
Egy átlagos hétköznap la-
k á s á b a  l é p v e  é d e s -
k é s  s ü t e m é n y i l l a t  

szállingózik, a polcokon spa-
tulák, süteményesdobozok, 
szakácskönyvek, néhány re-
gény és nyelvtankönyv sora-
kozik. Pici konyhájában mixer, 
sütő, bevásárlólisták. Holmijai 
nagy részét a szülői házban 
tartja Gyergyószárhegyen, így 
marad hely a szekrényekben 
tortaformáknak, dobozoknak, 
vaníliarudaknak. A földön né-
hány súlyzó, csomagolásra 
kész tortásdobozok. Most így 
él forgatások, fiataloknak szóló 
projektek, sütőrovatának mene-
dzselése között lavírozva.

Honnan hová

Ágnes vizsgamunkája egy 
nyelvtansegédanyag volt, amit 
középiskolás diákoknak készí-
tett, alaptémája a nyelvi mani-
puláció, hiszen – mint mondja 
– hihetetlenül érdekes felfejte-
ni azokat a módokat, ahogyan 
a szövegekkel, nyelvi szerke-
zetekkel megvezethetnek, be-
folyásolhatnak bennünket. Az 
egyetemi évek alatt volt alkalma 
belekóstolni egy teljesen más, 
alternatív nyelvszemléletbe, 
aminek „semmi köze nincs az 
iskolában bejáratott, elsajátított 
nyelvtantudáshoz, a nyelvhasz-
nálatra, a saját nyelvünkről való 
gondolkodásra épül” – mesélte. 
A mesterképzés alatt ebben mé-
lyült el, elkezdett dolgozni Ká-
dár Edittel, az egyetem Magyar 
Nyelvi és Általános Nyelvésze-
ti Tanszékének tanárával, zsű-
ri lett az Unikornis Nyelvészeti 
Olimpiászon. „Amikor az olim-
piász országos szakaszához 
érkezett, elsőéves mesteris vol-
tam, én voltam a forduló egyik 
zsűrije, ott láttam, hogy a diá-
kok mennyire nem tudnak mit 
kezdeni ezekkel a feladatokkal. 
Egyszerű példa: arra kértük, 
hogy Orwell 1984 című regényé-
ből az Újbeszél nyelv fejezetet 
olvassák el, a versenyen ehhez 
kapcsolódó kreatív feladatokat 
kaptak. És nagyon meglepődtek, 
hogy nem helyesírási szabályo-
kat kértünk számon, nem konk-
rétan a szövegben olvasottakat, 
nem magát az információt, ha-
nem azt, hogy az előre elolvasott 
szövegben érvényes szabályo-
kat alkalmazni tudják.” Ekkor 
vált nyilvánvalóvá Ágnes szá-
mára, hogy az iskolában annyira 
megszokták a bejáratott felada-
tokat, hogy hatalmas gondot je-
lent önállóan gondolkozni saját 
nyelvünkről, emiatt kezdett el 
foglalkozni egy segédanyag ösz-
szeállításával. Természetesen 
az alternatív oktatási formák fel-
térképezése alatt készültek az 
alternatív karácsonyi cupcake-
ek, láva- és más születésnapi 
torták a baráti társaság minden 

tagjának. A sütés iránti szere-
lem már megvolt, de azt még 
nem sejtette, hogy erősebb lesz, 
mint minden más. Visszaem-
lékezett, hogy volt olyan vizs-
gaidőszak, amikor környezete 
lázasan bújta a könyveket, ne-
ki azonban félre kellett tennie, 
és pihenésképp kipróbálni egy-
egy új receptet, ami nem hagy-
ta nyugodni.

Élőbeszéd és gondolkodás

Amiben más az Ágnes által 
összeállított segédanyag, hogy 
(miként a tortakrémek recept-
jei is különböznek) tájegységen-
ként a nyelvhez való hozzáférés 
nem egy irányból lehetséges. A 
már kiadott tankönyvekkel az 
az egyik nagy probléma, hogy 
teljesen hiányzik belőlük a 
differenciált oktatásszemlé-
let, nemcsak azt felejtik el a 
szerzők, hogy vannak olyan 
gyerekek, akik kétnyelvű csa-
ládból származnak, hanem azt 
is, hogy nem mindenki ugyan-
olyan képességekkel kerül az 
iskolapadba. És egyáltalán nem 
foglalkoznak a kétnyelvűség 
kérdésével, nem foglalkoznak 
a nyelvjárások kérdésével, hogy 
ezek a jelenségek miként hatnak 
a nyelvre. Egy-egy könyv a bu-
dapesti nyelvhasználatot is kü-
lönválasztja az ittenitől, mintha 
nagyobb különbség lenne köz-
tük, mint az udvarhelyi és a 
csángó nyelvjárás között, mint-
ha hierarchia lenne. „Erre is fi-
gyelek, hogy más nyelvi ingerek 
is érnek bennünket.” A legalap-
vetőbb nyelvi kérdések eseté-
ben sem egy-egy hétköznapi 
szövegrészhez nyúlnak, hanem 
valamilyen irodalmi műből idéz-
nek. Vagy mindenhol kijelentő 
mondatok vannak: Esik az eső. 
Fúj a szél. A kutya ugat. „Ilyet 
például soha nem mondunk, 
hogy a kutya ugat. Gondoljunk 
csak bele, mennyi mindenre 
használjuk a nyelvet nap mint 
nap azon kívül, hogy kijelentő 

mondat formájában megállapí-
tunk valamiről valamit. Kérünk, 
utalunk valamire, cinikusak 
vagyunk, viccelődünk, stb.” A 
természetességre való törek-
vés egyébként Ágnes tortáin is 
megmutatkozik, hiszen cukor-
mázak helyett inkább gyümöl-
csökkel dolgozik.

Két torta közt egy tankönyv

Ágnest megkereste korábbi 
témavezetője, hogy két torta kö-
zött érdemes lenne felfrissíteni 
feladatait, hiszen nemrég ezen 
az elven működő nyelvtankönyv 
jelent meg kisiskolásoknak. A 
folytatásra pedig lenne igény. 
Tulajdonképpen ez is része lesz 
egy olyan középiskolásoknak 
szóló nyelvi segédanyagnak, 
ami nem éves lebontás szerint 
működik, hanem egy nagy fel-
adathalmaz, aminek részeiben 
el lehet mélyülni, magyarázta. 
Hogy most miért nem nyelvész-
ként, tankönyvíróként vagy ta-
nárként dolgozik? A jelenlegi 
oktatás nagyon kötött, nem iga-
zán enged teret a tanár kreati-
vitásának, avatott be Ágnes. A 

szülők elvárása, a különböző 
vizsgákon való jó teljesítmény 
miatt fennálló hajtás, valamint 
például az érettségi követelmé-
nyei a magyarórákat az irodalmi 
művek tartalmának megtanu-
lására szűkítik. „Ami hely meg 
idő maradna másra, az annyira 
kevés, hogy attól tartok, nagyon 
hamar belefáradtam volna, hogy 
nem úgy csinálhatom, ahogy 
szeretném. Valószínűleg nem 
lenne annyi sikerélményem, 
mint amennyi most van egy 
olyan területen, amiben tudok 
fejlődni, és amiben maximáli-
san ki tudom élni a kreativitá-
somat. A süteményeknél is van 
olyan, amikor meg van kötve az 
ember keze, mert a recept az re-
cept, de még így is marad hely 
arra, hogy beletehessem azt, aki 
én vagyok. És ez tesz boldoggá.” 
Nem vész el viszont a nyelvészi 
végzettség: a Főnix konyha mű-
soraiba, lapunk főzőrovatába is 
maga írja szövegeit, igyekszik 
minél változatosabbá tenni cik-
keit, de tanári, előadói gyakor-
lattal a közönség előtti beszédtől 
sem riad vissza.

DÁVID ANNA JÚLIA

Répa-
tortás 
cupcake
Hozzávalók 
a muffinhoz: 
250 g liszt, 1 tk. 
sütőpor, 1 csipet só, 
1 tk. fahéj, 1 csipet 
szerecsendió, 4 tojás, 
200 g barna cukor, 
100 g cukor, 240 ml 
olaj, 350 g reszelt répa. 
A vajkrémhez: 500 g 
porcukor, 230 g 
szobahőmérsékletű vaj, 
2 tk. vaníliakivonat, 1–2 
ek. tej.

Elkészítése: 
A muffinhoz a tojást 
a cukrokkal habosra 
keverjük, majd 
hozzáöntjük az olajat. 
Egy másik tálban 
elkeverjük a száraz 
hozzávalókat, majd 
ezeket a tojásos 
masszához öntjük. 
Legvégül belekeverjük 
a reszelt répát. 
A masszát muffin-
formába kanalazzuk, 
és 180 fokos sütőben 
25–30 perc alatt 
megsütjük. A krémhez 
a vajat a porcukorral 
habosra kavarjuk, majd 
hozzáadjuk a vaníliaki-
vonatot és a tejet. 
Habzsákba töltjük, 
és a muffinok tetejére 
nyomjuk.
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Nyelvész a tortakrémek mögött

A nyelvről beszélni kell
Mihály Ágnest már ismerhetik lapunk főzőrova-

tából, a Főnix Konyha műsoraiból, a Székelyud-

varhelyi Közösségi Alapítvány diákokkal fog-

lalkozó programjairól vagy a Városi Kalákáról. 

Azt viszont kevesen tudják, hogy a kolozsvári 

Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészet-

tudományi Karának magyar–angol szakán 

végzett, és hogy a sütés mellett a nyelvészet a 

másik nagy szerelme. A benne élő nyelvész és 

cukrász konfliktusáról beszélgettünk vele

 Feladat

Ágnes segédanyagában megfogalmazza, hogy lépést kell tartani a 
diákokkal: „attól, hogy magyarórán úgy teszünk, mintha internet 
nem létezne, vagy nem a Facebook lenne a legjobb barátja a gyere-
keknek, még ez a jelenség van, nagyon is”. Alább kiemeltünk néhány 
feladatot, amit a segédanyagban is megtalálunk.

Nézzétek végig a saját és mások által feltöltött fotókat! Milyen han-
gulatúak ezek a képek? Pozitív vagy negatív képekkel találkoztok 
többször? Mit közvetítünk ezekkel a képekkel magunkról, minden-
napi életünkről? Gondolkozzatok el azon, valójában miért fontos 
nektek, hogy ezeket a képeket mások is lássák!

a. A Happier nevű alkalmazás lényege, hogy csak vidám, pozitív ér-
zést közvetítő tartalmakat tölthetnek fel a felhasználók. Mit gondol-
tok erről? Mennyire felelhetnek meg az ott található tartalmak ilyen 
formában a valóságnak?

b. Fogalmazzatok meg egy egymondatos választ a következő kér-
désre: Mit csinálok, amikor facebookozom?




