
Szöveges beszámoló a SPECHEL 2017-es tevékenységeiről 
 
Eltérve a korábbi évektől, szüneteltettük a havi „Simply English Acoustic Workshop”-okat: helyette, 
tartottunk időnként más zenei eseményeket. Februárban a Bálintnapi „ünneplést” a Művészetek és 
Irodalom Háza klubtermében tartottuk; júniusban a Simply English egy „Come All Ye” estét hirdetett 
és vezetett a Király utcai Szabadkikötő fedett külön kerthelységében, ahol több zenész (SPECHEL 
tagok és betérők egyaránt) is kivette hangszerét a tokból és játszott, hol külön, hol együtt. Egy szép, 
sikeres est lett. Nyáron a Simply English fellépett a Szamárfül Fesztiválon a pécsi Zsolnay Kulturális 
Negyedben, a Ginkgo téri szabadtéri színpadon – mivel ezt a SPECHEL finanszírozta, helyettesítve a 
Simply English tanévvégi iskolakoncertjét, az Egyesület gyakorlatilag támogatta maga a fesztivált. Ez 
2017. augusztus 18-án valósult meg, és annak ellenére, hogy pokoli meleg volt, szép számban 
érkezett a nép. A gyerekek a színpadra léptek és játszottak ütőhangszereken; az anyák énekelték a 
refréneket!     
 
Szöveges beszámoló a Simply English új lemezéről – a SPECHEL most zeneműkiadó! 
 
A tavasz és nyár folyamán a Simply English készült az új CD-jükre, ami fel lett véve augusztusban, az 
utómunka szeptember-októberben, és végül elkészült, és az papírmunkán és engedélyeken is túl 
lettünk. Így született meg a „Long Grey Beard and a Head That’s Bald”, egy új mérföldkő a SPECHEL 
életében, mert az Egyesület először finanszírozott egy ilyen vállalkozást: a lemez száma SPECD 001. 
500 példány készült a CD-ből, amelyekből a zenekar tagjai kaptak 20-20 darabot, és (egyelőre) még 
20 darab félre volt rakva protokoll célokra. A maradandó 420 darabot reméljük, hogy sikerül eladni, 
hiszen hála az előző évek pályázatainak és az önkéntes (pld. 1% adó) támogatásoknak, továbbá az 
óvatos pénzkezelésnek, a SPECHEL képes volt vállalni nemcsak a lemezprodukciót, hanem az első két, 
Angliai lemezbemutatót (okt.31-nov.4.) is. Az első, Horsley Woodhouse-i  koncert szervezésért külön 
köszönet jár régi zenészbarátainknak, Keith Kendrick-nek és Sylvia Needham-nak, akik nemcsak 
megszerveztek a helyszínt, hanem többnapos szállást is adtak. A második lemezbemutató a Squirrel-
ben, Rugby város legkisebb (de dugig tele!) kocsmájában zajlott le, a lányom (és SPECHEL-tag!) 
Esztella Rouse szervezte - mint egy profi! 
 
A harmadik, pécsi lemezbemutató a 2017-es Brit Ősz keretén belül történt.         
 
Szöveges beszámoló a SPECHEL, a PTE BTK és a MIH (ZsN) közös „Film of the Book” filmvetítés 
sorozataról  
 
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. E sorozat annyira sikeres volt, hogy a 
SPECHEL újra felvette a kapcsolatot a Művészetek és Irodalom Házával azzal, hogy egy 2017. október 
és 2018. május közti, szintén havi eseményként indítunk egy sorozatot, most pedig olyan filmeket 
vetítenénk, amelyek eredetileg könyvek voltak. Mivel az első három este egybeesett a 2017-es Brit 
Ősszel, így azok tematikusan be lettek vonva annak eseménysorozatba.      
 

Szöveges beszámoló a SPECHEL által szervezett 2017-es „Brit Ősz”-ről  

Az idén hetedszer szervezte meg a SPECHEL a „Brit Ősz”-t (a régi „Brit Napok”). 2017-re Jonathan 
Swift születésének 350-ik évfordulója, illetve a korszak, amiben élt, lett a fő téma.  
 
október 2  
Gulliver utazásai. „Film of the Book” film vetítéssorozat. Bevezető: dr. habil. Hartvig Gabriella. 
Művészetek és Irodalom Háza 



 
október 16 
Az első Brit Ősz koncert, a Bar-rock, ahol összejött egy ad hoc zenekar, részben a Simply English, 
részben a három évvel ezelőtti „Shakespeare Big Band” formáció, részben új személyek (Andy Rouse, 
Horváth Zsombor, Babarci Bulcsú, Fenyvesi Béla, Sándor „Teve” Péter és Pilári Áron). Sajnos betegség 
miatt a dudás Patkós Richárdnak le kellett mondania a fellépést az utolsó pillanatban. Most viszont 
olyan dallamokat, dalokat adtak elő, amelyek a Jonathan Swift korszakjából származnak, 
természetesen a sajátos csavarokkal. 
 
október  19. 
Most már tizenegyedszer zajlott le a szavalóverseny Baranya megye középiskolásaival. Szokás szerint 
a versenyzőknek két művet kellett elmondaniuk, az idén egy-egy Jonathan Swift prózarészletet és 
verset. A nyertes kapott egy ingyen nyelvvizsgát és 30.000 forintnyi könyvutalványt, a második 
helyezett pedig egy kisebb összegű könyvutalványt – de senki nem ment haza üres kézzel, hála több 
szponzornak és a SPECHEL-nek.  
 
A SPECHEL elnökének, dr. habil. Andrew C. Rouse-nak a Brit Ősz egy értékes mellékterméke volt a 
szavalóverseny egyik kísérőtanárától való meghívás a szigetvári Zrínyi Gimnáziumba, hogy találkozzon 
az angolul tanulókkal. Ez Karácsony előtt történt meg – a tanteremben nemcsak hogy nem maradt 
üres hely, hanem asztalon is ültek, vagy három személy két széken. Nagyon aktívak voltak, nagyon 
értékes egyesületi esemény lett belőle.      
 
október 26. 
Első vendégünk volt a fiatal zenészekből álló Simplicissimus barokk együttes. Sajnos, ők is szenvedtek 
betegségektől, így a hatás nem volt annyira jó, mint amiben reménykedtünk egy korábbi koncert 
alapján, ami azért is kár volt, mert a kiválóan összegyűjtött műsort külön a Brit Őszre szerkesztették.          
 
november 6. 
Tom Jones. „Film of the Book” film vetítéssorozat. Bevezető: dr. Takács Ferenc. Művészetek és 
Irodalom Háza. 
 
nov. 16. „Long Grey Beard and a Head That’s Bald”. A Simply English együttes magyarországi 
lemezbemutatója. Vendégzenészek: Pilári Áron (aki egyébként Csernák Zoltán Samuval felvette a 
lemez anyagát a MUMAWI Stúdióban), Patkós Richárd (most szerencsére nem volt beteg, mert a 
lemezen szereplő Fenyvesi Béla nem tudott jelen lenni, így Ricsi játszott azokon a számokon. Szép 
számban megérkezett a nép, több új tagunk is lett.  
 
november 24-25. 
Swift 350: Tudományos konferencia. Helyszín: a Művészetek és Irodalom Háza Eck Imre díszterme. A 
Dickens 200 és a 44th International Ballad  Conference után, ez a SPECHEL által szervezett harmadik 
tudományos konferencia. A 2017. Brit Ősz része, külön támogatást szereztünk a budapesti Ír 
Nagykövetségtől, ami nagy részben fedte a keynote speaker David Clare költségeit. A konferenciát  
Írország nagykövete nyitotta meg, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere, és Pécsi Egyetem BTK 
dékánhelyettese. Magyarországi felsőoktatási előadókon kívül David Clare és az Ír Nagykövet tartott 
előadást. Az első estén Horváth Zsombor, Bodor „Teskó” Tibor és Patkós Richárd nyílt koncertet 
tartott a MIH nagytermében, amelyen a Swift korszakában aktív és Swift személyes köréhez tartó 
Turlough O’Carolan ír hárfás zenedarabokat, illetve a korához fűződő ír zenét adtak elő. A koncert 
után a konferencia részvevői és meghívott vendégek részt vettek egy recepción.              
 
A konferencia előtti estén a PTE BTK Angol Intézet ünnepi estét tartott Prof. Kurdi Mária tiszteletére, 
ahol átadtak a nyugdíjazott professzornak egy tudományos díszkötetet – több szerző részt is vett a 
konferencián, közöttük Prof. Abádi Nagy Zoltán, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemről. 



Mind a díszkötet és egy digitális változat a SPECHEL e-ditions sorozat része. Kurdi Mária (aki SPECHEL-
tag) ötlete volt, hogy az idén a Brit Ősz Jonathan Swift 350. születésnapjára legyen központosítva. 
 
december 4.  
A Cock and Bull Story. „Film of the Book” film vetítéssorozat. Bevezető: dr. Hartvig Gabriella. 
Művészetek és Irodalom Háza. 
     
december 7. 
11.00   Zsolnay Kulturális Negyed, E78. Angol karácsony Baranya megyei angolul tanuló általános 
iskolásainak. Ez az esemény mindig teltház – több mint 300 általánosiskolás-korú gyerek éppen 
belefér! Mindig egy örömokozó koncert; hihetetlen, hogy ezek a dalok fenntartják a figyelmét annyi 
gyereknek, annyi korkülönbséggel.      
19.00 Művészetek és Irodalom Háza. A Simply English Christmas: angol karácsonyi népi nóták a késői 
Középkortól a nemolyrégig  
 
A 2017-es British Autumn szervezői: 
A SPECHEL Angol-Magyar Kulturális Egyesület 
A Simply English együttes 
Babarci Bulcsú – grafikák 
Béresné Tímár Andrea és a Leőwey Gimnázium angolszakos tanárai és gyerekei 
dr. habil. Andrew C. Rouse és dr. habil. Hartvig Gabriella, a Swift-konferencia társszervezői 
dr. Páva Zsolt – a Brit Napok ötletadója és „atyja” 
Gergely Éva – kulturális és művészeti projektmenedzser, a Zsolnay Negyed felelős kapcsolata 
Lovas Ábel – honlap 
 
Helyszínek: 
Művészetek és Irodalom Háza 
Zsolnay Kulturális Negyed E78-os koncert terem 
Leőwey Klára Gimnázium 
 
A fenti belépős eseményekhez a SPECHEL- tagoknak ingyen belépése volt. 
 
 
 
Martonfa, 2018. január 23. 
 
 

dr. habil. Andrew C. Rouse 
(a SPECHEL Egyesület elnöke) 

 
 


