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NÉPRAJZ

ratkó Lujza

„Az a híres kállai kettős”
Egy lokális reliktumtánc kultúrtörténete

1. rész
A kállai kettős egészen kivételes helyet foglal el a magyar néptánchagyományban. 
Különlegessége egyfelől régiségében rejlik, hiszen az első adat, amelyben feltűnik 
a neve, a XVII. századból való. Másfelől egyedivé teszi szoros kötődése Nagykálló-
hoz, ami nemcsak a nevében nyilvánul meg,1 hanem abban is, hogy mind a táncot 
magát, mind pedig a tánc első, kivételes szépségű kísérődalát csak Nagykállóban és 
szűk környezetében ismerték. Harmadrészt különlegessé teszi kontratáncszerű, kö-
tött koreográfiája, amelynek mint egyfajta táncballadának „teljes tánc-meséje, tör-
ténete van”,2 s amelyhez hasonlóra nincs más példa a Kárpát-medence alapvetően 
improvizatív karakterű páros táncai között. Végezetül példa nélkül áll modern kori 
„karrierje” is, amely Kodály Zoltán zenei feldolgozása, illetve Rábai Miklós színpadi 
koreográfiája révén, a Magyar Állami Népi Együttes előadásában az 1950-es évektől 
kezdődően világhírnevet hozott számára. És mégis, aligha van még egy olyan tánc a 
magyar néptánc hagyományban, amelyről közismertsége ellenére olyan keveset tud-
nánk, mint a kállai kettősről; eredetét, három és fél évszázados fennmaradásának okait 
és mikéntjét ugyanis a mai napig homály fedi. Tanulmányom célja a táncról szóló 
sokféle, gyakran ellentmondásos adat, vélemény és feltételezés rendezése és tisztázása, 
valamint a hitelesnek tűnő adatok alapján a kállai kettős kialakulásának, történeti 
alakulásának – szükségképpen csak – hipotetikus felvázolása.3

 Mielőtt azonban rátérnénk a tánccal kapcsolatos konkrét kérdésekre, nézzük meg 
röviden, milyen is volt az a történelmi-társadalmi környezet, amelyben a kállai kettős 
megszületett és évszázadokon át fennmaradt; milyen volt a korabeli Kálló, hogyan 
alakult történelmi szerepe a XVII. századtól kezdődően, illetve milyen táncdivatok 
jellemezték a kort!

1 Nagykállóban és környékén a „kállói” jelző helyett a „kállai” formát használják; ez rögződött a kállai kettős nevé-
ben is.

2 Volly 1957: 8.
3 Ezúton köszönöm meg Harsányi Gézáné nagykállói helytörténésznek, dr. Paksa Katalin népzenekutatónak 

(Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet) és Vavrinecz András népzenész-népzenekutató-
nak (Hagyományok Háza) a tanulmány megírásához nyújtott szíves segítségét.
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 Nagykálló a török hódoltság korától kezdve egészen a XIX. század közepéig jelen-
tős szerepet töltött be Magyarországon, amit elsősorban földrajzi fekvésének köszön-
hetett: az ország három részre szakadása (1541) után ugyanis Kálló és tágabb földrajzi 
környezete a királyi Magyarország, az Erdélyi Fejedelemség és a török hódoltság üt-
közőzónájába került. A várost 1556-ban a törökök felégették, s így az teljes egészében 
elnéptelenedett. Az 1560-as évek végén a törökök, hogy hatalmukat Szabolcs vár-
megyében megszilárdítsák, egy vár felépítéséről határoztak, amihez a faanyagot össze 
is hordták az egykori Kálló közelében. Magyar részről azonban felismerték, milyen 
veszélyt jelenthetne ez a vár, és megelőzték a törököket: 1570-ben sebtében megkezd-
ték az elpusztult település közelében a várépítést a törökök faanyagából, és a munká-
latokat valószínűleg 1573-ra nagyjából be is fejezték. Mindenesetre a vár már 1574-
ben betöltötte szerepét, mert helyőrsége ettől fogva rendre ki-kicsapott a hódoltsági 
területre. Már az első várkapitány azzal büszkélkedett, hogy falvak tucatjait sikerült 
visszahódítania a töröktől – ami világosan mutatja Kálló kiváló geostratégiai helyze-
tét. A vár katonai jelentősége volt az oka annak is, hogy gyakran cserélődtek gazdái: 
hol Bocskai, hol a Rákócziak, hol a császáriak, hol Báthory Gábor erdélyi fejedelem 
kezére került, ami a legkülönfélébb nemzetiségű katonák gyakori cserélődését jelen-
tette. A várban átlagosan 300-400 főt számláló, vegyes nemzetiségű – magyar, német, 

rác – zsoldosokból és hajdúk-
ból álló helyőrség állomáso-
zott. A vár tövében hamaro-
san létrejött egy új, palánkkal 
körülvett település (Újkálló), 
ugyanis mint kiváltságos vég-
váras hely sokakat odavonzott 
mind a közelebbi, mind a tá-
volabbi vidékekről. Nemcsak a 
település privilegizált helyzete 
miatt választották egyre töb-
ben lakhelyül a vár környékét, 
hanem mert a helyőrség védel-
met jelentett számukra, míg a 
vártól távolabbi falvak lakói ki 
voltak szolgáltatva részint a tö-

rököknek, részint ugyanezeknek a várbeli katonáknak, akik el-elmaradozó zsoldjukat 
a lakosság sarcolásával igyekeztek pótolni. Kálló lélekszáma a XVII. század végére el-
érhette a 2500-3000 főt. (1. kép) A mezővárosi fejlődés eredményeként korán (1616-
tól) megalakuló céhek élénk kapcsolatokat jelenthettek Nyugat-Európa irányába, 
mint ahogy a protestáns peregrinusok állandó vándorlásai is. Az Erdélyi Fejedelemség 
alkalmankénti közvetlen fennhatósága az erdélyi kapcsolatokat erősítette.4

4 Koroknay 1961: 78–88.; Koroknay 1986a–b.

1. A kállói vár a XVII. században. Borovszky 1900. 468. nyomán
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 Kálló katonai je-
lentősége azonban a 
hódoltság felszámo-
lásával megszűnt, 
sőt várát II. Rákó-
czi Ferenc 1709-
ben leromboltatta, 
így fokozatos elván-
dorlás indult meg a 
városból; miközben 
a XVIII. század or-
szágos viszonylat-
ban a magyar törté-
nelem legnagyobb 
demográfiai robba-
nását eredményez-
te, Kálló lakossága 

folyamatosan csökkent. Az elvándorlás csak azt követően torpant meg, hogy a város 
1747-ben Szabolcs vármegye székhelye lett. A település e „másodvirágzása” 1867-ig 
tartott, amikor a szomszédos Nyíregyháza lett a megyeszékhely. Az a Nyíregyháza, 

melyet a XVIII. szá-
zad derekától be-
telepített szlová-
kok („tirpákok”) 
szorgalmas, kitartó 
munkája egyre in-
kább fellendített, 
egészen addig, míg 
végül Kálló e ver-
senyben alulmarad-
va elvesztette kivált-
ságos szerepét.5

 Ami a XVI–
XVII. század tánc-
kultúráját illeti, 
a korabeli elszórt 
leírások és ábrá-
zolások6 szerint a 
korszakot a végvári 
vitézek és hajdúk 

5 Kereskényi 1989: 283–284.
6 Lásd pl. Nagy–Lakat 2002: 10–14.

2. Fegyveres hajdútánc Kapronca váránál, XVII. sz.
Nagy–Lakat 2002. 10. nyomán

3. Forgatós tánc Éleskő váránál, XVII. sz.
Nagy–Lakat 2002. 14. nyomán
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kötetlen szerkezetű, szilaj, gyakran fegyverrel járt, akrobatikus elemekkel átszőtt vir-
tuóz tánca jellemezte, amely alapvetően a katonáskodáshoz kapcsolódott. (2. kép) 
Az ellenség kihívásaként vagy győzelmi torok duhaj örömtáncaként egyaránt eljárt 
hajdútáncnak azonban – szólisztikus, bemutató jelleggel vagy párbajszerűen táncolt 
változatai mellett – léteztek csoportos és nővel járt páros, mulatsági formái is.7 A 
„pórnép” táncait ugyancsak az improvizatív, individuális jelleg határozta meg. A csa-
logatás, a „támadón udvarlás” és a játékos küzdelem mozzanataira épülő, középkori 
gyökerű szerelmi páros mellett új táncdivatként jelent meg már a XV–XVI. század-
ban a zárt összefogódzású, a nő forgatására és a páros forgásra épülő tánc.8 (3. kép) A 
felsőbb társadalmi rétegek, előkelő nemesi körök táncait elsősorban a nyugat-európai 
fejedelmi udvarokból kiinduló reneszánsz táncdivatok határozták meg. Ezekre a törté-
nelmi társastáncokra a kötött szerkezet, s a közrendűek felszabadult, improvizált tán-
caival szemben egyfajta mérsékeltebb, tartózkodóbb, kimértebb előadás volt jellemző. 
A XVII. században nagy népszerűségnek örvendő lengyel táncok (pl. polonéz) mellett 
igen kedveltek voltak a két szemben álló sorban járt, sok játékos elemet használó, 
sorváltásból, párcseréből, láncfűzésből építkező kontratáncok is.9

A kállai kettős irodalma
I. A kállai kettős nevének forrásai

A tánc nevének első említése egy 1674-ből származó kéziratos gúnyversből való, 
melyben az ismeretlen erdélyi szerző Lugosi Ferenc nevű titkárán élcelődik ekképpen:

Egykor alig vehetsz vala egy kis szellőt,
Most már elől járod a kállai kettőt.10

 Ebből az említésből több mozzanat is érdekes számunkra. Egyfelől az, hogy a szer-
zője erdélyi létére ismerte a kállai kettősnek legalább a nevét. Másfelől az, hogy a tánc 
neve „kettős” helyett „kettő” formában szerepel. Harmadrészt pedig az, hogy a szerző 
a kállai kettőst az előző sorban gunyorosan megfogalmazott gyengeséggel, erőtlenség-
gel szembeállítva olyan táncként említi, melynek eljárásához erő, ügyesség szükséges. 
Az „elől járod” kifejezés11 két dologra utalhat: vagy egyszerűen arra, hogy az illető ere-
je teljében mindenkit megelőzve az élen táncol, vagy pedig arra, hogy táncvezetőként 
irányítja az egyes figurák egymásutániságát, amit a többi táncos köteles követni. Ez 
utóbbi esetben feltétlenül valamiféle kötött táncról lehet csak szó.

7 Martin 1979a: 398–400.; Pesovár 2003a: 11–12., 24–30., 5–7. kép. A hajdútánc a Kárpát-medencei népek 
eszközös pásztortáncaiban, botolóiban élt tovább. 

8 Pesovár 2003a: 14–15.; Pesovár 2003b: 55–59.
9 Pesovár 1980: 256.; Pesovár 2003a: 15.
10 A vers címe „Ad secretarium”, In Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores 36. kötet, 477. Réthei 1924. 

hivatkozása a 101. oldalon. 
11 Mai helyesírással „elöl” a helyes írásmód.
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 Ugyancsak a XVII. századból való – közelebbi időmegjelölés nélkül – Régeni 
György „Imago veritatis” című kézirata, melynek 57. oldalán olvasható az alábbi sor: 
„Most te elől járod a kállai kettőst.”12 Vagyis csaknem szó szerint megegyezik az előző 
idézettel (a levonható következtetésekkel együtt), azzal a különbséggel, hogy itt „ket-
tős”-ként van a tánc neve feltüntetve. A szerzőről semmi közelebbit nem tudunk.
 1786-ban Baróti Szabó Dávid egyik versében bukkan fel a tánc neve:

...megy tántzba legénység,
Járja leány sereg is szaparánn a’ Kállai kettőst...13

 A jezsuita költő és tanár sok helyen megfordult élete során Nagyszombattól Ko-
lozsvárig, de Kassa volt az a város, amely földrajzilag a legközelebb esett Nagykállóhoz 
(cca. 150 km), s amelyhez Kálló nagyon sok szállal kapcsolódott. Több mint két év-
tizeden keresztül tanított a városban,14 és talán itt volt a legnagyobb esélye arra, hogy 
halljon a kállai kettősről.
 A tánc időben következő említésével Gvadányi József Egy falusi nótáriusnak budai 
útazása című, 1787-ben írt és 1790-ben megjelent szatirikus, népies stílusú verses 
művének toldalékában találkozunk.15 Itt a peleskei nótárius betegségéből való felépü-
lésének bizonyítékaként hangzik el egyes szám első személyben, hogy

Legény vagyok újra: a’ Kállai kettőt
Ímmár el járhatom, vagy guggó Tót lejtőt
Által ugorhatom hosszan nyújtott Száz tőt16

Áldasson az Isten! hogy adott új erőt.

 A tánc neve „kettős” helyett itt újból „kettő” formában szerepel, s miként az előző 
példákban, a főhős itt is az erő, a „legénység” visszanyerésének bizonyságaként említi 
a táncot. A katonaként – előbb őrnagyként, majd ezredesként – szolgáló Gvadányi 
egyébként az 1760-as években több esztendőt töltött a Monarchia északkeleti vidé-
kein: seregével előbb a Bereg megyei Badalón, majd a Szatmár megyei Zajtán és Szat-
márnémetiben állomásozott, de hosszabb időt töltött a Zajtához közeli Nagypeleskén 
és a szomszédos megyebeli Máramarosszigeten is.17 Ebben az időszakban a Nagykál-
lóhoz való földrajzi közelsége révén alkalma lehetett hallani a kállai kettősről, hiszen a 
környéken – ha másképp nem, hallomásból – ismerhették a táncot.
 A XVIII. század végén, egy évvel a Gvadányi-mű megjelenése után (1791) újból 
szerepel a tánc neve egy költői műben „kállai kettő” formában egy bécsi kiadású ma-

12 Réthei 1924: 101.
13 Baróti 1786: 80.
14 Pintér 1931: 546.
15 Gvadányi 1790: 154.
16 A sor értelme nem világos. 
17 Pintér 1931: 412.
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gyar hírlapban,18 majd rá egy évre (1792) ugyanebben a formában már Baróti Szabó 
Dávid Kisded szó-tárába is bekerül – éppen Gvadányi József művéből idézve.19

 A XIX. században rendre felbukkan a tánc neve – immár kizárólag „kállai ket-
tős”-ként – publicisztikákban éppúgy, mint tudományos közleményekben vagy szép-
irodalmi művekben.20 Elterjedtségét azonban leginkább az bizonyítja, hogy nagy 
gyűjteményes kötetekbe, szótárakba, lexikonokba is bekerül, így például a kor két 
legjelentősebb szólásgyűjteményébe,21 a Czuczor–Fogarasi-féle nagyszótárba,22 vala-
mint A Pallas Nagy Lexikonába és a Révai Nagy Lexikonába is. Míg a Pallas a kállai 
kettősről az Ethnographiában 1895-ben megjelent tanulmányra támaszkodott,23 ad-
dig a Révai olyan meglepő dolgot írt a táncról, mint hogy a „tánc mozdulatai, legalább 
egykorú íróink tudósításai szerint, elég merészek, néha ízléstelenek voltak”.24 Ezekből 
az irodalmi adatokból világosan látszik, hogy a kállai kettőssel kapcsolatban általános 
volt az információhiány, ami gyakran tévedésekhez, félremagyarázásokhoz vezetett. 
Ezt az jelzi a legjobban, hogy még a Szabolcs megyéhez köthető írók és publikációk 
esetében is teljes a zűrzavar. Így például a nyíregyházi születésű Krúdy Gyula műve-
iből kiderül, hogy az általa többször is említett kállai kettősről a nevén kívül semmit 
nem tudott.25 Ugyanígy téves leírás van a táncról a Borovszky-féle szabolcsi vármegyei 
monográfiában.26 Viszont hogy mennyire benne volt a köztudatban a kállai kettős 
neve, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Horthy-korszak miniszterelnökének, a 

18 Görög–Demeter (szerk.) 1791: 438. „A’ régi Poéták azt beszéllik, hogy az élőfák derekassan el járták a’ kállai 
kettőt, Orfeus musikálására...”

19 Baróti 1792: 73. „Guggni: gugganni: bukkanni. A’ kállai kettőt ’s a’ guggó Tót lejtőt el-járhattya.”
20 A teljesség igénye nélkül: Pr. J. 1870: 50. „...a kállai kettős is ujabban szőnyegre került, melyet hiteles személyek, 

hiteles értesülése szerint Madarász és Kállay fognak járni a követek bálján.”; az Üstökös című, Jókai Mór által 
szerkesztett – és nagyrészt írt – humoros szépirodalmi hetilap egyik számában egy szatirikus hangvételű írás 
alcímeként, szintén „kettős”-ként szerepel a tánc neve (Jókai 1871: 592.); Munkácsi Bernát egyik nyelvészeti 
témájú tanulmányában a „kettős” kifejezésre („egy neme a táncznak”) hozza példaként mint „szokottabb”, 
vagyis mint közismert kifejezést a kállai kettőst (Munkácsi 1881: 80.); a Monarchiáról szóló korabeli ismeretek 
legteljesebb összefoglalását nyújtó 21 kötetes Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című sorozatban az 
alföldi lakodalmakról szóló részben találkozunk a tánc nevével: „A menyasszony-tánczot felváltja a családi táncz, 
mikor az örömapák és örömanyák, sőt még ezeknek szüléi is járják a »kállai kettőst« »öregösen, hégyösen«.” 
(Baksay 1891: 94.) A szépirodalmi említések közül Jókai regényeit és egyéb írásait érdemes kiemelni – például: 
Egy magyar nábob I–II. (Jókai 1927a/I: 223., Jókai 1927a/II: 142.; 1. kiadás: 1853 –1854), Rab Ráby (Jókai 
1927b: 113.; 1. kiadás: 1879), Fráter György I–II. (Jókai 1927c/II: 146.; 1. kiadás: 1893) –, de Mikszáth 
Kálmánnál (Mikszáth 1956: 91.; 1. kiadás: 1872) és Móricz Zsigmondnál (Móricz 1979: 91.; 1. kiadás: 1926) is 
megtaláljuk a tánc említését.

21 Erdélyi 1851: 220. „4197. Eljárja még a kállai kettőst. Még elég erős. A »kállai kettős« táncznem.”; Margalits 
1896: 403. „Kállai. Eljárja még a kállai kettőst és a debreceni kopogóst.”

22 Czuczor–Fogarasi 1865: 344.
23 Pallas 1896: 183–185. „Magyar táncok” szócikk.
24 Révai 1914: 157. „Kállai kettős” szócikk.
25 Egy példa az „Aranykeblű Kecseginé kállai kettőse” című elbeszélésből (1932): „...eljárhatjuk a kállai kettőst, 

amelyet úgyis asszonyok számára szerzett a hangász király [a híres cigányprímás, Bihari János]. ...a kállai ket-
tőst valóban asszonyok táncolták egymással, mégpedig többnyire boldogtalan vagy a napóleoni háborúk folytán 
korai özvegységre jutott asszonyok. De a kállai kettős volt a vetélytársnők tánca is.” (Krúdy 1982: 180.) A tánc 
nevének néhány további előfordulása: „A megye özvegye” (Krúdy 1977: 277.; 1. kiadás: 1905) és az „Egy új 
cigánybáró” (Krúdy 1971: 102.; 1. kiadás: 1928) című elbeszélések, valamint az Andráscsik örököse (Krúdy 1961: 
58.; 1. kiadás: 1906) és a Valakit elvisz az ördög (Krúdy 1961: 660.; 1. kiadás: 1928) című kisregények.

26 Kálnay 1900: 182. „A »kállai kettős« pedig tulajdonképen egy ropogós, tipegős táncz volt...”
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nagykállói Kállay család sarjának, Kállay Miklósnak a kettős játékot űző hintapoliti-
káját szellemes szójátékkal Kállay-kettősnek nevezte a korabeli média.

II. Írások a kállai kettősről
Jósa András / Jósa Jolán

Időrendi sorrendben a táncról szóló első, közvetlen élményeken alapuló visszaemléke-
zés Jósa András nevéhez fűződik. A megyeszerte nagy tiszteletnek és népszerűségnek 
örvendő orvos, múzeumalapító régész, Krúdy Gyula által is megörökített polihisztor 
visszaemlékezései ugyan 1906-ban jelentek meg,27 de úti beszámolói, kállai kettőshöz 
(is) kapcsolódó emlékei gyermek- és fiatalkorára nyúlnak vissza (1834-ben született). 
Jósa 1864-ben költözött Kállóba, valószínűleg tehát legkorábban ettől az évtől kezdve 
találkozhatott a tánccal. Mint írja, a kállai kettősről „ma már Mazzantininak sincs 
fogalma”,28 de az 1860-as években Kállóban „kurucz hajdú ivadékok” mutatták be, „a 
mely tánczból egy-két figurát ma is betudnék mutatni, ha a kor inaimat a megérdem-
lett nyugalomba nem helyezte volna. ... Csak annyit állithatok, hogy az eltemetett 
híres Kállai kettős vidám kedélyből merült vegyüléke volt a spanyol etiquette sugallta 
hypocrita színezetü menuettnek és a frivol franczia cancannak, a mellyel a can-nak el-
lenkezői is émelyegtetik és undorítják a nézőt.”29 E sommás véleményt olvasva rögtön 
nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy a Révai Lexikon fentebb idézett szócik kének Jósa 
András erősen szubjektív ítélete szolgált alapul, ami azért különös, mivel Jósa helyi 
kiadású, 1906-ban megjelent könyve előtt 11 évvel már a néprajztudomány országos 
fórumában, az Ethnographiában megjelent Farkas Lajos alapos és részletes leírása a 
kállai kettősről (lásd lejjebb).
 Jósa meglepően negatív véleményét és a külhoni táncokkal való sajátos képzettár-
sítását lánya, Jósa Jolán árnyalja némileg apjáról írt életrajzi könyvében. Mint írja: 
„Változatos összetett tánc volt ez. ... Meg kell adni, hogy annyi tűz lobog a zenéjében, 
hogy még a róla író is – ha ismeri – láthatatlan hangszertől mozgatva táncolni látja 
maga előtt a betűket.” Apja elítélő véleményét azzal hozza összefüggésbe, hogy a kállai 
kettőst „nem a Jósa András természetéhez szabták” – „...ismerte a táncnak minden 
figuráját, csak eljárni nem szerette”.30 Ugyanakkor találónak tartja apja jellemzését a 

27 Jósa 1906.
28 Jósa 1906: 112. A „ma már” a könyv megírásának-megjelenésének idejére, azaz 1906-ra vonatkozik. Mazzantini 

Lajos (1857–1921) korának híres balett-táncosa és táncmestere volt, lásd Székely 1994: 498.
29 Jósa 1906: 112. Hogy mennyire botrányos táncnak számított ebben az időszakban a kánkán, és hogy Jósa And-

rásnak milyen tapasztalatai lehettek a tánccal kapcsolatban, azt egy Jósa Jolán által leírt történetből tudhatjuk 
meg: a Jósa-házaspár egy 1868-ban tett párizsi utazása során egy baráti társasággal ellátogatott a híres Mabille és 
Moulin Rouge mulatóhelyekre. Akkoriban a meztelen lábak és az elővillanó „idres-bodros nadrágocskák” merész 
látványa még szokatlan volt az úri társaság, különösen a hölgyek számára. Így aztán „amikor egy kankánlepke 
merész lendületekkel közvetlen a társaság orra előtt rugdosott a levegőbe és annak egyik tagjáról lábujjheggyel 
lependerítette a kalapot, Jósa Andrásné szégyenkezésében sírva fakadt...” Jósa 1934: 131–132.

30 Jósa 1934: 114.
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táncról, mert annak „néhol szinte ünnepélyes, komor zenéje egyszerre amolyan »fogd 
a kontyod« ritmusba perdül.”31

 Ugyancsak tőle tudjuk, hogy apjának – nem túl hízelgő véleménye ellenére – ko-
moly szerepe lehetett az akkor már kihalófélben levő tánc felelevenítésében, ugyanis 
Jósa András az 1860-as években több jótékonysági bált szervezett a nagykállói kórház 
javára, sőt az ő kezdeményezésére 1867-ben a megyebált is ennek jegyében rendezték 
meg, és ezeken a táncalkalmakon bemutatták a kállai kettőst is; mint ahogy Jósa Jolán 
fogalmaz, megkísérelték „poraiból megélemíteni.”32

Görömbei Péter

Időrendben a következő rövid leírás a táncról Görömbei Péter református lelkész ne-
véhez fűződik, aki a helyi református egyház történetét feldolgozó munkájának egy 
lábjegyze tében említi a kállai kettőst mint a város egyik különlegességét: „...egy férfi és 
egy nő által, kettesben járt táncnem, melyet sajátos zene mellett lassan, lejtve, andalgó 
lépésekkel kezdenek és járnak végezetig, megtartván a test délceg, sőt büszke állását, 
melyet a tánc kezdetén vesz”.33 Ami ebből rögtön feltűnik, hogy az összes többi szer-
zővel szemben egyrészes, kifejezetten lassú táncként írja le a kállai kettőst, friss részről 
nem ejt szót. Az 1876-tól 1919-ben bekövetkezett haláláig Nagykállóban szolgáló 
Görömbei esperes úr volt az, aki felkarolta az akkoriban mindinkább feledésbe merü-
lő kállai kettős ügyét, és szorgalmazta a tánc dalainak, motívumainak összegyűjtését.34 
A sikeres akció következtében aztán fel is tudták újítani a táncot (lásd lejjebb).

Farkas Lajos

A kállai kettősről szóló első részletes leírást Farkas Lajosnak köszönhetjük, aki 1895-
ben több hosszabb-rövidebb írást közölt ebben a témakörben. Első tanulmánya a 
Nyíregyházán megjelenő, Nyírvidék című „vegyes tartalmu heti lap”-ban látott napvi-
lágot folytatásokban.35 Országos nyilvánosságot kapott viszont ugyanennek az írásnak 
az Ethnographiában közölt, valamivel rövidebb és néhány helyen kissé átfogalmazott 
változata, amely gyakorlatilag a kállai kettősről szóló minden későbbi irodalomnak 
is az alapjául szolgált.36 Mivel ez utóbbi változatot a szerző a millenniumi készülő-
dés lelkes közhangulatához igazította – például „ősi nemzeti táncz”-ként, a „nemzeti 
géniusz” megnyilvánulásaként ír a kállai kettősről37 –, ezért nagyrészt a tanulmány 
tárgyilagosabb hangvételű, Nyírvidékben megjelent első változatára támaszkodunk.
 A szerző Farkas Lajos nem kállói illetőségű ember volt: 1890–1895 között a nagy-
kállói református egyház segédlelkészeként, valamint dalárdavezetőként működött a 

31 Jósa 1934: 115.
32 Jósa 1934: 114.
33 Görömbei 1882: 8.
34 Harsányiné 2007: 85.
35 Farkas 1895a–b.
36 Farkas 1895c.
37 Farkas 1895c: 294.
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településen. Személyében egy több szempontból is alkalmas ember vált a kállai kettős 
tudományos értékű krónikásává: leírását más „ügybuzgó polgárok”-kal közösen vég-
zett széleskörű „néprajzi” gyűjtéssel alapozta meg; kiváló érzékkel figyelte meg és írta 
le a tánc sajátosságait; zenei képzettsége révén pontosan le tudta kottázni, sőt értékelte 
is a tánc dallamait; végül, de nem utolsósorban nem kállaiként hiányzott belőle az 
a lokálpatriotizmusból fakadó elfogultság, amely adott esetben esetleg egy helybeli 
szerző objektív látását megzavarhatta volna.
 Tanulmányából kiderül, hogy megírásának évében a kállai kettős már csak töredé-
keiben létezett: az a nemzedék, amely pár évtizeddel korábban minden mulatságban, 
lakodalomban eljárta vagy eljáratta a kállai kettőst, már nem élt, „s magával vitte [a 
sírba] kedvencz tánczának művészetét is”. Mint ahogy írja, a kortárs nemzedékek már 
nem „kultiválják” ezt a régi hagyományt, és alig akad egy-egy pár, amely „egy vigabb 
lakodalomban” bemutatna „valamit ... a régi dicsőségből”.38 Így aztán az idősek kö-
rében végzett gyűjtés valóban a végső feledéstől, az „enyészettől” menthette meg a 
táncot és dallamait.
 A gyűjtés eredménye mindenekelőtt öt olyan dallam volt, amelyek az adatközlők sze-
rint egykor a kállai kettőshöz tartoztak. Az erről való vélekedések nem egységesek, hiszen 
az adatközlők egy része „erősen” azt állította, hogy a tánchoz csupán két dallam, „egy 
andalgó szerü lassu és egy toborzó jellegü friss” kapcsolódott, míg mások – ugyancsak az 
általuk látottakra hivatkozva – többrészesnek ismerték a táncot: a különböző jellegű és 
ritmusú dallamokra a táncolók hol „andalogva”, hol „frissen aprózva lejtettek”.39 Hogy 
melyik állítás felel meg a valóságnak, a szerző ebben a kérdésben nem tud igazságot tenni: 
„mindenik félnek a saját szempontjából igaza lehet”. Ugyanakkor Farkas Lajos kérdés-
ként veti föl, hogy vajon a „különböző szokások és eltérő gyakorlatok” hol és mennyit 
vettek el az eredetiből, vagy mennyit toldottak hozzá. Az egyes véleményeket félretéve, 
pusztán a dallamok „benső hangulatát és rithmikai beosztását” vizsgálva azonban a szerző 
mégiscsak állást foglal; a dalok zenei jellemzőinek és szövegeinek elemzése alapján úgy 
véli, hogy az ötből csak az első két dallam (Mikor felülrül fuj a szél;40 Kincsem, komámasz-
szony) tartozhatott eredetileg a kállai kettőshöz. Véleménye szerint a két dallam „egy és 
ugyanazon műegésznek »andalgó« és »friss« részletei”, amelyekben „egy vér lüktet ... s egy 
és ugyanazon hangulat uralja mind a kettőt”.41 Emellett szerelmi tematikájuk is össze-
kapcsolja őket; a két szövegről feltételezi, hogy nagyjából egy időben és egy helyen kelet-
keztek, „s együtt képezték a kállai kettősnek eredeti ősalakját”.42 A harmadik és negyedik 
dallamot (Ha úgy tudnál szitálni; Azt mondják, jól mondják) zeneileg kevésbé tartja érté-
kesnek, mint az első kettőt; a jóval gyengébb, „egyszerű, keveset mondó melódiák”-nak 
nemcsak szlávos „borongós hangulata” idegen a magyaros hangzású első két daltól, ha-
nem azokétól eltérő tematikájú szövege is. A Ha úgy tudnál szitálni ugyanis egy gúnyvers 
a „könyü vérü és dologtalan” feleségről, az Azt mondják pajzán, sikamlós szövegét pedig 

38 Farkas 1895a: 82.
39 Farkas 1895a: 82.
40 Később Felülről fúj az őszi szél szöveggel.
41 Farkas 1895a: 82.
42 Farkas 1895a: 83.
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„nem épen gyöngéd pikántéria” jellemzi43 – így egyikőjük sem kapcsolható az első két dal 
szerelmi témájához. Az ötödik, Jó bort árul Sirjainé kezdetű, staccato jellegű dalt viszont 
„kifejezésteljes magyar dallam”-nak tartja, amely ilyen módon elkülönül a többitől. Ami 
mégis a két utóbbi dalhoz kapcsolja, az nem más, mint szatirikus hangvétele: egyetlen 
lejegyzett versszaka ugyanis a „karczos vinkóból” gyakran felöntő, Kálló-szerte iszákos-
ságukról ismert „kortyondi” asszonyokról szól, akik a XIX. század elején élő valóságos 
személyek voltak. Farkas Lajos szerint ez egyúttal bizonyítja, hogy e dal nem tartozhatott 
a kállai kettős eredeti dallamai közé, hiszen – legalábbis a szövege – jóval későbbi kelet-
kezésű; a kortárs idős nemzedékből ugyanis többen személyesen is ismerték a dalban sze-
replő asszonyok egyikét-másikát.44 Ugyanakkor azt is megemlíti, hogy szemtanúk szerint 
a kállai kettősnek egy korábban elhunyt híres táncosa erre a dallamra fején egy borral 
teli pohárral egy helyben, „toporzékolásszerű” lábmozgással táncolt, majd a tánc végén – 
mintegy áldomásképpen – fenékig ürítette a poharat.45

 A továbbiakban Farkas a kállai kettős táncával kapcsolatban kijelenti, hogy „még 
nagyobb bizonytalansággal állunk szemben”, mint a dallamok vagy szövegek eseté-
ben. Ami a táncról mondható, az „inkább csak sejtelemszerű tapogatódzás, mint a va-
lónak hűképe”.46 A szerző az általa látott néhány táncfolyamat alapján arra a meggyő-
ződésre jut, hogy az eredeti kállai kettőst már senki nem ismeri a maga teljességében: 
a táncolók csupán egyik-másik „mozzanatát” tanulták meg őseiktől és táncolták kállai 
kettősként. Ebből egyúttal arra következtet, hogy a táncnak nem volt „határozott for-
mák közé szorított, megkövült alakja”, hanem „sok tekintetben szabad volt”, és a tánc 
milyenségét nem az egyes lépések „száraz ismerete”, hanem az illető vérmérséklete, 
ügyessége, tánctudása határozta meg. A táncot eljárni tehát „valódi művészet számba 
mehetett”.47 Helyszíne „nem az etiquette-bálok sima parkettje”, hanem a nép egy-
szerű mulatságainak színhelye volt.48 A tánc esztétikájához hozzátartozott, hogy nem 
fiatal, hanem 40-50 éves érett férfinak kellett táncolnia; „komoly, daliás megjelenés, 
izmos vállas termet, telt, erőteljes idomok, az arcznak kifejezésteljes nyiltsága, mele-
gen érző kedély, elengedhetlen [sic!] kellékei a férfi szerepeinek”. A férfi magatartását 
jellemző „méltósággal teljes nyugalom ... az egész táncznak sajátos bájt kölcsönöz”.49 
A nő szerepe ugyancsak rátermettséget kíván: hozzá a „szende nőiesség”, „szerényke-
dés” és „tartózkodó modor” illett. A férfival szembeni húzódozása – különösen a csa-
logató részben – akár csalfaságként is felfogható. Összességében táncát a „rithmikus 
vibrálásnak csodálatosan szép ... bája” jellemzi.50

 Farkas Lajos a rendelkezésére álló adatok alapján arra is vállalkozik, hogy felvázolja 
a tánc kialakulásával és eredeti formájával kapcsolatos elképzeléseit. A tánc „kettős” 
nevéből arra következtet, hogy eredetileg csak egy pár, s nem több táncolta. A tánc 

43 Farkas 1895a: 82–83.
44 Farkas 1895a: 92.
45 Farkas 1895a: 83.
46 Farkas 1895a: 92.
47 Farkas 1895a: 83.
48 Farkas 1895a: 92.
49 Farkas 1895c: 294–295.
50 Farkas 1895a: 92.
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szerzője „a nép fiaiból kikerült híres tánczos lehetett, ki az itt szokásos figurák közül 
egynéhányat divatba hozott” – azaz a helyi néptáncmotívumokból emelt ki néhányat 
és kapcsolt a kállai kettős dallamaihoz.51 A későbbiekben aztán több motívum is tár-
sulhatott a tánchoz, s így alakulhatott ki lassan „egy bizonyos keret”, amely viszont 
nem volt kötött, főként ha mindössze egyetlen pár táncolta. Ezt a keretet a táncosok 
ízlése, ügyessége és kedve szabályozta, „e korláton belül” viszont „széleskörű szabadság 
nyílt” a számukra, ami azt jelentette, főként a férfi vonatkozásában, hogy a „szebb 
magyar rithmikus mozdulatok” mellett „ezerféle mókára, bohókás tréfára” is mód 
nyílt – amilyenek a „nyíri vinkó”52 által keltett hangulatban születtek meg a tánco-
sok lábán. Aki pedig ezekből a „legtöbbet s legjobbat” tudta eljárni, az ilyen „kiváló, 
ügyes, jókedélyü tánczosra” mondták rá, hogy eljárná még a kállai kettőst is.53

 Írása végén Farkas Lajos örömmel tudósít arról, hogy „pár ügybuzgó agitátor kez-
deményezésére” felújították a kállai kettőst: „őszfürtü, roskatag öregek” tanították be 
a táncot a „seregestül tóduló” „viruló” ifjaknak és hajadonoknak.54 A tanítás ered-
ményét a március 15-én rendezett polgárbálon mutatták be, de – mint kétkedően 
megjegyzi – „hogy az előadott »kállai kettős« mennyiben egyezik meg az »igazi« kállai 
kettőssel, ezt ma már bajos eldönteni”.55

 A tanulmány kiegészítéseképpen a Nyírvidék következő számában Farkas Lajos egy 
népmondát is közzétett, amely a kállai kettős eredetével kapcsolatban volt ismert, s 
amelyet még részletesebben közölt az Ethnographiában megjelent írásában.56 A történet 
szerint a török időkben a kállói végvárat őrző hajdúk azzal szórakoztak, hogy a foglyul 
ejtett „kontyosokat” – más változat szerint labancokat – „párosával egymáshoz kötöz-
ték s tánczra kényszeritették”: előbb lassú, majd pattogós zenére kellett táncolniuk. Ha 
nem kapkodták elég fürgén a lábukat, akkor korbáccsal, vesszővel serkentették élénkebb 
mozgásra a foglyokat. Ettől a „kállai kettős”-től eredeztethető a tánc messze földön is-
mert félelmetes híre, amely olyan, fenyegetően hangzó szólásokban maradt fent, mint 
például az „eljáratom én vele a kállai kettőst” (ami kb. annyit jelent, hogy „megtanítom 
én kesztyűbe dudálni”). Farkas Lajos véleménye szerint elképzelhető, hogy a kállai ket-
tős korabeli ismert formája innen ered olyan módon, hogy a lakodalmi „maskurázás-
kor”, egyéb mulatságokban „szórakoztatásból s a magyar virtusra való emlékeztetésül” 
felidézték a foglyoknak adott „tánczleczkét”, de természetesen már a hajdúk durvaságai 
nélkül. Aztán a „tánczoltatás mimelése” mindinkább háttérbe szorult, s helyette egy-egy 
ügyes, összeillő pár előadásában a szólótánc virtuozitása, a magyar tánclépések szépsége 
került előtérbe. Így ölthetett az idők folyamán egy „bizonyos határozott formát” a tánc, 

51 Farkas 1895a: 92–93.
52 A „vinkó” rossz minőségű, savanyú bort jelent; Farkas Lajos azonban a „nyíri vinkó” – Krúdy műveiben is gyak-

ran előforduló – kifejezését a nyírségi homokon termett borra használja mindenféle negatív felhang nélkül.
53 Farkas 1895a: 92.
54 Bár Farkas nem utal rá, de a tánc felújítása körüli lelkesedés hátterében a közelgő millenniummal kapcsolatos 

„nagy nemzeti felbuzdulás” állt, mint ahogy Harsányi Gézáné nagykállói helytörténész írja: Harsányiné 2007a: 83.
55 Farkas 1895a: 93. Paksa Katalin jegyzi meg ezzel kapcsolatban: „Úgy tűnik, ez az esemény fordulópont volt a 

kállai kettős történetében, hiszen a hagyományos alkalmakhoz, lakodalmakhoz kötött használatból kiszorulva ek-
kor – az 1848-as forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepén – kapott új funkciót, s a lokálpatrióta közösségi 
öntudat polgári keretek közé illeszkedő kifejezése lett.” Paksa 2011a: 301.

56 Farkas 1895b: 128., 133.; Farkas 1895c: 296–297.



53

„Az a híres kállai kettős”

s vált valódi páros tánccá.57 Hogy milyen metamorfózis révén alakulhatott át a rabok 
kínzásául szolgáló táncoltatás szerelmi kettőssé, arról hallgat a szerző.

Réthei Prikkel Marián

Közel harminc évvel Farkas Lajos írása után jelent meg Réthei Prikkel Marián ben-
cés szerzetestanár klasszikussá vált műve, a magyar tánchagyomány első nagy, tudo-
mányos igénnyel készült összefoglalója.58 Noha Réthei közvetlenül nem foglalkozott 
az eredeti néptáncok helyszíni tanulmányozásával, széleskörű filológiai kutatásaival 
mégis biztos alapját teremtette meg a mai értelemben vett tánctudománynak: köny-
ve megjelenését ugyanis többéves irodalmi forráskutatás, illetve kiterjedt levelezésen 
alapuló adatgyűjtés előzte meg. Tanulságos számunkra, hogy a kállai kettős felől ér-
deklődő, az „ország minden részére” kiterjedő széleskörű adatgyűjtés eredménye sze-
rint csak pár helyen, jobbára városok ban ismerték a táncot, amely csak nagy ritkán, 
kuriózumként bukkant fel nagyobb mulatságokban, lakodalmakban egy-egy idősebb 
pár előadásában. Az a nemzedék, amely igazán ismerte, akkoriban már nem létezett.59

 A kötet jó néhány oldalt szentel a kállai kettősnek, méghozzá a „Különleges ma-
gyar táncok” című fejezetben.60 Ebben Réthei említést tesz a tánc nevének XVII–
XVIII. századi történeti forrásokban való előfordulásairól, majd ismerteti a kállai ket-
tős keletkezésével kapcsolatos nagykállói népmondákat Farkas Lajos Ethnographiában 
megjelent tanulmánya61 alapján (a rá való hivatkozás nélkül), ám vele ellentétben ő 
ezeket utólagos népi „etymologizálás”-oknak tartja. Szintén Farkas nyomán részletes 
leírását adja a táncnak és dallamainak – a dallamokat viszont más sorrendben, illetve 
zongoraátiratban közli. Ismertetésében határozottan állást foglal olyan kérdésekben, 
amelyekre Farkas Lajos – még közvetlen helyszíni gyűjtései alapján is – csak való-
színű válaszokat, feltételezéseket fogalmazott meg. Réthei véleménye szerint a táncot 
a „városi mesterembersorbeli polgárság” teremtette meg; erre vallanak „rendezettsége, 
egyenletesebb s fékezettebb mozgásalakzatai” éppúgy, mint kísérődalainak a népdalo-
kétól elütő „tanultabb” szövegezése. Ugyanakkor azt is bizonyítottnak látja, hogy „az 
általános népi lassúból fejlesztették ki a kállaiak”; definíciószerű megállapítása szerint 
a kállai kettős „nem egyéb, mint a lassú néptáncnak bizonyos rendbe szedett, megfi-
nomított páros mása”. Néptánc eredetéből következtetve és a magyar tánc uralkodó 
improvizatív jellegéből kiindulva azt is leszögezi, hogy a kállai kettős táncfolyamata 
eredetileg nem volt „pontosan, előírásszerűen megállapítva”, azaz nem volt kötött, 
legfeljebb annyiban, amennyiben a „rátermettebb táncospárok” „lejtésmódja” egyfajta 
szokássá vált – vélhetően azáltal, hogy mások is átvettek tőlük bizonyos mozgásformá-
kat. Szerinte „az egyéni ügyesség és találékonyság kevéssé volt kötve”, annál is inkább, 
mivel általában a legjobb táncosok járták a kállai kettőst, s mutatták meg benne tánc-

57 Farkas 1895b: 133.
58 Réthei 1924.
59 Réthei 1924: 102.
60 Réthei 1924: 101–112.
61 Farkas 1895c.
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tudásukat. Ez utóbbi kijelentése szintén a tánc alapvetően improvizatív jellege mellett 
érvel.62 Karakteres véleményének ellentmondani látszik nemcsak az általa is leírt kötött 
táncfolyamat (melyet szintén hivatkozás nélkül vesz át Farkas Lajostól), hanem az a 
tény is, hogy sosem látta élőben a táncot.
 Réthei a „magyar néptánc jellemző vonásainak ismerete alapján” hasonló határo-
zottsággal teszi le a voksát amellett, hogy a kállai kettős eredetileg kétrészes lehetett: 
szerinte a Mikor felülrül fúj és a Kincsem, komámasszony egymással rokon dallamai 
kísérték a tánc lassú és friss részét. A Farkas Lajos által közölt többi dallam szerinte 
csak utólagosan és időlegesen kapcsolódhatott a tánchoz. A fejezet végén Arany János 
Öldöklő angyal című költeményének mesterien versbe foglalt, roppant érzékletes tánc-
leírását idézi, mely szerinte „voltakép a kállai kettőst akarja lefesteni” – ezzel illusztrál-
va, hogy milyennek képzeli az általa sosem látott kállai kettőst.63

Szabó Antal

Farkas Lajos mellett Szabó Antal volt az a kállai kettősről publikálók sorában, aki 
részletes és hiteles leírását adta a táncnak. Miként Farkas, úgy ő sem volt született 
kállai; 1893-ban került Nagykállóba a református iskola tanítói állásába. Ezután, mint 
írja, 1895 márciusáig, azaz a kállai kettős felújításának dátumáig minden alkalmat 
megragadott arra, hogy az idősektől érdeklődjön a tánc „eredete, dala, áriája s táncfi-
gurái iránt”.64 Így szerzett tudomást három, kifejezetten Nagykálló nevéhez fűződő, 
de országszerte ismert fogalomról, melyből kettőt a szájhagyomány a kállai kettőshöz 
kapcsol. Az ezekkel kapcsolatos írását a Nyírvidék 1924-ben folytatásokban közölte.65 
A végvári vitézek fogolytáncoltatásáról szóló, Farkas által már ismertetett monda mel-
lett Szabó leír egy másik, a „kállai egyes”-hez fűződő történetet is.66 A „kállai egyes” 
az egykori vármegyeháza egyik olyan börtöncellája volt, amelyben sem állva, sem fek-
ve nem lehetett kiegyenesedni, s amelynek a padlója élére állított hasáblécekkel volt 
kirakva. Így az oda bezárt rabok folyton emelgették meztelen lábukat a fájdalomtól, 
amin az őrök a kállai kettőst emlegetve gúnyolódtak: „Na járod a kállai kettőst?”67 
Szabó – Farkas Lajossal szemben – az öregekkel való beszélgetéseire utalva teljes hatá-
rozottsággal jelenti ki, hogy a kállai kettős egyik történetből sem eredeztethető, mind-
kettőben csupán gúnyként szerepel a tánc neve.68

62 Réthei 1924: 102–103.
63 Réthei 1924: 111.
64 Szabó 1924a: 3.
65 Szabó 1924a–1924d.
66 A „kállói egyes”-ről Görömbei Péter is ír könyvében, anélkül azonban, hogy a kállai kettőssel összefüggésbe 

hozná, lásd Görömbei 1882: 8.
67 Lásd még Kálnay 1900: 182. „...ha valakit azzal biztattak, hogy majd eljáratják vele a »kállai kettőst«, jobban 

megijedt, mintha veréssel fenyegették volna, mert ez alatt a kállai vár szűk czelláit értették, a hol a rab csak állani 
volt képes; mivel pedig a fülkék alja élükre állított négyszögletes léczekkel volt kirakva, melyeken megállani alig 
lehetett, a rab fájdalmában kénytelen volt mezitelen lábait sürün váltogatva fel-felkapkodni. Különösen a taga-
dásban levő rabokat zárták ily fülkékbe. ...alig volt rab, aki a vallatás e módjának ellent tudott volna állani. Ez volt 
csak az igazi »kállai kettős«.” Lásd még erről Gulácsy Irén: A kállói kapitány című, 1933-ban megjelent regényét.

68 Szabó 1924b: 3.
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 Leírása szerint a kállai kettőst mindig a polgárság „szine-javából” származó időseb-
bek adták elő, „kik vezető szerepet vittek a város életében”. A szerző név szerint felso-
rolja azokat a régi, illetve kortárs kállaiakat, akik jól tudták előadni a táncot; jellemző 
módon főbírók, törvénybírók, tehetős polgárok, tanácsosok szerepelnek a névsorban 
a feleségeikkel. A legszebben táncoló Toka Károlyra „délceg magatartás”, „utánozha-
tatlan lebegő rezgés” volt jellemző, míg párjának „szemérmetes, szende” mozdulatai a 
csalogató részben „nemes dacot” fejeztek ki.69

 A kállai kettősre rendszerint éjfél körül került sor a mulatságokban, mikor a többi 
táncoló megpihent, és szívesen nézte a kiváló táncosok bemutatóját. Szabó Antal a ku-
tatásai során „nagyon sokszor” eltáncoltatta a kállai kettőst, de voltak, akik szóban vagy 
a dalok eléneklésével segítették a tánc rekonstrukcióját. A gyűjtés az 1890-es években 
történt akkori idősektől, akiknek egyike sem élt már a cikk publikálása idején.70

 A tánc menete és a dalok szövege alapján egy szerelmi történet rajzolódik ki: a nő 
szemére hányja a férfinak kétszeri elmaradását, számon kéri hűtlenségét, mire a férfi 
igyekszik kiengesztelni haragvó kedvesét, aki azonban többször is otthagyja, s kibújik 
ölelésre tárt karja alatt. A nő azonban, látva, hogy párja kezd bosszús lenni, előbb csak 
az ujjánál fogva hagyja magát megforgatni, majd a karját nyújtja, végül a teljes békülés 
jeleként hagyja megölelni magát.
 Szabó Antal a tánc dallamait nem tudta lekottázni (hallott arról, hogy Farkas Lajos 
ezt már megtette), de mindet megtanulta hallás után. Mint írja, ő a táncra fektette a 
fő hangsúlyt, és a látottak, illetve hallottak alapján összeállított egy táncfolyamatot, 
melyben minden figurát háromszor kellett eljárni. A tánc szorosan követi az első lassú 
dallam szövegét. A kibékülés után a második dallam frissebb tempójára örömtáncot 
járnak, melyben a táncfigurák „a fenti sorrendben” követik egymást. Eközben a férfi, 
mikor párjától eltávolodva járja, „ahol ösztöne diktálja, be-be mutat virtusos táncfi-
gurái közül egyet-egyet”. Ezek egyike, mikor borral teli pohárral a fején táncol, majd 
a fejéről letéve az asztalra a poharat, s csak a fogával tartva a pohár szélét, felemeli, és 
kiissza a bort.71 A gyors figurázás dallama a Kincsem, komámasszony.
 Szabó a leírt sorrendben tanította be a táncot 1895-ben a március 15-iki bálra. 
A nagy érdeklődést az is jelzi, hogy Nyíregyházáról kisebb társaság érkezett a tánc 
megtekintésére, köztük olyan notabilitásokkal, mint a főispán, a kórházigazgató, vagy 
például a fentebb említett Jósa András vármegyei főorvos. Az illusztris vendégek meg-
jegyzésére, miszerint a kállai kettős egyik-másik figuráját már látták lakodalmakban, 
de nem csoportosan, hanem szólóban előadva, Szabó Antal érdekes választ ad: egyet-
ért az urakkal („én is azt tartom, hogy ugy kell táncolni”), de – mint magyarázatkép-
pen írja – ez alkalommal az volt a célja, hogy minél többen egyöntetűen megtanulják 
a táncot, s így „a sok táncos dacára is kellő áttekintést nyerjenek az érdeklődők a 
táncról”.72

69 Szabó 1924b: 3.
70 Szabó 1924b: 3.
71 Szabó 1924c: 3–4.
72 Szabó 1924d: 3.
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 Még egy fontos megjegyzést olvashatunk a beszámoló végén: a kállai kettős ké-
sőbbi, 1922–1923-as betanításai kapcsán írja a szerző, hogy mennyire helytelen azt a 
dalok nélkül (csak zenére) táncolni.73

Nyárády Mihály

A kállai kettőst közvetlenül ismerő, Nagykállóban élő szerzők írásai után egy olyan 
nyíregyházi etnográfus tanulmányát kell megemlítenünk, aki arra vállalkozott, hogy 
a táncról szóló irodalom ellentmondásait, feltevéseit megpróbálja tisztázni, és hogy 
végigkövesse a búvópatakként felbukkanó majd eltűnő tánc és kísérődallamai sorsát 
az első leírástól (1895) kezdve az ötvenes évek végéig. Az írott források tanulmányo-
zása mellett Nyárády értékes információkat gyűjtött Nagykállóban is. Lássuk most a 
tanulmány mi szempontunkból legfontosabb következtéseit!
 Mindjárt az első a tánc nevének – általunk fentebb már jelzett – problémája: a 
XVII–XVIII. századi források „kállai kettő” változata alapján Nyárády elképzelhető-
nek tartja, hogy ez lehetett a régebbi névalak, és a „kettős” az újabb.74

 A másik lényeges kérdés, hogy honnan eredeztethető a kállai kettős. Nyárády tör-
téneti adatokkal bizonyítva elveti A Pallas Nagy Lexikona „Magyar táncok” szócikké-
nek75 azt a feltevését, mely szerint a tánc a Kállay családhoz kapcsolódna; a település 
ugyanis csak 1574 előtt és 1723 után volt a család tulajdonában, a köztes időszakban 
a végvár miatt a kincstár fennhatósága alatt állt. A tánc „fénykora így a család távolléte 
idejére esett”. Sokkal valószínűbbnek tartja, hogy a kállai kettős eredete arra az időre 
nyúlik vissza, amikor a nagykállóiak „a jobbágyi sorból kiemelkedve a végvári vitézek 
sorába jutottak”, ami összehasonlíthatatlanul jobb helyzetet, „vidámabb életet” jelen-
tett számukra. Mivel a vár igen sokszor került erdélyi fejedelmek kezére, ezért erdélyi 
katonák is éltek a várban – Nyárády a „kállóiak e sorstársai” között keresi a kállai 
kettős megalkotóját, aki szerinte „nagy földet bejárt, tanult ember lehetett”.76

 A török rabok táncra kényszerítésével (a „kállai kettős” táncoltatásával), illetve a 
„kállai egyes” nevű börtöncellával kapcsolatos felvetésekre hivatkozva leszögezi, hogy 
ezek egyikéből sem alakulhatott ki a kállai kettős, hanem fordítva: mindkettő éppen 
a táncról kaphatta gúnyként a nevét.77

 Tisztázandó kérdésként merül föl Nyárádynál az is, hogy Nagykállónak melyik 
társadalmi rétegéhez kapcsolódott a kállai kettős. Réthei és Szabó ez irányú megál-

73 Szabó 1924d: 3.
74 Nyárády 1969: 23.
75 Pallas 1896: 183–185.
76 Nyárády 1969: 30. Érdekes, külön vizsgálatot igénylő adalék a kállai kettős és Erdély kapcsolatához, hogy Szé-

kelyföldön valamikor táncoltak egy 11 részből álló, kötött szerkezetű táncfüzért „Kállay kettős” („Kállai-Kettős”) 
néven. A leírás szerzői tisztában voltak vele, hogy a tánc Nagykállóból származik, mégis „beiktatták” a székely tán-
cok közé, mert az öregek szerint ezt az „urias”, „cifra” táncot mindig ismerték, sőt ünnepeken „a többi tánc előtt 
legeslegelöl” járták el. A meglehetősen bonyolult, mesterkélt tánckompozíció – részben idegen vagy műzenei 
eredetű – dallamai és motívumai egészen másak, mint az eredeti kállai kettősé, bár a kiadvány 73. oldalán közölt 
kép táncmozdulata nagyon hasonlít a kállai kettős Mellékletben közölt motívumához. Lásd Vámszer–Bándy 
1937: 55–73.

77 Nyárády 1969: 27., 32.
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lapításait elemezve taglalja, hogy a „polgárság” kifejezés milyen jelentésváltozásokon 
ment át az elmúlt évszázadban, és kifejti, hogy nem a nemesek vagy az iparosok, de 
nem is az urak (értelmiségiek), hanem – Szabó Antallal egyetértve – a vagyonosabb 
gazdaréteg, a polgárság színe-java táncolta a kállai kettőst, és közülük is inkább azok, 
akik „vezető szerepet játszottak a közéletben” (és feltehetően ezen a jogon hívták őket 
polgároknak). Végső soron korábbi állítását ismétli meg: a kállai kettős a „végvári 
vitézeknek és utódaiknak a tánca volt”.78

 Végezetül arra keresi a választ: vajon kötött tánc volt-e a kállai kettős, vagy te-
ret adott az egyéni improvizációnak is? Nyárády jól mutat rá Farkas Lajosnak ezzel 
a kérdéssel kapcsolatos, egymásnak ellentmondó szavaira, és amellett érvel, hogy a 
kállai kettős eredetileg a francia négyeshez hasonlóan „határozott formák közé zárt, 
megkövült tánc volt”, amelyet egyöntetűen, a hagyományoknak megfelelően kell 
járni; nem szabad benne „egyénieskedni”, illetve „a figurák sorrendjén változtatni”, 
valamint a tánc „meséjéről” elvonni a figyelmet azzal, hogy például szüreti bálban 
adják elő, aminek más a „meséje”.79 Hogy milyen alkalom lenne a megfelelő a kállai 
kettős előadására, arról nem szól. Külön kitér viszont Szabó Antalnak arra a – fentebb 
már idézett – megjegyzésére, mely szerint ő azért tanította be egyöntetűen, „kolón 
szerűen” (sorokba rendezve) a táncot, hogy a nézők így jobban át tudják tekinteni. 
Ezt Nyárády azzal magyarázza, hogy a táncot megszemlélő és megbíráló, de „a táncról 
kellő ismerettel nem bíró nagyuraknak Szabó Antal nem akart ellentmondani”.80 Úgy 
véljük, ezzel rá is világított Szabó ellentmondó kijelentéseinek az okára. Ennek leg-
jobb bizonysága az a tény, hogy a kállai kettős legközelebbi, huszonhét évvel későbbi 
felújításakor szintén sorban és egyöntetűen tanították be a táncot, sőt két évvel később 
(1924) maga Szabó Antal ugyancsak így tanította be.

Már Nyárády is hírt ad arról, hogy az 1920-as évek elején évente egyszer betanulták 
és bemutatták egy-egy jeles alkalomból Nagykállóban a kállai kettőst. Nagy esemény 
volt a tánc történetében az akkor már hírneves zenetudós, Kodály Zoltán 1926-os 
látogatása, ami később nemcsak a világhírnevet szerzett kórusmű, illetve koreográfia 
(Rábai Miklós) megszületését eredményezte (1951), hanem a tánc filmen való meg-
örökítését is.81 Az igazi áttörést azonban a kállai kettős fennmaradása tekintetében 

78 Nyárády 1969: 32., 37.
79 Nyárády 1969: 28., 43.
80 Nyárády 1969: 34.
81 Az első mozgófilm a kállai kettősről 1932-ben készült Budapesten (Ft.2 leltári számon őrzi a Bölcsészettudo-

mányi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének filmtára), ezen a filmen azonban csak rövid részleteket lát-
hatunk a táncból, összefüggő folyamatokat nem. Később 1953-ban az akkor már javában működő nagykállói 
néptáncegyüttest és gyerekcsoportját vették filmre szintén Budapesten (leltári száma Ft.198), 1955-ben pedig 
Nagykállóban örökítették meg két pár előadásában a tánc teljes kötött folyamatát, valamint improvizált válto-
zatait (Ft.260). Külön érdekesség a tánc életében az Ítél a Balaton című, 1932-ben készült játékfilm, amelyben 
a nagykállói gyöngyös bokrétás együttes táncosai eljárják a kállai kettőst (Fejős 1932: 9,05–11,37 min). Nem 
véletlen, hogy őket hívták meg erre a szerepre, ugyanis a tánc szerelmi története tökéletesen illeszkedett a film 
szerelmi konfliktusra, féltékenységre épülő alaptémájához. Különleges tánctörténeti dokumentumnak tekinthető 
ez a felvétel azért is, mert a kállai kettőst eredeti funkciójában, egy vendéglői mulatság bemutató táncaként 
láthatjuk, melynek friss része átcsap szabad mulatásba. A tánc ilyen alkalmazása feltehetően a hagyományban is 
előfordult. (Nyárády Mihály tévesen 1939-re teszi a film készítésének időpontját, lásd Nyárády 1969: 39.)
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a gyöngyösbokrétás együttes megalakulása jelentette 1931-ben;82 innentől kezdve 
ugyanis néhány kisebb szünetet leszámítva folyamatosan működött Nagykállóban 
tánccsoport, amelynek révén a kállai kettős napjainkig fennmaradt táncos generációk 
sorának a lábán. 
 Nyárády tanulmánya óta jó néhány tudományos és egyéb műben is előfordul a 
kállai kettős, de a fentebb ismertetett írásokhoz képest egyik sem szolgál újdonsággal. 
Sőt, jellemzően a korábbi adatokat veszik át forráskritika nélkül, aminek eredmé-
nyeként sok téves adatot, helytelen értelmezést görget maga előtt még a tudományos 
szakirodalom is.
 Ezek után lássuk, megválaszolhatók-e egyértelműen a korábban felvetett kérdések, 
feloldhatók-e az ellenmondások – összességében megfejthető-e a kállai kettős múltba 
vesző története!

Kérdések és válaszok a kállai kettősről
I. A kállai kettős eredete

A kállai kettős nevének első írásos említése, mint láttuk, a XVII. század második 
feléből való egy ismeretlen erdélyi szerző tollából, ami azt jelenti, hogy a tánc keletke-
zését korábbra kell tennünk, hiszen a hírének még el kellett jutnia Kállóból Erdélybe. 
Kialakulásával kapcsolatban csak feltételezésekre hagyatkozhatunk. A legvalószínűbb-
nek azt tartjuk, hogy a nyugati táncdivat keletre terjedésével kerülhetett Kállóba egy 
olyan, csalogatós játékra épülő kötött kontratánc, amely a kállai kettős mai formá-
jának elődje lehetett. Magasabb rangú külhoni katonák éppúgy közvetíthették az új 
táncdivatot, mint a Kállóban megforduló, messze földet bejárt iparosok vagy keres-
kedők, hiszen Kálló, mint láttuk, ebben a korszakban – geostratégiai helyzetének és 
várának köszönhetően – kiemelkedő szerepet játszott a környék települései között, 
ami élénk nyugat-európai és erdélyi kapcsolataiban is megnyilvánult.
 A tánc eredete kapcsán joggal merülhet fel a kérdés: hogy lehetséges az, hogy a 
korabeli kontratáncok e kései maradéka csaknem négy évszázadon keresztül megőr-
ződött Nagykállóban – és csak Nagykállóban? Ugyanis sem fő dallama, sem a tánca 
nem terjedt el a városon kívül, mindvégig kállai örökség maradt. A konkrét választ 
remélhetőleg későbbi elemzéseink fogják megadni, de ezt megelőlegezve teoretikus 
alapon két okát vázolhatjuk fel ennek a különös jelenségnek:
1. A kállai kettős hírneve lehetett az egyik fontos tényező, amely a tánc fennmaradá-

sát befolyásolta.
2. A kállai kettősben lennie kellett valaminek, ami a kor divatjelenségén túl időtálló-

nak bizonyult, és ezért tudott tartósan megmaradni; nem egyszerűen egy nyugati 
tánc adaptációja volt, hanem a pillanatnyi divatnak megfelelő külső formát valami 
sajátos, egyedi tartalommal tölthette meg.

82 Pálfi 1970: 149.
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II. A kállai kettős neve

Mint láttuk, a XVII–XVIII. századi források többségében a tánc neve „kállai ket-
tő”-ként fordul elő, míg a XIX. században már kizárólagosan a „kettős” alak szerepel. 
Ezek alapján kézenfekvő a feltevés, hogy a tánc eredeti neve „kállai kettő” lehetett, és 
csak később állandósult a „kettős” változat – mint ahogy Nyárády Mihály is feltételez-
te. Ez a forma azonban ellentmond a magyar nyelv szabályainak: ha ugyanis valami 
két részből áll, vagy valamit ketten végeznek, azt akár melléknévként, akár főnévként 
a „kettős”, és soha nem a „kettő” szóval jelöljük (pl. kettős kereszt, kettős fogat, kettőst 
énekel vagy táncol stb.).83 Mi lehet akkor az oka, hogy mégis „kettő”-ként említik a 
táncot? Megvizsgálva a forrásokat, a következőben látjuk ennek a magyarázatát:
1. A tánc nevének első előfordulása alapján nagyon valószínű, hogy a „kettőt” alakra 

a rím kedvéért volt szükség: „Egykor alig vehetsz vala egy kis szellőt, / Most már elől 
járod a kállai kettőt.” A szóvégi „szellőt”-höz a „kettőt” szolgált tökéletes rímként, a 
szellőt–kettőst már korántsem hangzott volna ilyen jól. Feltételezhető tehát, hogy 
a szerző a rím kedvéért módosíthatta a tánc nevét.

2. Fokozottan ez a helyzet a másik verses műben, Gvadányi alkotásában, ott ugyanis 
nemcsak két, hanem négy sornak kell rímelnie: „Legény vagyok újra: a’ Kállai kettőt 
/ Ímmár el járhatom, vagy guggó Tót lejtőt / Által ugorhatom hosszan nyújtott Száz 
tőt / Áldasson az Isten! hogy adott új erőt.” A sorvégi rímek tehát: kettőt–lejtőt–Száz 
tőt–erőt; ide sem illett volna a „kettőst”, ezért a költő innen is elhagyta a tánc 
nevéből az „s”-t.

3. Baróti Szabó Dávid Kisded szó-tárával kapcsolatban már említettük, hogy a tánc 
nevét a Gvadányi-műből idézi, így teljesen biztos, hogy onnan kölcsönözte ezt a 
formát. Ez annál is érdekesebb, mert Baróti említett korábbi, 1786-ban megjelent 
– egyébként nem rímes! – versében még „kállai kettős”-ként említi a táncot.

4. Végezetül a Hadi és más nevezetes történetekben publikált vers, amelyben ugyancsak 
a „kállai kettő” forma szerepel, közvetlen a Gvadányi-mű után, 1791-ben jelent 
meg; így feltételezhető, hogy a szerző szintén a falusi nótárius gyorsan népszerűvé 
váló történetéből vette át ezt az alakot.

 Mindezek alapján bizonyosnak látszik, hogy a tánc neve kezdettől fogva „kállai 
kettős” volt, és csupán a rímelés kedvéért alakította a költői „önkény” néhány versben 
„kállai kettő”-vé; az ilyen alakban előforduló változatok pedig bizonyítottan vagy leg-
alábbis nagy valószínűséggel ezekből a versekből való átvételek.
 Továbbmenve vizsgáljuk meg a tánc nevét magát: miért kaphatta vajon a tánc a 
„kettős” nevet? Mint fentebb láttuk, a szó többféle jelentést takarhat. Farkas Lajos 
korábban idézett magyarázata szerint azért volt kettős a neve, mert eredetileg csak egy 
– és nem sok – pár, azaz két ember táncolhatta. Ezt nem tartjuk valószínűnek, egyfelől 
mert az „Elöl járod a kállai kettőst” mondás mindenképpen arra utal, hogy többen 
járták a táncot, másfelől mert egyetlen pár mégoly virtuóz tánca sem juthatott volna 
olyan hírnévre, mint adott esetben egy több pár által egyformán járt, feltehetően jóval 

83 Lásd erről A magyar nyelv értelmező szótára „kettős” szócikkét: ÉrtSz. 1986: 916–917.
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nagyobb hatású csoportos tánc. Sokkal inkább elképzelhető, hogy a tánc neve ere-
dendő páros voltával, esetleg kétrészességével és/vagy a két sorban táncolással függhet 
össze. Ilyen típusú táncnévadással találkozunk a gyimesi csángók két különböző tánc-
részből – egyébként két sorban járt – kettős jártatója és sirülője esetében is. A magyar 
kettős nevű XIX. századi népies műtánc nevében viszont a „kettős” a magyar szólóval 
(szólóban járt férfitánccal) ellentétben éppen arra utal, hogy párban táncolták. A kál-
lai kettős nevével kapcsolatban mindhárom jelentés elképzelhető: a legvalószínűbb a 
„kettős” lehet mint a „pár”, „páros” kifejezés ritkább-régiesebb formája, hiszen egy 
„szerelmi kettősről” van szó; másfelől ez a kifejezés utalhat két különböző dallamú, 
tempójú és motivikájú táncrészre mint kettősségre is (lassú és friss); harmadrészt a 
„kettős” szó – utalva esetleg katonai származására – régies katonai alkalmazása szerint 
jelentheti a táncnak azt a jellegzetességét, hogy páros táncként ugyan, de két sorban 
táncolták.84

 A tánc nevével és eredetével kapcsolatban A Pallas Nagy Lexikona felveti a kérdést, 
hogy az vajon nem a Kállay családdal függ-e össze. A kérdés kézenfekvő ugyan, de 
mindenféle alapot nélkülöz, ugyanis sem a szájhagyományban, sem az írott források-
ban semmi nem utal Nagykálló ősi nemesi birtokos családjának és a kállai kettősnek 
bármiféle kapcsolatára. Nyárády Mihály történeti adatokkal is alátámasztotta ennek a 
felvetésnek a tudománytalanságát (lásd fentebb). A „kállai” jelző tehát egyértelműen 
a település nevét jelenti. 
 Ezek után már csak egy kérdés vár tisztázásra: mi az oka annak, hogy egyáltalán 
önálló nevet kapott ez a tánc? Az ugyanis meglehetősen ritka a tánctörténetben, hogy 
egy táncot arról a településről nevezzenek el, ahonnan származik, megjelölve még a 
típusát is (kettős). Régebben léteztek ilyen nevek, mint például a 21. lábjegyzetben 
említett debreceni kopogós, de ezek már rég kihaltak a tánccal együtt. Az olyan, manap-
ság is ismert kifejezések pedig, mint az ököritói fergeteges vagy a cigándi keménycsárdás 
egészen új keletűek, hiszen csupán a Gyöngyösbokréta-mozgalomban, a falusi táncok 
színpadra vitelével jöttek létre.85 Egy biztos: a tánc nevét nem a kállaiak adhatták, 
hiszen a saját táncot nem szokás a saját faluról elnevezni, legfeljebb a környező fal-
vakban emlegethetik úgy, mint ilyen és ilyen falusi táncot.86 Kálló XVII. századi tör-
ténelmét egyértelműen végvára határozta meg a benne lakó, illetve a várból helyhiány 
miatt a mezővárosba kiszoruló zsoldosokkal, hajdúkkal együtt. Személyükben tehát 
adott volt egy olyan réteg, amely idegenként részese volt a település mindennapjainak, 
s amely nagy valószínűséggel „kállainak” nevezhette el azt a táncot, amelynek alkal-
manként szemtanúja lehetett. Feltehetően szemtanúja, és nem résztvevője, hiszen ha 
az a bizonyos tánc szórakozásul szolgáló mulatsági tánc lett volna, amelyben a katonák 
is részt vettek, akkor egyrészt elterjesztették volna más vidékeken a táncot, másrészt 
nem adtak volna külön nevet neki. Éppen azért nevezhették el, mert valami miatt kü-
lönleges lehetett a számukra, nagyon eltért az általuk ismert táncoktól. Mint a beveze-

84 ÉrtSz. 1986: 917.
85 Vö. Pálfi 1970: 146.
86 Éppúgy, ahogy a régi névadási gyakorlat szerint egy kállói ember csak idegenben kaphatta a Kállói vagy Kállai 

vezetéknevet, saját falujában nem. Vö. még Martin 1984: 156.
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tőben már írtuk, a XVI–XVII. századi katonák és hajdúk tánca szabadon járt, virtuóz, 
gyakran fegyveres tánc volt, amelyet bemutatóként éppúgy táncoltak, mint harci vagy 
nővel járt mulatsági táncként. Ami egy ilyen tánctól mindenekelőtt különbözik, az 
valamilyen kötött szerkezetű tánc lehetett – ez egyúttal az „elől járod” kifejezésnek is a 
táncvezetéssel kapcsolatos értelmét valószínűsíti. S ha ezt a táncot – éppen kötöttsége 
miatt – nem szórakozásként, hanem csak bizonyos alkalmakkor bemutatóként járták 
el, még inkább fokozhatta különlegességét, mint ahogy a sorban táncolás, a korabeli 
improvizatív mulatsági táncoktól eltérő páros viszony a férfi–nő között, esetleg az 
udvari táncokat idéző kimértebb előadásmód is, ami éles kontrasztot alkothatott a 
hajdútánc duhajságával. Alighanem ilyen okok vezethettek a kállai kettős külön név-
vel való megkülönböztetésére. Az pedig, hogy a nevét aztán a vár katonái gúnyból az 
általuk űzött kegyetlen szórakozásra is átvitték, közvetve azt bizonyítja, hogy a „ket-
tős” név a tánc páros voltára utal, hiszen az átvitel alapja csak a „kettősség” lehetett: a 
háttal összekötözött foglyok éppúgy „párt” alkottak, mint a kállai kettős táncosai. A 
„kállai egyes” börtöncella ugyancsak a táncról kapta gunyoros elnevezését.

III. A kállai kettős híre

Az a tény, hogy a fentebb idézett XVII–XIX. századi forrásokban a kállai kettős neve 
a legkülönfélébb földrajzi helyekhez köthetően bukkan fel, nagy valószínűséggel arra 
utal, hogy a tánc ekkoriban már országos ismertségnek örvendett. E források azonban 
a nevén kívül csak nagyon kevés, gyakran pedig téves információt közölnek a kállai 
kettősről. Ennek oka nyilvánvalóan az lehet, hogy a táncnak csak a neve vált széles 
körben ismertté, maga a tánc nem. A fennmaradt szólások is ezt bizonyítják, hiszen 
jelentésüknek nem sok köze van magához a kállai kettőshöz. A legnyilvánvalóbb pél-
da erre a fenyegetésként használt mondás: „Eljáratom veled a kállai kettőst!” A másik 
szólás azt sugallja, hogy a tánc előadásához (férfias) erőre, jó fizikai állapotra, egész-
ségre van szükség.87 Idősebbekkel kapcsolatban ez úgy jelenik meg, hogy „eljárja még 
a kállai kettőst”, vagy is kora ellenére olyan jó erőben van, hogy képes eljárni a táncot. 
Más, fentebb idézett esetekben a betegséggel, gyengeséggel szemben a gyógyulás, a 
visszanyert erő jeleként említik a kállai kettőst („Most már elől járod...” vagy „Legény 
vagyok újra: a’ Kállai kettőt / Ímmár el járhatom...”). Ezek alapján úgy tűnik, mintha a 
kállai kettős kifejezetten megerőltető, embert próbáló tánc lett volna, amelyhez ügyes-
ségre, jó fizikai erőnlétre lett volna szükség – ami a tánc részletes leírásának, illetve 
mai formájának ismeretében legalábbis meglepő. A kállai kettős ugyanis mindössze 
néhány motívumból álló, technikai szempontból kifejezetten egyszerű tánc mind a 
férfi, mind a nő oldaláról nézve. 
 Vajon hogy alakulhatott ki ennyire ellentétes kép a táncról? Az, hogy nem ismerték 
magát a táncot, nem elég indok erre. Az első mondás esetében magától kínálkozik a fel-
tételezés: a török kori fogolytáncoltatás mondájának valós történelmi háttere lehetett, 

87 Vö. Réthei 1906: 67.
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hiszen jól ismertek a történelemből a végvári vitézek és hajdúk portyázásai, az ellensé-
gen, de akár a közelebbi-távolabbi környék lakosságán való rajtaütések, fosztogatások, 
fogolyszedések, amelyekkel elmaradó zsoldjukat igyekeztek pótolni.88 A nagyon vegyes 
összetételű, többféle társadalmi réteget képviselő végvári katonaság és a nehezen kordá-
ban tartható hajdúk meglehetősen eldurvult mentalitásától nem állt távol a foglyoknak 
effajta megalázása, kínzása. Ennek híre, melynek érdekességét éppen a tánccal való 
összekapcsolása adhatta, messze földre eljuthatott – leginkább épp a gyakran cserélődő 
katonák révén –, de természetesen a „háttér-információk” nélkül; vagyis anélkül, hogy 
kiderült volna, valójában a kállai kettős név mit is takar. Vagyis a tánc neve és a rabok 
kínzása összemosódhatott, s így alakulhatott ki a fenyegető mondás.89

 Más a helyzet a másik két szólással, amelyek már ténylegesen a táncra vonatkoz-
nak. Ezek túlzó jellege feltételezhetően éppen a kállai kettős nagy hírével magyaráz-
ható; ennek hátterében pedig valószínűleg az a természetes logika áll, hogy egy ilyen 
nagy hírnévre jutott tánc csak valamilyen különleges, nagy erőt és ügyességet igénylő 
virtuóz tánc lehet.
 Összességében tehát a kállai kettős nevének elterjedése, hírnevének kialakulása két 
szálon, a kínzás, illetve a tánc vonalán futhatott, amelyek kölcsönösen – és immár 
kibogozhatatlanul – hatást gyakorolhattak egymásra. Egy dolog azonban eléggé való-
színűnek látszik: a kállai kettős a hírnevét a végvári katonaságnak köszönhette nem-
csak azzal, hogy messze földre elvitték a hírét, hanem már azzal is, hogy egyáltalán 
névadásuk által kiemelték a korabeli mulatsági táncok sorából.

A tanulmány befejező részét a következő számunkban közöljük.
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