
A 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 

Javaslat a  

 

„Csillagok, csillagok”  

 

települési/tájegységi/ágazati1  

értéktárba történő felvételéhez 

Készítette: 

Molnár Tibor János 

s.k. 

Keszthely, 2022.március 25. 

 

(P. H.) 

  

 
1 Kérjük, húzza alá a megfelelőt. 
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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Molnár Tibor 

János 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

 

Név: Molnár Tibor János 

Levelezési cím: 8372 Cserszegtomaj, Fenyő u. 14. 

Telefonszám: +36 30 385 9511 

E-mail cím:molnar.tibor.janos@gmail.com 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: „Csillagok, csillagok” című népdal 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:2: 

 
o agrár- és élelmiszergazdaság o egészség és életmód o épített környezet 

o ipari és műszaki megoldások o kulturális örökség o sport 

o természeti környezet o turizmus  

a szakterületi besorolás indokolása: Mint népdal egyértelműen a kulturális örökség kategóriájába 

sorolható be. 

 

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert 

nemzetiségekhez kapcsolódó érték: 

 
o igen 

  amely nemzetiség:3 

 

o nem 

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Bartók Béla: Gyermekeknek II. füzet; Béres 

József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. I kötet., 190. o. 

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

 
o települési o tájegységi o ágazati  

 

  amely értéktár neve: Keszthelyi Települési Értéktár 

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, 

a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó 

érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása): A 

Csillagok, csillagok új stílusú magyar népdal. Bartók Béla gyűjtötte a Zala vármegyei 

Keszthelyen 1906-ban. Országosan ismert, számos komoly- és könnyűzenei feldolgozása 

született. 

 
2 Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges. 
3 Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként 

elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték. 
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7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett: A gyűjtése óta azóta eltelt több mint egy 

évszázad során Keszthely egyik nem hivatalos jelképévé vált, a Fő téri zenélő óra, valamint a 

helyi kórusok egyik állandó műsorszáma. A Települési Értéktárba való felvétele megerősíti a 

dal Keszthelyhez való kötődését és újabb emléket állít a világhírű zeneszerző, népzenegyűjtő, 

zenepedagógus és zongoraművész Bartók Béla itteni gyűjtőmunkájának. 

 

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források): 

Bartók Béla bibliográfiája, Zenetudományi Intézet:  

https://zti.hu/index.php/hu/bartok/bartok-zenemuvei/idorend#Erettkori 

 

BB 53 (Sz 42 / W 22) 

Gyermekeknek. Apró darabok kezdő zongorázóknak (1908–1910) 

Tételek és időtartamuk: 

I–II. füzet, magyar népdalokra / átdolgozott kiadás Vol. I 

33. tétel 

 

Bartók eredeti lejegyzése: 

http://systems.zti.hu/br/hu/search/8259 

 

A Wikipédia szócikke: 

   https://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagok,_csillagok 

https://www.youtube.com/watch?v=s6z1cQvPyPI 

https://www.youtube.com/watch?v=d5I1ilzWAQA 

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: http://systems.zti.hu/br/hu/search/8259 

 

III. MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, - 

ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is 

- vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat 

4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum 

tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról 

  

https://zti.hu/index.php/hu/bartok/bartok-zenemuvei/idorend#Erettkori
http://systems.zti.hu/br/hu/search/8259
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagok,_csillagok
https://www.youtube.com/watch?v=s6z1cQvPyPI
https://www.youtube.com/watch?v=d5I1ilzWAQA
http://systems.zti.hu/br/hu/search/8259
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1. melléklet: A Csillagok, csillagok című népdal kottája és dalszövege 

Forrás: Wikipédia, az online enciklopédia (szabad felhasználású,  Creative Commons 

Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc) 

 

 
 

1.) 

 

   2.)   

          

Csillagok, csillagok szépen 

ragyogjatok! 

A szegénylegénynek utat mutassatok! 

Mutassatok utat a szegénylegénynek: 

nem találja házát a szeretőjének. 

Istenem, Istenem, édes jó Istenem, 

Mikor lesz énnékem szép szabad 

életem? 

Akkor lesz énnékem szép szabad 

életem, 

Mikor a babámat kedvemre ölelem. 

Liba, liba, liba, apró pici liba, 

Minek is mennék már én el a 

lagziba? 

Minek is énnékem olyan lakodalom, 

Akibe' a babám maga a 

menyasszony. 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.hu
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.hu


5 

 

2. melléklet: A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést 

valószínűsítő dokumentumok 

 

Forrás: Zenetudományi Intézet, http://systems.zti.hu/br/hu/search/8259 

  

http://systems.zti.hu/br/hu/search/8259
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3. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat a javaslatban megadott adatok, illetve 

dokumentáció kezelésére 

Alulírott Molnár Tibor János, Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja 

hozzájárulok, hogy a Települési Értéktár Bizottság az általam tett javaslatban szereplő adatokat 

a jogszabályoknak megfelelően kezelje, a dokumentációt pedig felhasználja döntéséhez. 

 

Kelt: Keszthelyen, 2022. március 25-én, Bartók Béla 141.születésnapján 

 

Molnár Tibor 

s.k. 
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4. melléklet: Nyilatkozat nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetésével 

kapcsolatban 

 

Alulírott Molnár Tibor János, Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-

testületének tagja nyilatkozom, hogy a javaslatban szereplő dokumentumok 

szabad felhasználásúak, felhasználásukhoz külön hozzájárulás nem szükséges. 

 

Kelt: Keszthelyen, 2022. március 25-én, Bartók Béla 141.születésnapján 

 

Molnár Tibor 

s.k. 

 








