
Beszámoló a SPECHEL Egyesület (Society for the Popularisation of English Culture and of 
Hungarian Culture in the English Language) által szervezett eseményekről és a Simply 
English szerepléséről. 

 

SPECHEL egy pécsi székhelyű non-profit szervezet. Azért alakult, hogy az 1995-ben 
megalakult Simply English zenekar anyagi támogatását hivatalosan lehetővé tegye, de a 
későbbiekben kitágította tevékenységét, hogy egyre szélesebb körben terjessze az angol 
nyelvű kultúrát különösösen Baranya megyében és Pécsett. 

A SPECHEL legnagyobb rendszeres projektje a Brit Ősz (British Autumn) kulturális 
eseménysorozat szeptembertől decemberig. A Brit Napok volt az előzmény, amelyet Pécs 
jelenlegi polgármestere, Dr. Páva Zsolt álmodott meg a rövid életű pécsi Brit Konzulátus 
tiszteletbeli konzulsága idején. Ennek napi szervezését Andrew C. Rouse vette át miután az 
akkori szervező nagyon megbetegedett, s majd az azt követő évben a SPECHEL átvette a 
teljes szervezés felelősségét a tervezéstől a kivitelezésig, míg Pécs város Önkormányzata 
biztosította a sponzorokat, a Művészetek és Irodalom Háza (Zsolnay Kulturális Negyed) a 
helyszínt, további együttmüködő partnerek voltak a Leőwey Klára Gimnázium és a Pécsi 
Tudományegyetem. 

Brit Ősz 2016  

A 2016-os év témája: Nagy-Britannia Amerikába megy. Elsődleges célja az volt, hogy 
megmutassa a Brit Szigetek hatását Amerikára, míg egyéb SPECHEL által szervezett 
események is a Brit Ősz programok zászlaja alá kerültek. Ezek közül a leginkább 
figyelemreméltó William Shakespeare művei filmfeldolgozásának utolsó négy darabja, 
amelyek mindegyikét a brit irodalom egy avatott szakértője vezetett be (szeptember 10., 
október 24., november 14., december 12.). 

2016. szeptember 29.  

A legelső esemény egy blues-est volt. A Simply English Akusztikus Zenei Klub rendszeres 
esteket tart a Civil Közösségek Házában. A zenekar vendégeként a Budapesten élő David A. 
Hill – aki egyébként  angol nyelvi tananyagokat ír és a National Geographic-nek 
természetfotókat küld – jól ismert a SPECHEL-tagok körében. Ezen az esten sokoldalú 
természetének egy másik oldalát mutatta be. 

A következő vendégünk Brian Peters volt. Az elmúlt évek sikeres és összetett mintáját 
követve, amire az Egyesül Királyságból érkezett Jim Mageean (lásd lejjebb) is példa, a 
következő: a cél olyasvalaki meghívása, aki egyaránt tud egyetemi előadást tartani és 
zenészként fellépni. Három kapcsolódó feladatra kértük őket: 

(i) tartsanak egy előadást a Pécsi Egyetem Anglisztika Intézete diákjainak, oktatóinak 
és az egyetemi közösség tagjainak, illetve bármely érdeklődőnek, 

(ii) vegyenek részt egy közös műhelypróbán a Simply English zenészeivel, és 

(iii) legyenek főszereplői egy esti koncertnek a Simply English vendégeként, ahol a 
koncert végén együtt előadják a közösen tanult számokat. Ezáltal a 
Magyarországon élő zenekar lehetőséget kap együtt játszani elsőosztályú brit 
előadókkal, míg a vendég szólista zenekari kísérettel is előadhat. (Nagyon gyakran 
a vendég nagyobb együttessel lép fel, de ezt a Brit Ősz anyagi kerete nem tenné 



lehetővé. Néhány éve például Sam Lee jött Pécsre, ahol a Simply English-sel 
szerepelt mielőtt a MÜPA-ban lépett fel teljes zenekarával.) 

(iv) A külföldi előadókat egyébként családi környezetben látja vendégül falusi 
otthonukban Andy Rouse és felesége, Zsuzsa, ami további szakmai eszmecserét 
tesz lehetővé és olyan élményt nyújt, amit egy hotelszoba nem tud adni. 

 

2016. október 10-13. 

Brian Peters-t azért hívtuk a 2016-os Brit Őszre, mert amellett, hogy rendkívül tapasztalt 
angol népzenész, nemrégiben előadást tartott az angol népzenéről Amerikában (English Folk 
Music in America) a Kongresszusi Könyvtárban. Pécsi előadásának címe (október 11-én) ez 
volt: “The Migration of British Folk Songs to the USA” (a brit népdalok elvándorlása az 
Egyesült Államokba), és a Pécsi Tudományegyetem Ifjúság útjai campusának egyik 
legnagyobb (150 fős) előadóterme  csaknem tele volt. Aznap este a Művészetek és Irodalom 
Házában tartott koncert főszereplője volt. A Simply English jelenlegi tagjai mellett  Fenyvesi 
Béla alapító volt tag csatlakozott a zenekarhoz az estére. Az előző délután közös 
műhelymunkára jöttek össze.  

2016. október 17. 

Szavalóverseny Baranya megye angolul tanuló középiskolásainak 

Ez az esemény még a SPECHEL megalakulása előtt egyszerinek indult, amit Andy Rouse és 
Béresné Tímár Andrea közösen szervezett és a Leőwey Klára Gimnázium (akkori igazgatója a 
sajnos nemrégiben elhunyt Dr. Szolcsányi Jánosné Judit) adott otthont. Amikor a SPECHEL 
átvette a Brit Ősz szervezését, minden évben szerepelt a programok között. 

Minden évben a versenyzőknek adott feladat tükrözi a Brit Ősz fő témáját. Értékes díjak 
vannak: az Egyesült Királyságban levő nyelviskolában való ingyenes tanfolyamtól az 
ingyenes nyelvvizsgáig. Minden résztvevő kap egy bizonyítványt és kisebb díjakat (többek 
között egy angol népzenei CD-t). Számos pécsi középiskola rendszeres résztvevő, beleértve a 
házigazdák hagyományos résztvevőjét. Idén örömmel láttuk nem pécsi gyerekek jelentkezését 
is. Mivel az első díjat nyert diák már előzetesen nyert egy ingyenes nyelvtanfolyamot az 
Egyesült Királyságba, megegyeztünk, hogy a SPECHEL egy ehhez hasonló hozzájárulást tesz 
valamikor később 2017-ben, amikor iskolai kirándulást tesznek Angliába. 

2016. november 9. 

Idén külföldi vendégeink mellett bevontunk számos magyar előadót is. Egyikük az 
amerikanisztika szakértője, Dr. Vöő Gabriella professzor, a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kara Anglisztika Intézetének a vezetője. Nyílt előadást tartott az 
egyetemen A könyvkiadás kalózai címmel. Tiszteletdíj helyett a SPECHEL támogatást nyújt 
2017-ben megjelenő könyvének kiadásához. 

2016. november 13-17. 

Jim Mageean, a világ egyik leghíresebb és a legtöbb felvétellel rendelkező tengerészdal-
énekese volt a vendégünk és sololdalúan ránk szánta idejét és energiáját.  Október 14-én 
hétfőn részt vett a Simply English zenei műhelyén, ami a 16-i szerdai koncert próbája volt. 
15-én Andyvel a villányi általános iskolában tanítottak tengerészdalokat 35-40 angolul tanuló 
diáknak. Ez több volt, mint egy iskolai látogatás: Villány legidősebb angolt tanulói 13 évesek 



– más szóval ez a német-ajkú közösség csak nemrégiben vette be tanrendjébe az angolt, és 
reméljük, hogy a SPECHEL misszionárius munkát végzett a közösségért és a környékről 
beiskolázottakért. Korábban az iskolából már jött egy csoport Pécsre (ahányan az iskola 
minibuszába befértek) a Simply English júniusi év végi koncertjére, és ennyien látogattak el a 
karácsonyi gyerekkoncertre is (lásd lejjebb). 

Figyelembe véve a jogi álláspontot a dohány és a gyerekek kapcsolatát illetően, a 
gyerekeknek szóló események anyagi támogatása más forrásból származik; mindazonáltal, 
mivel a Brit Ősz részét képezik, ide tartoznak. 

16-án szerda délelőtt Jim nyílt Power Pointos előadást tartott “The Transatlantic Shanty” 
címmel a Pécsi Tudományegyetem Ifjúság útjai campusának egy zsúfolásig megtelt 
előadótermében. 

Délután még egy közös zenekari próbát tartott a Simply English a Szélkiáltós Fenyvesi Béla 
és Rozs Tamás részvételével a Művészetek és Irodalom Háza nagytermében tartott esti 
tengerészdali előadás előtt. 

2016. november 23. 

Hat órakor a filmtörténet szakértő professzora Dr. Sári B. László bemutatta a megjelenteknek 
a brit filmes ipar az amerikai filmre gyakorolt hatását a színészektől és rendezőktől a filmes 
műfajokig Power Pointtal illusztrált egy órás előadás formájában. Az előadás magyarul volt, 
hogy a Művészetek és Irodalom Háza szélesebb közönségéhez juthasson el. A közönség a 
várakozáson túlmenően szakavatott volt, s csak néhányán közülük volt egyetemista.  

2016. november 28.   

Andrew Rouse külön kérésére Kovács Gábor, a Bran magyarországi kelta együttes alapítója 
négytagú együttesével egy zenével gazdagon illusztrált előadást tartott arról, hogy hogyan 
változott az ír népzene amint a telepesek elvitték azt az Újvilágba. Az előadás csak és 
kizárólag a SPECHEL Brit Ősz számára készült, és – véleményem szerint – a legtökéletesebb 
előadása volt a teljes eseménysorozatnak. Ezért elkeserítő, hogy kevesen jöttek el, 
valószínűleg 35-nél nem többen. Másfelől talán elmondható, hogy a SPECHEL miatt létrejött 
egy show, amelyet remélhetőleg más helyszíneken is előadnak majd a jövőben, ebben az 
esetben tökéletesen megérte a ráfordítást – és ezzel a SPECHEL célkitűzésének remekül 
megfelel, ami az angol (és ír-gél) nyelvű országok kultúrájának a népszerűsítése. Már 
tárgyaltunk az előadás egy esetleges 2017-es megismétléséről, valószínűleg egyetemista vagy 
annál fiatalabb célközönség részére. 

2016. december 8. 11.00-11.40 

Már hagyománnyá vált, hogy a Simply English két ingyenes koncertet nyújt pécsi és baranya 
megyei általános iskolásoknak. Az egyik a tanév végén van, a másik egy karácsonyi koncert, 
amely minden évben megtölti a Zsolnay Kulturális Negyed E78-as épületének 300 fős 
nagytermét. Idén sem volt ez másképp, Pécsről és a megyei székhelyen túlról is érkeztek 
iskolások (a Nevelési Központ külön rendelt egy csuklós buszt, hogy 100 gyereket 
elhozhassanak!). 

Sok éves tapasztalat azt mutatja, hogy a varázsrecept egy ilyen előadásra, hogy pontosan kell 
kezdeni és max. 40 percig tarthat. Soha nem tapasztaltunk fegyelmi problémát, a gyerekek 
reagálnak a színpadi eseményekre, és bekapcsolódnak az általuk ismert karácsonyi dalok 
refrénjébe. Fülöp Flóra énekes csatlakozott a színpadon az együtteshez. 



December 8. 19.00 

Szintén hagyománnyá vált, hogy aznap este tartjuk a karácsonyi koncertet. Idén Fülöp Flóra 
és a blues énekes és gitáros Lenthár Balázs lépett fel velünk, ezzel a hagyományos angol 
karácsonyi népdalok váltakoztak az ünnepet kevésbé hagyományos módon megközelítő blues 
interpretációkkal. Ezen kívül az egyedi darabok erőteljesebbek lettek vokálisan és 
hangszeresen is. S mivel Flórának és Balázsnak is saját rajongói vannak, még jobban megtelt 
a ház.  

December 12. 

VIII. Henrik. Az utolsó Shakespeare. A 2016-os Brit Ősz záróeseménye és a Shakespeare 
mozivásznon utolsó, 36-odik darabja. Ezennel az Anglisztika Intézet volt vezetője, az 
irodalomtudomány professzora Dr. Kurdi Mária ismertette a művet. A vetítés előtt 5 órakor 
egy kisebb ünnepséget tartottunk azok részvételével, akik három éven keresztül egy vagy több 
művet is bevezettek. Sajnos nem mindenki tudott eljönni, főként a távolság miatt (Budapest, 
USA). Ezen kívül leghűségesebb résztvevőinket is meghívtuk (egy középiskolai angoltanárt, 
angol, német és földrajz szakos professzorokat), illetve a Művészetek és Irodalom Háza 
munkatársait, akik oly nagylelkűen szánták ránk idejüket. Gergely Zsuzsa csinált egy kosárnyi 
gyömbéres emberkét a vörösbor és üdítők mellé. Úgy tartják, hogy I. Erzsébet királynő 
odavolt a gyömbérért, és ő találta ki, hogy figurákat készítsenek kedvenc udvaroncairól. A 
gyömbéres emberkéket szétosztottuk a közönség körében Andrew C. Rouse – az ismertetőt 
megelőző - záró szavai mellett. 

És így ért véget a 2016-os Brit Ősz és a 2014 januárjától 2016 decemberéig tartó három éves 
Shakespeare Film Marathon projekt, amely Shakespeare születése 450. évének első 
hónapjában kezdődött és Shakespeare halála 400. évfordulójának utolsó hónapjában ért véget. 

A támogatás inkább a Simply English, mintsem a SPECHEL szélesebb körű 
tevékenységeinek szól. Ennek megfelelően, és azzal, hogy az egyesület jól gazdálkodik és 
figyel az általános- és középiskolásoknak szóló események alternatív szponzorálására, sikerült 
félretenni a szponzorált összegből némi pénzt a Simply English 2016 szeptembere és 2017 
júliusa közötti egyéb tevékenységeihez. Habár nem vagyunk oktatási intézmény (egy banda 
vagyunk!) az igazság az, hogy sok tevékenységünk abba a kategóriába tartozik. Továbbá 
meghívást kaptunk Angliába, amit akkor tudunk elfogadni, ha találunk szponzort az 
utazáshoz. Ezenkívül már meglévő videófelvételeink arra várnak, hogy biztonságosan az 
internetre kerülhessenek. Ezért visszatartottam a szponzorált pénz egy részét csupán a 
zenekarral kapcsolatos eseményekre. 

 

Tisztelettel:  

 

Dr. habil. Andrew C. Rouse 
a SPECHEL elnöke 

  

Martonfa, 2017. január 14. 


