytatta. Nem sokkal ezek
után indult el filmes karrierje, ahol legismer-
tebb partnernõi Ginger Rogers � akivel tíz
filmet is forgatott � és Eleanor Powell
voltak. Többször bejelentette visszavonulá-
sát, de a film világától nem tudott teljesen
elszakadni, hiszen 1959-ben, 1960-ban és
1968-ban zenés televíziós mûsorok gyártá-
sában vett részt, melyeket számos Emmy-
díjjal jutalmaztak. Zenei lemezeket is
készített, de a filmvásznon még ezek után
is feltûnt néha. Többen szerették volna

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.



életét, pályafutását feldolgozni, de erre nem
adott engedélyt.

Eleanor Powell (1912. november 21.
Springfield�1982. február 11.): visszahúzó-
dó kislány volt, ezért édesanyja táncórákra
járatta. 1925-ben egy véletlen folytán 12
évesen ajánlatot kapott Gus Edwardstól, aki
leszerzõdtette egy vaudeville gyermekrevü
mûsorba, ahol hatalmas sikert aratott. A
korszak táncosnõinek kötelezõ volt a
sztepptudás, ezért õ is elkezdett Jack
Donahue iskolájában a mûfajjal ismerkedni.
Tudásának köszönhetõen jutott el a Broad-
way irányába, ahol elsõsorban szóló szere-
peket kapott, ritkán táncolt partnerrel. Az
1937-ben készült -ban kétezer statisz-
tával táncolt óriási dobok tetején. Szólóját
huszonhét kamerával rögzítették. A szakér-
tõk szerint az 1940-ben készült

 címû filmben minden idõk
legkiemelkedõbb szteppjelenetét láthat-
juk , ahol partnere Fred Astaire volt. 1953-
55-ig egy egyházi TV-mûsor mûsorvezetõje-
ként dolgozik, és ezután még egy évig
szerepel a New York-i Latin Quarter show-
mûsorában. Utolsó nyilvános szereplése az
Amerikai Film Intézettel 1981-ben Fred
Astaire tiszteletére készült mûsor volt.

Gene Kelly (1912. augusztus 23.
Pittsburgh, Pennsylvania�1996. február 2.,
Beverly Hills, California): általa születik meg
a filmvásznon a munkásosztálybeli izmos
macsó, akivel minden amerikai átlagember
azonosulhat. Táncstílusa erõteljes, dinami-

kus, ezáltal Fred Astaire-rel ellentétes stílust
képviselt. A filmes szakma elképzelt nekik
egy rivalizálós jelenetet, ahol a két karakter
közti kontrasztot szerették volna bemutatni.
A közönség ujjongással fogadta a két
egyéniség különleges összeolvadásának
jelenségét, s ez bizonyította, hogy mind a
két személyiségnek helye van a filmvásznon.
Kelly számára számos filmszerep követke-
zett, melyek között a legnagyobb világsikert
az 1952-ben készült
hozta. (Itt látható egy részlet a

 címû 1950-es filmbõl.) Ezenkívül
koreografált modern jazz darabokat is.
Utolsó filmszerepe 1980-ban a .

Gregory Hines (1946 február 14. New
York�2003. augusztus 9. Los Angeles): már
hároméves korától meghatározó szerepet
tölt be a színpad az életében. Filmekben és
TV-filmekben is szerepel, melyek közül
több is említésre méltó: a (ebbõl
itt látható egy részlet) a a
Talán mégis a legfontosabb, mely Hines
egész életútjának és a sztepptánc
fennmaradásáért végzett munkájának a
legnagyobb elismerése, az a TV-film, ahol
magát -t alakította. Számos
sztepptánccal kapcsolatos könyv elõszavát
õ írta, mert fontosnak tartotta, hogy a mûfaj
elõdjei elõtt tisztelegjen. A sztepptánc
életben tartásában, a stílus újbóli
felemelkedésében komoly szerepet vállalt.
Tagja volt annak a csoportos kezdeménye-
zésnek, mely elérte, hogy a Bush kormány
megszavazza 1989-ben a Nemzeti Sztepp-
tánc Napot,  születésének napját,
május 25-ét.

A sztepptánc fejlõdése során mára két fõ
irányzat alakult ki, a már említett Soft shoe

, amikor a cipõ talpán nincsen
vas, és az egy ütemre történõ koppanások
száma kevesebb, mint a másik irányzatban,
melynek elnevezése Hoofer-stílus ,
ahol a szteppes szinte egyhelyben
tartózkodva adja elõ mûsorszámát,
elsõsorban végig féltalpon egyensúlyozva.
A fent említett két fõ irányzat mellett még

több kisebb irányzat is létezik, melynek
mindegyike átjárható, keverhetõ,
kombinálható egymással, valamint egyes
elemük külön-külön is felhasználhatóak.

Napjaink vagy úgy is mondhatnánk az új
generáció egyik legkiválóbb sztepptáncosa
Savion Glover, aki a címû filmben
tûnik fel a nagy öreg sztepptáncosok között.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&
v=0XOwA0fc-dQ

A sztepptánc közel négyszáz éves történetét
igen nehéz röviden leírni, melynek
kialakulását nagyban befolyásolja a
történelem, a politika az emberek által
megalkotott világ, aki szeretne nagyobb
betekintést nyerni a témáról annak ajánljuk
Pirovits Árpád és Pirovits Kiss Réka

 címû könyvét.

http://www.youtube.com/watch?v=fIQJz
cldzAw

http://www.youtube.com/watch?v=hTid
TE3r6-o

http://www.youtube.com/watch?v=zBb9
hTyLjfM

http://www.youtube.com/watch?v=Y8n7
WQIXQDs

http://www.youtube.com/watch?v=-
pjlrrMvdtw

http://www.youtube.com/watch?v=TSw
DEp-XFGw

http://www.youtube.com/watch?v=Vw-
qlHuktJs

http://www.youtube.com/watch?v=M6n1
d2R5V-s

http://www.youtube.com/watch?NR=1&
v=0XOwA0fc-dQ


