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Motivációs levél 

A selmecbányai hagyományőrzéssel való kapcsolatom még az egyetemi pályafutásom előtt 

kezdődött. Tatabánya mellett nőttem fel, így a bányászváros nagy hatással volt gyerekkoromra. 

Az első alkalom, amikor találkoztam a hagyományokkal a néhai zenetanáromnak és 

szomszédomnak köszönhetem, aki nemcsak a bányász nótákkal ismertetett meg, de archív 

felvételeken is bemutatta a hagyományokat. Egyre jobban és jobban érdekeltek a 

bányászhagyományok és a bányászok élete, így a Tatabányai Múzeum Bányászati és Ipari 

Skanzenében sikerült önkéntesként dolgoznom, ahol a bányászat műszaki oldala mellett a 

múzeumban megpillanthattam olyan relikviákat, melyek még Selmecbányáról és Sopronból 

kerültek oda. Régi korsókat, valétaíveket, daloskönyveket, szalagokat, Selmecbányához 

köthető irodalmi műveket. Ekkortól látogattam a Bányásznapokat, kapcsolatot alakítottam ki a 

Bányász Fúvós zenekarokkal. Elérkezett egyetemi felvételim, ami sajnos nem sikerült, viszont 

ennek a „botlásnak” köszönhetem, hogy beiratkoztam OKJ-s képzésre a Péch Antal 

Szakgimnáziumba. Itt találkoztam Miskolcon végzett bányászokkal, akik a tanáraim voltak, és 

sokat meséltek a Miskolci Egyetem diákéveikről, diákéletükről.  

Mindezek után felvételt nyertem a Miskolci Egyetemre, ahol már a Tiszai pályaudvaron 

megismerkedtem leendő Firmáimmal, barátaimmal. A bALEK7 első napján, amikor a Valéta 

Bizottság bemutatkozott első gondolatom az volt, hogy én mit tehetek a Bölcsészettudományi 

Karon a hagyományőrzésért. Úgy gondoltam, hogy a legtöbbet a Valéta Elnöki pozícióval 

tehetek. Aznap este az akkori Valéta elnöknek Tardi Roland a. Luca Brasi-nak naivan és 

tudattalanul ecseteltem, hogy „Én valéta elnök leszek”. Természetesen vajmi keveset tudtam 

akkor még a selmeci szellemről és a hagyományokról, de ez a kijelentés motivált. Mindig ott 

lebegett a cél előttem, hogy valami maradandót alkossak. 

Ezért is éreztem nagy megtiszteltetésnek, hogy megkeresztelkedésem után az első szakestély, 

ahol betölthettem a Fuhrwerk szerepet, a Történész Tisztségátadó Szakestély volt. Osztatlan 

földrajz-történelem tanár szakos hallgatóként a saját szakjának szakestélyén tisztséget betölteni 

szerintem megtiszteltető érzés. Ettől függetlenül bármilyen szakestélyen részt venni az, de ezt 

lentebb még bővebben kifejtem. Az első évemben megpróbáltam minden szakestélyen vállalni 

a Fuhrwerk tisztséget, ugyanis ezzel is már beleláttam a szakestély szervezésébe, segítőkezet 

nyújthattam, kapcsolatokat alakíthattam ki. Megtiszteltetés volt, amikor hívtak, vagy alkalom 

nyílt arra, hogy más karok szakestélyein lehettem Fuhrwerk. Főként ÁJK-n és az akkori EK-n 

(mai ETK) képviseltettem magam. Emellett a bölcsész rendezvényeken is próbáltam részt 

venni, több kevesebb sikerrel, ami abból adódott, hogy egy másik hagyományőrzésnek is a tagja 



voltam/vagyok. Német nemzetiségi, sváb népi hagyományokat ápoltam a Saarer Tanzgruppe 

tagjaként. Itt megjegyezném, hogy mik voltak a legfontosabb gondolataim, mikor 

párhuzamosan voltam aktív mindkettőben. A selmeci hagyományok diákhagyományok, így 

nem teljesen hasonlíthatóak össze a népihagyományokkal, viszont ha megvizsgáljuk mindkettő 

a mindennapjainkban él. Örömmel láttam, mikor megtudtam, hogy számos nóta, mely a selmeci 

nótakincshez tartozik, nálunk is megjelenik, csak mi még németül énekeljük azokat, pl.: Szép 

az ifjúság (Schön is die Jugendzeit). Az első és másodévem felében (ugyanis ezután jött a 

COVID), a két hagyományt párhuzamosan műveltem és ezért nem volt lehetőségem mindenhol 

ottlenni. Bánom is, meg nem is, ugyanis sokat tanultam mindkettőből, de döntenem kellett, és 

leadtam a táncot.  

A másodéven még egy bő félévünk volt, hogy megmutassuk, mit tudunk. Ekkor kezdődött 

szorosabb kapcsolatom kialakulni az Egyetemi Történész Koalícióval, ahová ötünket felvettek, 

én pedig a Történész Tisztségátadó Szakestélyen megörökölhettem a Major Domusi tisztséget. 

Mindemellett a Fuhrwerk tisztséget betöltöttem több más szakestélyen. A 2019-es év 

decemberében újabb mérföldkő következett a hagyományőrzésben, megörököltem Firmám 

Kerekes Endre László a. A Bányabölcsész Kazinczy egyenviseletét. Mindig úgy éreztem, hogy 

keveset teszek a hagyományokért, a közösségért és ezek az események megmutatták, hogy jó 

úton haladok. Ezután következett a COVID időszak, amikor is nem volt alkalmunk hagyományt 

őrizni a megszokott keretek és formák között, így, ahogy az egész világ, mi is alkalmazkodtunk. 

Harmadévesen visszatérhettünk az egyetemre, viszont Damoklész kardja lebegett a fejünk 

felett, mely csak várta az alkalmat, hogy lecsapjon. 3 hónapunk volt, hogy bepótoljunk mindent, 

ami elmaradt, és mi a 2018-ban keresztelkedett balekok ekkor váltunk Firmává. Sűrű egy három 

hónap volt. Ekkor már irregulárisként voltam bejegyezve a Mátyás Ellene Koalíción belül és 

bár a fentebb említett probléma miatt nem tudtam ott lenni minden Irodalmi Délutánon, 

eseményen, Bíró úrrá avanzsáltam. Első fogadalmam az volt, hogy bepótlom az elmaradt 

eseményeket és megteszek mindent, hogy javítsak a hibákon. Ide kapcsolódik az első fontosabb 

elvem, hogy lehetnek inaktív, kevésbé aktív hagyományőrzők a közösségünkben, a 

legfontosabb, hogy tudnak e javítani, tenni az ellen, hogy ne legyenek megbélyegezve ezzel. 

Nem jó példa az, aki nem tesz semmit, de az igen, aki behozza ezt, és túlszárnyalja önmagát.  

A harmadévünk végén már lazítottak a megszorításokon, így az első komolyabb esemény a 

Mátyás Ellenes Koalícióval a visegrádi kirándulás volt. Jó volt látni, hogy sok emberrel, akivel 

nem találkoztunk, nem beszéltünk minden héten, újra fel tudtuk venni a fonalat, mintha nem is 

történt volna semmi. Természetesen a levegőben még mindig bent volt a vírus, viszont jó érzés 



volt újra a selmeci hagyományok keretei között lenni. Számomra a kirándulás legszebb 

pillanata az volt, amikor megörököltem Kabai Bálint a. Nótabáró-tól a Bölcsészettudományi 

Kar kari Cantus Praesesi tisztségét. Itt mély érzelmek kavarogtak bennem, mely érzet a 

vidámság és a felelősség kettőse volt. Felelős vagyok a saját karom hírének öregbítéséért, a 

nóták megszerettetéséért és a hagyományokért. Ezéven a bALEK7 szervezésében kivettem a 

részem, bemutatkoztam a Valéta Bizottsággal és megtartottam életem első daltanítását. Ezután 

következett, hogy szaktársaimmal az Egyetemi Történész Koalíción belül elmélyítsük 

tagságunkat. Létrehoztunk egy új rendszert a régi rendszer alapján, mely nem ment 

zökkenőmentesen. Hibák mindig vannak, de szerencsére túl tudtunk lépni ezeken, és a 

Történész Koalíció hagyományőrző és nem hagyományőrző ága is működik. A koalíció 

megválasztott elnökének és a Történész Tisztségátadó Szakestélyen megkaptam a Praesesi 

tisztséget. Célom volt, hogy kicsit új köntösbe öltöztessük a Koalíciót, ugyanis 

alkalmazkodnunk kell az új generációs igényekhez. Lassan 8 hónappal a hátam mögött úgy 

gondolom, hogy a kitűzött célt elértük. A koalíciónak ismét vannak apródjai, megszerveztünk 

egy Karaoké és quiz estet, melyek nagyon jól sikerültek.  

A Mátyás Ellenes Koalíció elnöki tisztségét is betölthettem/betöltöm. A MEK számos túrát 

szervezett, megtartotta a születésnapos szakestélyeit, melyeket leelnökölhettem, újabb 

Bíróuraink, irregulárisaink és szimpatizánsaink vannak, mely mutatja, hogy talán valamit jól 

csinálok. Itt megjegyezném, hogy a tisztségek halmozása igen szépnek tűnik, de ezt nem 

egyedül értem el. A kollegalitást ekkor értékeltem a legjobban. Ezúton is köszönet 

mindenkinek, aki támogatott és segített, hogy eljuthassak idáig. Az elnöki megnevezés pedig 

szépen cseng, de a funkciója inkább egy koordinátori szerephez hasonló. A koalíciók 

elnökeként sokkal részletesebben beleláttam a szakestélyek szervezésébe, mint Fuhrwerkként. 

Láttam, hogy mennyi mindenen tud elcsúszni egy szakestély, rendezvény, esemény szervezése. 

Ezekből a hibákból tanultam és a jövőben javítom őket. Az emberi munka, emberi tőke mellett 

igen fontos a pénztőke. Ennek a személyeken kívül másik legnagyobb forrása a HÖK. Ezért is, 

és sok más miatt is fontos, hogy a hagyományőrzők ismerjék a HÖK tagokat, jó kapcsolatot 

ápoljanak velük, ugyanis egyik feltétele létezésünknek.  

Negyedéven a kari Cantus Praesesi tisztségem velejárója volt, hogy minden héten daltanítást 

tartottam a Bölcsész klubban, sikerült megszerveznem és levezetnem egy közös BTK-ETK 

daltanítást. Ide kapcsolódik, hogy más karokkal is ápolnunk, tartanunk kell a kapcsolatot. 

Apránként beleláttam az ide év Valéta Bizottságba, jobban szemügyre vettem, hogy mit és 

hogyan kellene csinálni. Egy kis számadással zárom motivációs levelem. Tudom, hogy a 



COVID-ra fogni a dolgokat snassz, viszont be kell látnunk, hogy még mindig hatással van ránk 

és a hagyományokra. Most kezd kilépni az árnyékából minden. Magamról annyit, hogy tudom 

jobb hagyományőrző lettem volna, ha minden évünket az egyetemen töltjük, de szerintem pont 

attól váltunk kicsit erősebbé, hogy nem ott töltöttük. Ami az erőnkből és a lehetőségekből 

kitellett, felhasználtuk az évek során. Amikor az egyetemen jártunk mindent beletettünk, hogy 

a hagyományokat megéljük és megfűszerezzük vidámsággal, boldogsággal. Ide kapcsolódik 

gondolatom, mely a változó igényekre reflektál. Változik a hagyományunk, mert változik az 

emberi összetétele. Az emberek sokszínűsége a nézőponttól függ, hogy pozitív vagy negatív a 

hagyományainkra nézve. Viszont egy közös pontot látok, ami nemcsak a régi és a mostani, 

hanem a leendő hagyományőrzők között is megvan. Ez pedig a vidámság és az öröm. Senki 

nem szeretne egy olyan közösség tagja lenni, melyben nem érzi jól magát és nem találja meg a 

helyét. Ezért kell kialakítanunk (megtartva a jelenlegit ) az elkövetkező generációnak egy élhető 

közösséget, ugyanis ők szükségesek ahhoz, hogy fent maradjunk. Sokszor mondjuk, hogy a 

„Diákság éltető eleme a vidámság. Úgy érzem, hogy ezt Kabai Bálint a. Nótabáró-val, akivel 

ketten indulunk az elnöki páros posztért képesek vagyunk megtenni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programtervezet 

Első és legfontosabb dolog, hogy a 2022/2023. évi Valéta Bizottság szeptemberre egy 

összeszokott, rugalmas, megbízható és felkészült bizottság legyen. Ezért a nyáron és/vagy a 

bALEK7 előtt egy összerázó beszélgetést, programkészítést elengedhetetlennek tartok. 

Emellett a LISZT-tel, az MFFA-val, a MEK-kel és az évfolyamokkal is le kell ülnünk 

megbeszélni az éves tervezetet, hogy zökkenőmentesen menjenek a dolgok. Ezt szolgálni fogja 

az is, ha minden társaság képviselteti legalább egy személlyel magát a Valéta Bizottságban. Az 

évfolyamokkal való megbeszélés azért fontos, hogy tudják mi lesz a fő feladatuk a 

másodéveseknek, Firmáknak.  

A Bölcsészettudományi Karra igen sokszínű egyéniségek jelentkeznek, viszont jellemző egy 

általános tendencia, mely nem csak a selmeci hagyományőrzésnél figyelhető meg, hogy a 

fiatalabb generációkat már kevésbé fogja meg ez, amit képviselünk. Ezen kijelentést itt nem 

részletezem, hanem tényként kezelem, és túllendülve rajta felvázolom, miken lehet és kell 

változtatni. Itt nem hagyományaink megváltoztatása a célom. Általában az első alkalom a 

bALEK7, amikor találkozik egy hallgató a hagyományokkal. Az első benyomás a 

legfontosabb, mert ha szeptemberig nem alakul ki benne mélyebben a tudat, hogy ő részese 

szeretne lenni ennek, akkor ezután csak 1 év múlva próbálhatja meg újra. Tehát a bALEK7-en 

kell úgy lekommunikálnunk, ha úgy tetszik promotálni a hagyományokat, hogy legyenek a 

jövőben hagyományőrzőink. Ezért fontosnak tartom, ahogy haladunk előre a korral, a Valéta 

bemutatkozás mellett egy rövid, kedvcsináló bemutatót kell csinálni hagyományinkról. Itt be 

kell mutatni számukra miért érdemes megcsinálni, mit nyerhetnek vele, mennyi lehetőségük 

van a közösségen belül, mennyit tanulhatnak, melyeket hasznosíthatják az egyetemen és a 

munka világában is.  

A bemutatkozás után, hogy gyakorlatban is megismerjék hagyományaink kicsiny részét, a 

daltanítás, szokásosan követné a Csillagtúra. Itt, ahogy szokott lenni, nótastand, Contra-stand, 

EKS-stand stb. lenne, szerintem nagyobb változtatást nem igényel. Az egyetem fontosabb 

helyei mellett lennének a standok.  

A bALEK7 után következne a bALEKokítás, melyen, ahogy eddig is, 5 tanszék felállítása a 

cél. Ide kapcsolódik egyik új pontunk, hogy a tanszékek kész oktatási anyagait bekérnénk és 

ellenőriznénk. Az ellenőrzés a Valéta Bizottsággal és a tanszékvezetőkkel együtt történne. 

Ezzel nem az a célunk, hogy megmondjuk, mit lehet, és nem lehet leoktatni, hanem hogy 

kiküszöböljük az esetleges hibákat, pontatlanságokat.  



A Firmateszten/oktatói vizsgán úgy gondoljuk, hogy kissé szigorítani kell, de ezt csak olyan 

mértékben amilyen mértékben a hagyományaink megkívánják. Az év további rendezvényei az 

eddigi évekhez megszokottan zajlanának, szeptember végén elkezdődnének a 

bALEKokítások, az okítások befejeztével október, november fordulóján megtartanánk a 

bALEKkeresztelő Szakestélyt, decemberben lebonyolítanánk a Bölcsész Szalagtűző 

Szakestélyt. A tavaszi félév végén pedig a Bölcsész Gyűrű- és Kupaavató Szakestélyt.  

Számos szakestély idén került újra megszervezésre, (Magyaros, Felező), ezeknek egyik része a 

COVID miatt maradt el, másik része pedig eltűnt és újraéledni látszik. Támogatunk minden 

olyan szakestélyt, mely öregbíti hagyományainkat, belefér az időbe és újító, elmélyítő 

szándékkal jön létre.  

További szakestélyszervezéseinkhez hozzátartozik a Miskolci Egyetem más karainak Valéta 

Bizottságával való kapcsolattartás. Ezt már a nyáron elkezdenénk, hogy a bALEK7-en is 

tudjunk kooperálni. Az idei BTK-ETK közös daltan és a hamarosan megrendezésre kerülő 

BTK-ETK Összerázó szakestély jó kiinduló pont, hogy az Egészségtudományi Karral a 

későbbiekben is jó kapcsolatot ápoljunk. Emellett támogatjuk és szorgalmazzuk, hogy ha van 

rá lehetőség, és amelyik kar beleegyezik, egy közös daltanítást szervezni az egyetemen vagy 

a Ligetben.  

A Miskolci Egyetem karjai közötti összerázó szakestélyeken túlmenően szeretnénk, ha más 

utódintézménnyel is létrejönnének ilyen szakestélyek, de legfőképpen kialakulna a barátság és 

az együttműködés. Ehhez kapcsolódik következő tervünk, egy dunaújvárosi kirándulás 

megszervezése. Itt a város bejárásán túl a résztvevők megismerkednének a helyi 

hagyományokkal, burschokkal és egy összerázó szakestéllyel zárnánk a kirándulást.  

Terveink között van, hogy folytassuk a 2021/2022-es Valéta Bizottság újításait, amikkel 

motiválják a balekokat (szorgos balek cím), eseményeik, melyek a valéta nap, nóta verseny, 

contra verseny voltak. A Contrapuncthoz hozzákapcsolódik, hogy lehetne egy reformkísérletet 

tartani. A Contrapunct, ahogy a nevében is benne van, „Ellenpont”, így működjék 

ellenpontként. Ezzel most nem a Contraműsorok negatív beállítása a célom, hanem mint 

ellenpont a műsorokon és felszólalásaikon felül is ferdítsék el az elnök szavát. Ezekre már 

sokan láttunk példát, keletkeztek vicces és odaillő bekiabálások, nótaátírások stb. Emellett nem 

feltétlen szükséges a 3 db Contraműsor, lehet kevesebb is, ha nincs ötlet. Nem kell erőltetni a 

harmadik műsor megírását. Más karokon igen jól működik, ami nálunk is működhetne, hogy a 

Contrák feladatokat írnak azon személyeknek, akik impotenciával élnek. Számos lehetőség van.  



A Bölcsészettudományi Kar idén 30 éves, ezért egyik legnagyobb és legszebb tervünk egy 

Jubileumi Szakestély létrehozása, melynek szervezésébe a BTK HÖK mellett a rektort, dékánt 

és tanárainkat is belevonnánk. Egy Jubileum Szakestély megszervezése nem kis dolog, így ezt 

is a nyáron elkezdenénk már.  

Összegzés 

Úgy érzem, ahogy fentebb is említettem, párosunk képes ezeknek a feltételeknek eleget tenni. 

A szükséges tudásunk és tapasztalatunk is megvan ehhez, illetve a kapcsolati hálónk, 

kiegészítjük egymást. A mindent átfogó cél az, hogy hagyományaink tovább éljenek és 

megtartsák a régi kedves fényüket, alkalmazkodva az új világrendhez. Természetesen lesznek 

hibák melyeket mi sem látunk előre, nem is kell, mert igazán akkor mutatkozik meg, hogy 

mennyire vagyunk rátermettek.  

Bízom benne, hogy pályázatom pozitív elbírálásban és sikerességében.  

Kelt.: Szár, 2022. május 24. 

Jó Szerencsét!  

Vivat Bölcsész! 

 

Hedrich László a. Harmonika Huszár 


