
Szöveges beszámoló a SPECHEL 2013-es tevékenységeiről 
 
Januártól júniusig már hagyományosnak mondható havi „Simply English Acoustic 
Workshop”-okat tartottunk a Civil Közösségek Házában, ahol a SPECHEL tagegyesület a 
Nevelők Háza Egyesületben. A nyári szünet után, a havi események belefonódtak a British 
Autumn rendezvénysorozatba. Az idén a SPECHEL újra vállalta ezen esemény teljes 
szervezését.   
 
Szöveges beszámoló a SPECHEL általános iskolásoknak szánt műsorairól. 
 
Ezek 2013. május 23-én és augusztus 24-én valósultak meg.  
 
A május 23-i, tanévvégi koncert a Művészetek és Irodalom Háza nagytermébe költözött. 
Szerencsés helyszínnek bizonyult, sok iskola küldött csoportot.     
 
A második koncertet eredetileg egy Gyereknapi rendezvényre volt kitűzve, de helyette a 
szervezők azt kérték, hogy augusztus végére tegyük azt át, így a koncert augusztus 24-én 
került megrendezésre a Zsolnay Kulturális Negyed szabadtéri színpadán (a Bóbita Bábszínház 
mellett). Jóval több, mint teltház volt, mivel nem csak ült a közönség a nézőtéri padokon, 
hanem álltak is a színpad körül, ültek a füvön, akik arra sétáltak, megálltak belehallgatni a 
műsorba. Az időjárás kedvező volt, ami szintén segített abban, hogy sikeres legyen az egész 
rendezvény, és azon belül a Simply English koncert.      
 
Támogató: Pécs Polgármesteri Hivatal (a polgármesteri keretből)  
 
Szöveges beszámoló a SPECHEL által szervezett „Brit Ősz”-ről  
 
Az idén harmadszor szervezte meg a SPECHEL a „Brit Ősz”-t (a régi „Brit Napok”). 2013-ra a 
brit szigetek cigányok és „utazók” lett a fő téma. Köztudott, hogy Magyarországon a 
cigányságnak van több arca – sorban állnak hallgatni a Száztagú Cigányzenekart, vagy a Kalyi 
Jagot, vagy Caramel popénekest, de ugyanakkor gyakoriak a konfliktusok a magyarok és a 
cigányok között, köztük alaptalanok és feleslegesek, és amelyeknek előfordul, hogy 
rettenetes, tragikus végük lesz. Bár nem hittük, hogy egy pár brit „cigány” zenész fog változni 
a helyzeten, azt igen, hogy megmutathatunk egy másik társadalom képviselőit, és hogy 
ennek lesz hatása azoknak, akik kontaktusba kerülnek velük.     
 
A támogatás révén lehetővé vált, hogy több, világszerte ismert zenész és dalgyűjtő, író és 
mesemondó kerüljön be az eseménysorozatba, és hogy Pécs különleges karakterét mint 
egyetemi város figyelembe vegyem: az ez évi helyszínek a Művészetek és Irodalom Háza, a 
PTE BTK, a Leőwey Klára Gimnázium, a Gandhi Gimnázium és a Zsolnay Kulturális Negyed 
E78-os épülete voltak. 
  
szeptember 23.  
PTE BTK - Jessie Smith skót „utazó” (traveller) író és mesemondó tart egy nyílt előadást és egy 
szemináriumot; a Romológia Tanszéken párbeszéd a tanszék vezetőjével és kollégáival       
 



Jess Smith ifjúkorát az úton töltötte: szüleivel és hét testvérével körülutazta egész Nagy Britanniát. 
A sokféle táborhely és az iskolaváltások megannyi kulturális kötelékként maradtak emlékezetében, 
saját gyökereit a skót utazók között találta meg.  
Egy nap, amikor már nem látott több útszéli furulyást és vándorló aratómunkást, elhatározta, hogy 
megírja első könyvét, a “Jessie’s Journey”-t. A könyv kisebb klasszikussá vált, és a Scottish 
Biographies első kötete lett. A sorozat azóta újabb öt könyvvel gazdagodott. 
Minden utazó családban kell lennie egy Sha'enachie-nak, azaz egy mesélőnek és balladaénekesnek. 
Jess büszke zászlóvivője ennek a hagyománynak. Legkedvesebb időtöltése az, amikor összejön 
barátaival, hogy régi meséket idézzenek fel. 
CD-je, a Matted Cat - történetek és dalok gyűjteménye. 
http://www.grtleeds.co.uk/jess.html 
 
szeptember 24.  
Jessie Smith meglátogatja a Gandhi Gimnáziumot, beszélgetést tart a gimnázium diákjaival és 
tanárokkal, énekel, mesél. Felveti azt az ötletet, hogy lehetne a gyerekekkel gyűjtetni családi 
anekdotákat, sztorikat az idősebb rokonoktól, szomszédoktól, lefordíttatni velük ezeket angolra, és 
könyvet készíteni belőlük. Később a SPECHEL elnöke, Andrew C. Rouse, megerősíti ezt a lehetőséget 
és kifejezi szándékát, hogy együttműködjön egy ilyen projektben. Ajándékként Jessie ad a gimnázium 
könyvtárának egy-egy példányt a könyveiből, illetve a CD-jéből.    
 
szeptember 25. 
MIH. Egy est Jessie Smith-thel, aki meséket mesél és balladákat énekel. 
  
október 7. 
Most már hetedszer zajlott le a szavalóverseny Baranya megye középiskolásaival, október első 
hétfőjén. Szokás szerint a versenyzőknek két művet kellett elmondaniuk, egy prózát és egy verset. A 
szervezők nagyon hálásak Jessie Smith-nek, aki egy nagyon gazdag irodalmi válogatást küldött, 
melyek közül több verset kiválasztottunk a verseny számára. Szokás szerint a két feladat tematikus 
volt, idén a szerzők brit cigányok voltak a XIX-XX. századból.  
 
Kevesebb iskola vett részt az idén, de a résztvevők között először volt egy „Gandhi-s”. Ez esetleg azért 
volt, mert tavaly volt az utolsó alkalom, hogy a fődíj egy angliai út volt. Az idei első díj – egy ingyenes 
nyelvvizsga – nem versenyezhet egy külföldi úttal.  
 
október 11. 
MIH. Sam Lee és a Simply English: Songs of The Gypsy Travellers of England, Scotland and Ireland 
 
Sam Lee dalgyűjtő, Mercury Prize-ra jelölt népénekes, a BBC díjnyertes rádióprogramjának, a Nest 
Collective-nek a házigazdája, ismert televíziós személyiség, tanár és animátor. Júniusban debütált 
albumával, a “Ground Of Its Own”-nal, amelyen egy cigány utazó közösség eredeti, saját gyűjtésű 
dalai találhatók. A felvétel egyedülálló művészi utazásának új zenei kiáltványa. Sam az Arts 
Foundation Award-díj nyertese volt 2011-ben, a mai folkzene hangjának, látványának és 
textúrájának úttörő értelmezőjeként vált rövid időn belül egyre ismertebbé. Együttese, a Sam Lee 

& Friends is rendhagyó és mai értelmezéseket kínál, megkérdőjelezve a „hagyományos folkzene” 
elvárt hangzásával kapcsolatos előítéleteket. Itt lehet belehallgatni Sam zenei kínálatába:   
http://samleesong.co.uk/ 
 
Az idén hatalmas szerencsénk volt azzal, hogy meg tudtuk szerezni a Nagy-Britanniában szinte „pop”- 
hírességű Sam Lee népénekest. Sam egy olyan fiatalos „folk sztár”, akinek a Youtube hivatalos 
videoklipjei versenyképesek bármilyen M(usic)TV ifjú titánéivel. Amikor az első, érdeklődő e-mailt 
írtam neki, a válasza az volt, hogy nagyon szívesen, csak legyen egy nappal a budapesti fellépése előtt 
vagy után. Kiderült, hogy a „Sam Lee and Friends” fellép a Müpában október 12-én. Tizenegyedikén 



alkalmi baráti társai voltak: kora délután közös próba volt a Simply English-sel, este pedig hol Sam, 
hol a Simply English, de négy számban együtt lépett fel a négy férfi. Sajnos, sűrű programja miatt 
nem tudtuk kihasználni Sam tanári tehetségét: több helyszínen rendszeresen tart előadást, közülük a 
Newcastle Egyetem Népzene Tanszékén.      
 
Egyébként volt szerencsém meghallgatni őt a zenekarával másnap este, ahol teltház volt a Müpa nagy 
koncerttermében.  
 
november 4. 
PTE BTK Anglisztika Intézet – Gwilym Davies és Pete Ingram. Nyilvános előadás.  
 
november 5. – Gwilym és Pete közös próbája a Simply English házigazda együttessel. Este találkoznak 
a Gandhi Gimnázium gyermekeivel és a hagyományőrző tánccsoporttal.  
 
Gwilym Davies a tradicionális dalok tapasztalt énekese; amikor nem kísérőzene nélkül énekel, saját 
magát kíséri harmóniumon, angolharmonikán, bendzsón vagy gitáron. Gwilym több mint 30 éve 
kutatja fel a tradicionális dalok éneklőit és rögzíti dalaikat; repertoárjának nagyobb része az ő 
dalaikon alapul. Sok dalt énekel az angol utazó (cigány) közösség dalaiból, ezeket személyesen 
tőlük tanulta. Angol dalainak nagy része Anglia déli és délnyugati vidékéről származik, és sok dalt 
énekel amerikai gyűjtőkörútjaiból is.   
http://www.cmarge.demon.co.uk/gwilym/ 
Pete Ingram félig roma származású; sztepptáncol és énekel, csontokon is játszik. Sokat tud a 
cigány-karavánokról, maga is készített számos lakókocsit. Szintén jól ismeri a roma és az angol 
nyelv speciális keverékét. Viharedzett utazó, aki sokszor megjárta az Egyesült Államokat és egyszer 
még Magyarországra is ellátogatott!” 
   
november 6.  
„Singing and Dancing the Romany Way” 
ZsN E78 – Közös koncert Gwilym Davies-szel és Pete Ingrammal és a házigazda a Simply English-sel. 
Aztán angol cigány táncház. Táncmester: Pete Ingram.  
 
Hozzá kell tennie, hogy Peter 70 éves, de úgy táncol, mint egy sokkal fiatalabb férfi. Nagyon meg volt 
hatódva a látogatástól, számára a fénypont a találkozás a Gandhi Gimnázium gyerekeivel volt, ahol 
cigány szavakat dobáltak be, és kiderítettek, hogy a – sajnos már nem beszélt – angol cigány nyelv 
közel áll a magyarországi lovári nyelvhez. 
 
december 4. 
11.00  - Ahogyan már szokásos, a Simply English egy ingyenes karácsonyi matiné koncertet ad, Pécs 
és környéke általános iskolásainak. Szintén szokásos módon a terem tele volt, sőt, ki kellett nyitni a 
harmonika ajtókat megnagyobbítani a termet, mert többen jöttek, mint ahányan előre jelentkeztek. 
(A teljes kapacitás kb. 300 fős)     
 
19.00  - Angol karácsonyi ünneplés a Simply English-sel.  
Vendégek: David A. Hill költő, Andrew Wright mesemondó 
Egy felújított karácsonyi koncert, amelynek funkciója az, hogy lazán kövese az Angliaszerte 
mindenhol tartott „Nine Lessons and Carols”-t, csak az egyházi dalok és a Bibliából olvasott részletek 
helyett karácsonyi népdalok, versek és mesék szóltak.    
 
Még nincs befejezve a British Autumn. Félre van rakva némi pénz, melynek szándékozott funkciója az, 
hogy a fent említett cigány anekdotákból álló e-könyvecskét hozzuk létre a Gandhi Gimnázium 
tanítványaival. 
 



 

A 2013-es British Autumn résztvevői, támogatói: 
 
Dr. Andrew C. Rouse és a SPECHEL Egyesület – mint szervező 
a Simply English együttes 
Jessie Smith, író, mesemondó és balladaénekes 
a Leőwey Gimnázium 
Béresné Tímár Andrea és a Leőwey Gimnázium angolszakos tanárai és gyerekei 
Dr. Najbauer Noémi – a szavalóverseny zsűritagja 
Sam Lee népdalénekes 
Dr. Hartvig Gabriella – angol-magyar fordítások 
Babarci Bulcsú – grafikák, 
Lovas Ábel – honlap 
Gyilym Davies – népdalgyűjtő és népzenész 
Peter Ingram – angol cigány néptáncos és -énekes 
David A. Hill – költő 
Andrew Wright – mesemondó 
Gergely Éva – kulturális és művészeti projektmenedzser, a Zsolnay Negyed felelős kapcsolata 
 
Dr. Páva Zsolt – a Brit Napok ötletadója és „atyja” 
Márta István – a Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője 
 
A fenti eseményekhez a SPECHEL- tagoknak ingyen belépése volt. Ezen kívül tartottunk külön 
novemberi klubestet. 
 
Martonfa, 2014. január 25. 
 

Andrew C. Rouse 
(a SPECHEL elnöke) 


