
Szöveges beszámoló a SPECHEL 2014-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, a PTE BTK és a MIH (ZsN) közös Shakespeare 
filmvetítéseiről  
 
Már 2013-ban a SPECHEL befektetett egy teljes Shakespeare drámai művek (36 darab) BBC 
DVD sorozatba azzal a szándékkal, hogy 2014 januárjától 2016 decemberéig levetít havonta 
egy-egy filmet úgy, hogy előtte egy szakember tart egy 10 perces ismertetőt. A PTE BTK 
egyetemi tanár dékánhelyettesével, Müller Péterrel tartott tárgyalások után az egyetem 
bölcsészettudományi kara felajánlotta partnerségét, a Művészetek és Irodalom Háza pedig 
egy ingyen helyiséget. Így 2014 januárjában levetítettük az első filmet, a Titus Andronicus-t. 
Müller Péter tartotta az első ismertetőt, a felvétel nem a BBC-é volt, hanem a Gyulai 
Várszínházé, így magyarul szólalt meg. Sokan jöttek el, hála a partneri státusunknak: Péterrel 
számos interjúnk volt több TV- és rádiócsatornával és újsággal. E beszámoló írásakor már 14 
filmet vetítettünk: amelyiknek volt magyar hangja, vagy felirata, azt használtuk, de nem 
minden Shakespeare-drámának van; sőt, van olyan Shakespeare dráma, aminek csak 
egyetlen, a BBC sorozat részeként felvett verziója van, és ilyenkor a DVD befektetésünk 
különösen hasznosnak bizonyul. Jogi okokból nincs belépő erre a sorozatra, így a SPECHEL 
más forrásaiból kell fedezni a költségeket – a DVD-sorozat megvásárlása, útiköltségek 
és/vagy egy minimális honorárium a messzebbről jött előadóknak (dr. Takács Ferenc; dr. 
Földváry Kinga) és a plakát tervezőjének (Babarci Bulcsú). A ZsN sokszorosítja a plakátokat és 
minden alkalmat meghirdet a honlapjukon. Én személyesen fedem a messzebbről jött 
vendégelőadók szállását és ittlétét, és a karon belül közösen tesszük fel a plakátokat a BTK 
Kari Hivatalával. Az utóbbi elektronikusan is küld körlevelet a Kar oktatóinak. A filmeket 
eddig magyarul, angolul magyar felirattal, angolul angol felirattal vetítettük, de 2015 
márciusában olaszul fog szólni, mivel egy Verdi operáról beszélünk itt.   
 
 
 
Szöveges beszámoló a SPECHEL általános iskolásoknak szánt műsorairól. 
 
Ez 2014. június 2-án valósult meg.  
 
A júniusi 2-i, tanévvégi koncert a Művészetek és Irodalom Háza nagytermébe költözött. Bár 
az oka az volt, hogy a Civil Közösségek házát a Leőwey Klára Gimnázium használta, amíg 
annak renoválásának nem lett vége, szerencsés helyszínnek bizonyult a MIH, és sok iskola 
küldött csoportot, köztük olyan, amely addig még nem vett részt koncertjeinken.      
 
Támogató: Pécs Polgármesteri Hivatal (a polgármesteri keretből). 
 
  



Szöveges beszámoló a SPECHEL által szervezett 2014-es „Brit Ősz”-ről  
 
Az idén negyedszer szervezte meg a SPECHEL a „Brit Ősz”-t (a régi „Brit Napok”). 2014-re 
Shakespeare születésének 450-ik évfordulója lett a fő téma. Ez egy fontos tényező, mivel 
jelentős csökkenés volt a támogatásunkban, de hála a Shakespeare-sorozatunknak négy 
(szept.-dec.) Shakespeare-filmmel tudtuk bővíteni a plakáton olvasható eseményeket.         
 
október  13. 
Most már nyolcadszor zajlott le a szavalóverseny Baranya megye középiskolásaival október 
első hétfőjén. Szokás szerint a versenyzőknek két művet kellett elmondaniuk, az idén egy 
Shakespeare-drámának egy részletet és egy reneszánsz, nem Shakespeare által írt verset.  
 
A tavalyi kis versenyző létszám valamelyest bővült, és több iskolát képviseltek. 
 
október 21.  
A támogatás révén lehetővé vált, hogy az English Folk Dance and Song Society által 
szervezett Elizabethan Session-ből eljöjjön Emily Askew és Victoria Couper, két fiatal és 
nagyon tehetséges hölgy, akik otthon voltak mind a reneszánsz, mind a népzenei műfajban. 
Délután nyílt előadást tartatták a PTE BTK-n. Esti koncertjük a MIH-ben zajlott le, a Simply 
English házigazda-szerepet játszott, a délutáni műhely eredménye lett több közös szám.   
 
november 11. 
SHAKESPEARE BIG BAND 
A 2014-es POSZT után, másodszor lépett fel a Shakespeare Big Band: 
Andy „The Bard” Rouse, Babarci Bulcsú, Zajzon Gábor, Horváth Zsombor, Teve, Fenyvesi 
Béla, Patkós Richárd, Kovács Tamás 
„Shakespeare olyan világban élt, mely tele volt énekkel, zenével, tánccal. Egy színtársulat tagjaként – sőt, 
résztulajdonosaként! – élő kapcsolata volt a korszak énekeseivel, zenészeivel, táncosaival. Drámáiban több 
mint száz dal van, és mind vidám jiggel végződik. Will Kemp, a társulat sztártáncosa legalább olyan híres volt, 
mint maga Shakespeare. Ma este úgy tálaljuk Shakespeare zenei világát, ahogyan eddig soha… vagy igen? 
Hangosan, vadul, improvizálva, pengetve, fújva, ütve, énekelve, bendzsón, furulyán, dudán, dobon, torokkal és 
isten tudja, még miként. Ha már kerek évfordulós az öreg, akkor legyen buli!” (az előadók)  

 
november 13. 
Elizabethan Roundelay Singing: vezényel: Rónaszéki Mónika 
 
december 9. 
11.00  - Ahogyan már szokásos, a Simply English egy ingyenes karácsonyi matinékoncertet 
adott Pécs és környéke általános iskolásainak. Szintén szokásos módon a terem tele volt, sőt, 
ki kellett nyitni a harmonikaajtókat megnagyobbítani a termet, mert többen jöttek, mint 
ahányan előre jelentkezték. (A teljes kapacitás kb. 300 fős)     
 
19.00  - Angol nem reneszánsz karácsonyi ünneplés a Simply English-sel.  
Vendégek: Lenthár Balázs, Fülöp „Eper” Flóra 
A régi kedvelt dalokon kívül belekóstoltunk egy olyan műfajba, mely híressége nem a 
karácsonyi dal: a blues, melynek Lenthár Balázs nagy hazai képviselője. A Simply English-sel a 
délutáni összejövetelen még sikerült újat is gyártani, illetve blues-osítani más karácsonyi 
számokat is. A SPECHEL klub tagja, „Eper”, az ünnep könnyedebb, huszadik századi 



karácsonyi számaiból válogatott, így végre lehetett hallani az „I’m Dreaming of a White 
Christmas”-t, még ha nem is volt Karácsony! Helyette, régi angol recept után, a koncertre 
járók kaptak egy belépő forralt sört. 
 
A 2014-es British Autumn résztvevői: 
 
Simply English együttes 
Babarci Bulcsú – grafikák, 
Béresné Tímár Andrea és a Leőwey Gimnázium angolszakos tanárai és gyerekei 
dr. habil. Andrew C. Rouse és a SPECHEL Egyesület – mint szervező 
dr. habil. Hartvig Gabriella 
dr. Páva Zsolt – a Brit Napok ötletadója és „atyja” 
Gergely Éva – kulturális és művészeti projektmenedzser, a Zsolnay Negyed felelős kapcsolata 
Lovas Ábel – honlap 
Márta István – a Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője 
 
Helyszínek: 
Művészetek és Irodalom Háza 
Civil Közösségek háza 
Zsolnay Kulturális Negyed E78-os koncert terem 
PTE BTK 
Leőwey Klára Gimnázium 
 
A fenti eseményekhez a SPECHEL- tagoknak ingyen vagy kedvezményes belépése volt. Ezen 
kívül tartottunk külön novemberi klubestet. 
 
 
 
 
 
Martonfa, 2015. február 25. 
 
 
 
 

      Andrew C. Rouse 
(a SPECHEL elnöke) 


