
 

A kállai kettős 

 

Az Alba Regia Táncegyüttes előadásain hosszú időn át nagysikerű 

zárószámként szatmári táncok szerepeltek. A koreográfiák között ugyan nem 

szerepelt, de egyik-másik dallam a néző eszébe juttathatta Kelet-

Magyarország híressé vált táncát, a kállai kettőst, mely nevét Nagykálló 

városáról nyerte. A kötött formájú, szöveges népdalra járt páros táncot, 

méginkább zenéjét Kodály Zoltán feldolgozása tette közismertté, népszerűvé. 

 

Századok óta 

 

Réthei Prikkel Marián „A magyarság táncai” c. 1924-ben megjelent igen 

értékes könyvében írta, hogy a kállai kettős kifejezés, a táncra utalás már 1674 

táján megjelent egy személygúnyoló versben: „Most már elől járod a kállai 

kettőst.” Szinte szó szerint ez olvasható Régeni György XVII. századi művének 

kéziratában. Gvadányi József ismert költeményében, a „Falusi nótárius”-ban, 

1790-ben ugyancsak emlegette: „Legény vagyok újra, a kállai kettőt immár 

eljárhatom.” Az ügyes táncosokra a XX. század elején is mondták: „El tudod 

járni még a kállai kettőst is!” 

 

De milyen is volt ez a nagyhírű, művészi szépségűnek tartott tánc? Pesovár 

Ernő néprajzkutató írja, hogy a lassan feledésbe merülő kállai kettőst a XIX. 

század végén rekonstruálták, s napjainkban az így kialakult, kötött formát 

ismerjük. Zenéje és egész felépítése – a régebbi eredet ellenére – híven 

tükrözi jellegzetes XIX. századi táncunk, a csárdás hármas tagozódását, 

csalogatós karakterét. A lassút gyors, majd friss követi. (Ahogy a szólás 

mondja: „Három a tánc!”) Megállapítható az is, hogy terjengősségével, a 

népies műtánc szellemében alkotott motívumaival, merev előadásával elüt 

Szatmár, illetőleg Szabolcs vidékének jellegzetes, gazdag tánchagyományától. 
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Réthei Prikkel szerint ez arra vezethető vissza, hogy a kállai kettőst nem a 

falusi pór nép, hanem városi mesterembersorbeli polgárság teremtette meg. A 

rendezettség, a fékezett mozgás is erre utal. Más kutatók szerint a koreográfia 

összeállítása az ottani arisztokrácia egyik hölgytagjának köszönhető. Ám a 

parasztság körében is népszerűvé vált. 

 

A „Felülről fúj az őszi szél” kezdetű szövegre járt tánc nem csak tökéletes 

tánctudást, hanem gyönyörködtető alakot és fellépést is kívánt. Ezért főleg 

kész férfiak, daliás termetű emberek járták hozzájuk illő asszonyokkal. A nők 

szerepe ebben a táncban is másodlagos maradt, tartózkodó volt, kivéve a 

különtáncolásnál, illetve a csalogatáskor. 

 

Mennyire terjedt el? 

 

Réthei Prikkel utalt rá, hogy a tánc után az ország minden részében 

érdeklődött, de csak pár helyről, jobbára városokból kapott olyan tájékoztatást, 

hogy nagyobb mulatságok vagy lakodalmak idején, ritkán egy-egy idősebb, jó 

táncú pár különlegességként eljárja a kállai kettőst. A tánc elterjedtségének 

kutatását további feladatnak tekintette. 

 

A kállai kettősnek a hagyományos paraszti társadalom idejéhez köthető Fejér 

megyei meglétéhez ezúton egy apró adalékkal kívánok hozzájárulni. 

Édesanyám, a sárkeresztesi születésű Pap Erzsébet (1927-1994) említette, 

hogy apjától, Pap Ferenctől (1900-1961) gyerekkorában többször hallotta: 

„Meg a kállai kettőst mikor táncúták, az vót ám a szép!” De mindjárt 

hozzáfűzte: „Vót ám annak eggy másik fele (tkp. értelme) is. A szegény 

embereknek mikor szeges deszkán köllött táncúnyi. Csupa vér vót a talpuk, 

mer szegeket vertek a deszkába.” 
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A visszaemlékezés első mondata alapján valószínűsíthető, hogy vidékünkön is 

járták egykor a kállai kettőst, amely esztétikájával is lenyűgöző hatást 

gyakorolhatott a nézőkre. (Nem véletlenül, mert mint anyám említette, csak a 

legjobb táncosok tudták eljárni.) A közlés további része pedig egy szólásra, 

illetve mondára utal, melyről az alábbiakban lesz szó. Ám előtte – a tánc, 

illetve a szólás elterjedésének, megismerésének esetleges okaként – meg kell 

említeni, hogy Sárkeresztes egy része – akár Fehérvárcsurgó és Igar-puszta – 

a gróf Károlyi család birtokát képezte. Az itteni uradalomban volt bognár Pap 

Ferenc apja, illetőleg egy ideig – több falubeli társához hasonlóan – maga is 

cselédeskedett ott. A Károlyiaknak pedig Szatmárban is volt birtokuk. Mindez 

hozzájárulhatott az említett folklór elemek terjedéséhez. 

 

Népmonda, népi szólás 

 

Rátérve a szeges deszkán táncolásra! Réthei Prikkel írta, hogy egy nagykállói 

monda szerint a kállai kettős, a tánc a kállói vár szűk börtöncelláiból ered. A 

monda úgy említi, hogy a börtön alja élükre állított négyszögletes lécekkel volt 

kipadlózva. A rab, akit meztelen lábbal ide zártak, alig tudott állni. Hol az egyik, 

hol a másik lábát kapkodta fel nagy fájdalmában. Különösen azokat a foglyokat 

zárták ilyen fülkékbe, akik tagadásban voltak. Így aztán kevés maradt köztük, 

aki a kállai kettőst megpróbálva továbbra is tagadott. 

 

Hasonló hátrány kilátásba helyezésére történik utalás O. Nagy Gábor „Magyar 

szólások és közmondások” c. gyűjteményében. „Majd eljáratom veled a kállai 

kettőst!” – szólt a fenyegetés a nép körében. A hozzáfűzött magyarázat szerint 

mindennek valamelyest megszelídült értelme az, hogy „majd ellátom én a 

bajodat!” 
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A terjedelmes munka tartalmaz még egy ide kapcsolódó szólást: „Eljárja még a 

kállai kettőst.” Ennek értelme, hogy valaki „még jó erőben van”. Hiszen a 

magyar népi táncokhoz – így a kállai kettőshöz – nem csak zene, kedv, 

hangulat, tudás, jó táncospár, hanem kellő fizikai erő is szükségeltetett. 

 

 

 

 

 

        Gelencsér József 

 

 


