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A vártnál nagyobb sikerrel zajlott le az első Regős Találkozó Kiscsőszön és Iszkázon, az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület szervezésében. A program szakmai apropója, hogy a Dunántúl egyik 

legismertebb regölését Iszkázon rögzítette Nagy László költő, Szécsi Margit és Vig Rudolf, 1959-ben. 

Ez a regölés forma máig fennmaradt a térségben és az Élő Forrásnak köszönhetően egyre többen élik, 

használják újra a hagyományt, végigjárva a településük házait, családjait, dallal, jókívánságokkal 

köszöntve a háziakat, termés és egészségvarázsló szövegekkel kívánva jókat az újesztendőre. 

A program Kiscsőszön, a Faluházban kezdődött. A délelőtti órákban gyülekező regös csapatok 

ismerkedéssel, házi finomságok kóstolásával, egymás kínálásával kezdték a napot. Hartyándi Jenő 

dokumentumfilmes operatőr segítségével minden csapat elmondta a saját regölését, teljes 

öltözetben, a szokásjátékban használatos eszközök felvonultatásával. Érdekes volt látni, hallani a 

különböző változatok ízeit, játékos szövegváltozatait. A regölést újévi köszöntők, szűzgulya hajtás, 

ódoricsolás, harsogtatás szokások is kiegészítették. Délben megérkezett a Magyarpalatkai Banda, így 

ebéd előtt palatkai táncházzal gazdagodott a program.  

A résztvevő csoportok Gyenesdiásról, Debrecenből, Badacsonytördemicről, Veszprémből, 

Székesfehérvárról, Káldról, Balatonszentgyörgyről, Dobáról, Zalaszántóról és Kiscsőszről alkották a 

közel száz fős regös bandériumot, mely ebéd után Iszkáz felé vette útját. A Nagy László Emlékháznál 

közös fotóval tisztelegtek a gyűjtők emléke előtt. Itt csatlakozott V. Németh Zsolt, a Hungarikumokért 

felelős kormánybiztos, aki elkísérte a csoportot az első iszkázi közös regölésre is a falu Közösségi 

Házába. Itt a falu nyugdíjasai fogadták a jókívánságokat. Ezt követően több családnál is tiszteletét 

tette a népes társaság, mely az elődökhöz méltó, emlékezetes regöléssel kívánt sikeres újesztendőt a 

háziaknak. A programba időközben bekapcsolódott Kalász Máté és Bandája, akik a házaknál szép 

muzsikával is kedveskedtek a vendéglátóknak. A regölés nemrégiben felkerült a Magyar Nemzeti 

Értékek listájára, mely még inkább fontossá teszi ennek a régi népszokásnak a megőrzését, tovább 

örökítését. 

 


