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A sportnyelv napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő és legnagyobb 
hatású szaknyelve. „A köznyelvtől leginkább szókészletében tér el: csak 
bizonyos fogalmakra vannak benne saját szavak, műszók és műkifejezések 
(terminus technikusok), a többit a sportnyelv... a közös magyar nyelvből 
veszi és a közös magyar nyelv szabályai szerint alkotja meg."1 A sportnyelvre 
hatással vannak a társadalmi-politikai élet eseményei, változásai. Ezek befo-
lyásolják, alakítják a szókészletét. A sportnyelv azután visszahat a köznyelv-
re, szakkifejezései a köznyelv áramába is bekerülnek, mindennapi beszédünk 
részévé válnak állandósult szókapcsolatok, szóképek formájában. Sportsaj-
tónk nyelvezete az ifjúság nyelvhasználatát is döntően befolyásolja, s az 
ifjúsági nyelv is kölcsönöz hosszabb-rövidebb időre a sportnyelv szókin-
cséből. 

Sportnyelvünk jellegzetességeiről szólva elsősorban a jugoszláviai ma-
gyar sajtónak (főképp a Sportvilág című mellékletnek) és érintőlegesen 
az Újvidéki Televízió magyar sportműsorainak a nyelvét vizsgálom. Ha 
lapjaink nyelvezetét elemezzük, megállapíthatjuk, hogy a sportrovat nyel-
vi színvonala semmiben sem marad el a többi rovatétól. Sportújságíróink 
általában gyorsan és szakszerűen tájékoztatnak bennünket az időszerű 
sporteseményekről, az ú j sportágak szakszókincsét is gyorsan elsajátítják, 
és többnyire szabatosan, magyarosan fogalmaznak. Ha most, amikor 
sportsajtónk nyelvhasználatáról beszélek, mégis a hibákra összpontosítok, 
kizárólag azzal a szándékkal teszem, hogy hozzájáruljak a hiányosságok 
kiküszöböléséhez. 

A sportnyelvre általában jellemző az expresszivitásra való törekvés, az 
erős színezetű jelzők, főnevek, szélesebb körben ismert argó eredetű nyelvi 
elemek használata. Mindezek a hatáskqltés, a figyelemfelhívás eszközei, de 
egyes szavak szükségtelenül gyakori emlegetése nagy mértékben csökkenti 
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értéküket, jelentés nélkülivé, üressé teszi őket. így van ez a harcra, háborús-
kodásra utaló kifejezésekkel, melyek elözönlik sportnyelvünket. A haditett, 
hadiszerencse, harc, a hősies ádáz küzdelem, a rohamok visszaverése, a 
huszárvágás stb. igen sok tudósításban felbukkan (pedig nem kellene megfe-
ledkeznünk arról, hogy a labdarúgás, a kosárlabda, az asztalitenisz stb. 
mégiscsak játék). A vereség, a győzelem helyébe olyan divalszavak kerültek 
mint a katasztrófa, tragédia, kiütés (minden sportágban), a diadal, a haditett 
stb. Színesítő elemként időnként és indokolt esetben ezeket a főneveket is 
lehetne alkalmazni, de ha hétről-hétre olyan sok a tragédia, katasztrófa a 
sportoldalakon, már oda sem figyelünk rájuk. 

Fábián Pál már több évtizeddel ezelőtt megállapította: „a sportújságírás 
nyelve a publicisztikai stílus többi rétegénél nagyobb mértékben dolgozik 
szabványosított, előre gyártott elemekkel".2 Ezek nélkül az úgynevezett 
klisék nélkül egy riport vagy tévé-közvetítés szinte elképzelhetetlen. A 
sportújságíróknak szükségük van rájuk a mérkőzések egyes mozzanatainak a 
leírásához, csak arra kell ügyelni, hogy ne koptassák el őket a szüntelen 
használatban, ahogy Rácz Endre javasolja, egyeseket nem árt időnként 
pihentetni, más, frissebb, kevésbé agyonhasznált fordulatokkal helyettesíte-
ni. Ilyen pihentetésre váró szókötések például a következők: xy csapat 
kezébe vette a játék irányítását, tűzijátékot rendeztek a vendégek kapuja 
előtt, lefaraglak hátrányukból, a gól szárnyakat adott a csapatnak, védeke-
zésre rendezkedtek be, a találkozó sportszerű keretek között zajlott stb. 

Az újságíró igyekszik élményszerűvé, szemléletessé tenni tudósítását, 
közel hozni az olvasóhoz (nézőhöz, hallgatóhoz) a leírt sporteseményt. A 
mérkőzés hangulatának visszaadása érdekében gyakran átveszi a nézőközön-
ség beszédmodorát, a közönség körében élő kifejezéseket. így a beszélt 
nyelvhez kerül közelebb, amely oldottabb az írott nyelvnél, kevésbé igényes 
és választékos. A szurkolótábor szókincséből kölcsönzött szavak általában 
hozzájárulnak a tudósítás, a közvetítés elevenné, életszerűvé tételéhez, „ha 
kiállják az ízlés, a magyarság próbáját, a magyar nyelv törvényeit nem sértik, 
szemléletesek és kifejezők."3 Az ízlés próbáját pedig csak akkor állják ki, és 
csakis akkor hatásosak, ha csínján bánunk velük. Ha csak mérsékletesen 
adagoljuk a bizalmaskodó, familiáris, jassz-nyelvből származó, vagy arra 
emlékeztető elemeket, a nyers és durva kifejezéseket pedig lehetőleg kerül-
jük. Például: nem szívbajoskodnak; Éppen az ünneplő házigazdán verték el 
a port; Ki a hülye? Kivédte az újvidéki csatárok szemét; Tóth Horgosit 
Kovács Földváron megskalpolta (asztalitenisz). Biztosak vagyunk benne, 
hogy az újságírók minden bántó szándék nélkül iktatják szövegükbe az 
említett fordulatokat, megszokottnak érzik őket, mégis sok esetben (például 
a már jó néhány áldozatot követelő ökölvívással kapcsolatban) egy-egy 
szellemesnek szánt kép kellemetlen asszociációkat kelt az olvasóban. Példá-
ul ez a mondat: „Az ötvenöt kilós Cameranit a bolgár Sztojanov már a 
mérkőzés első perceiben elaltatta" (értsd: kiütötte). (Sv./1987. VI. 1. 12. o.) 

A nézőközönség hangulatát idézi például ez a cím is: „Ismét meglopták a 
Spartacust." Az újságíró nyilván más módon is hangot adhat a felháborodá-
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sának, hisz nem az a feladata, hogy bosszút lihegjen, hanem hogy a sportpá-
lyákon való kulturált viselkedésre buzdítson. Megnyugtató azonban, hogy 
egyre több a pozitív kicsengésű írás újságjaink sportoldalain és a tévé-híradó 
sportösszefoglalóiban. Most, a sportpályákon és a lelátókon eluralkodó 
erőszakhullám idején az újságírók az igazi sportszellemet, a sport nemesítő, 
emberformáló, és embereket összekapcsoló erejét hangsúlyozzák. Erkölcsi 
ítéleteiket számos alkalommal szellemesen summázzák, pl. Visszasírjuk még 
a csontzenét?, Játék a tűzzel. A sportegyesületekben tapasztalható rendezet-
len viszonyokra, az erőegyensúly, a felkészültség hiányára utaló finoman 
ironikus cím is akad. íme kettő közülük a Magyar Szóból: Tücsök és hangya; 
Akiért a harang sem szól. 

A sportnyelv egyik sarkalatos kérdése az idegen szavak használata. 
Többnyelvű közösségünkben ez annál inkább érdekes, mert az olvasótábor-
ral való összekacsintás vágya mellett itt a szerbhorvát nyelv is ösztönzően 
hat az idegen szavak elterjedésére. Az idegen szónak stiláris értéke is lehet, 
de általánosságban helyesebb (ahol csak lehet) a magyar sportnyelv szaksza-
vaival élni. Ha mindig meccset, partit sprintért, centert, rekordot, klubot, 
szelekciót, szelektort, titulust mondunk és írunk, előbb-utóbb teljesen meg-
feledkezünk magyar megfelelőikről, valamint olyan idegen szavakat is nyu-
godtan beleszövünk mondandónkba, amelyek az egységes magyar nyelvben 
ismeretlenek. Ez a veszély különösen a tévé sportriportereire leselkedik, 
akiknek az élő beszéd jellegzetességei folytán kevesebb a lehetőségük a 
javításra, pontosításra, mint hírlapíró kollégáiknak (bár helyesbíteni élő 
szóban is lehet). A közelmúltban ez a mondat hangzott el a televízióban: 
„Dühében Zivojinovié két reketet is eltört" (TV, 1989. X. 13.). A reket 
(angolul racket: teniszütő) a szerbhorvát sportnyelvben közszájon forgó 
idegen szó, amely azonban a magyarban (legalábbis ezidáig) nem terjedt el, 
nem gyökeresedett meg. A reket helyett tehát jobban megfelelt volna a 
teniszütő, ami mindenki számára érthető, és a magyar sportnyelvben is 
közismert szakszó. Oda kell erre figyelni, mert megállíthatatlannak tűnő, 
összefüggő folyamatról van szó. Előbb a magyar nyelvben járatos idegen szót 
használjuk előszeretettel, majd a szerbhorvátban élőt, végül szerbhorvát 
kölcsönszót tapasztunk hozzá, vagy azzal helyettesítjük. S hogy erre van 
példa, azt jól tudjuk. 

Ha vajdasági magyar sportnyelvünket vizsgálgatjuk, a szerbhorvát nyelv 
hatására, a nyelvi interferenciára, az áthallásra lépten-nyomon felfigyelhe-
tünk. Az időhiány, a nyelvérzék elbizonytalansága következtében az újságí-
rók, a fordítók gyakran lemásolják a szerbhorvát mondat szerkezetét, 
tükörkifejezésekkel élnek. A tükörszavak és szerkezetek beszüremlenek 
mindennapi beszédünkbe, bekerülnek az újabb riportokba, s vé^ül a sport-
zsargon megszokott (vagy inkább megtűrt) elemei lesznek. íme egy-két 
példa a tükörfordításra: 

1. „Kellemetlen sérülése miatt Rummenigge az utóbbi három hónapban 
a tartalékpadot melegítette." (Sv./1987. V. 25.17. o.) 
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A szerbhorvát szószerkezetet (klupa za rezervne igraőe, szó szerint a 
cserejátékosok, tartalékok számára fenntartott pad) a fordító úgy ültette át 
magyarra, hogy figyelmen kívül hagyta a bejáródott, hangulatos magyar 
megfelelőt, a kispadot. 

2. Manojlovié belövi a legszigorúbb büntetőt-, ... gondolkodás nélkül 
megítélte a legszigorúbb büntetőt (Sv./1988. okt. 24. 12. o.). 

A magyar nyelvben a 11-es más szóval büntető rúgás vagy összevontan 
csak büntető, a szerbhorvátban a jedanaesterac - najstroza kazna. Ezt 
tükrözte le a fordító, így lett legszigorúbb büntető. Ez a szókapcsolat a 
magyar sportnyelvben azonban nem él. 

Téves vonzathasználat esetén is gyakran az interferencia a ludas. Példák: 
1. Jovev lövése a kapufától kipattant a mezőnybe. (Sv./1988. X. 24. 12. o.) 

Helyesen: a kapufáról pattant ki. 
2. Csak az amerikaiaktól veszítették el a mérkőzést. (TV/1988. IX. 23.) 

Helyesen: csak az amerikaiakkal szemben veszítettek. 
3. így a hazaiak emberhátránnyal játszottak a mérkőzés végéig. (Sv./1987. 

V. 25. 14. o.) Helyesen: Emberhátrányban (voltak) játszottak a mér-
kőzés végéig. 

4. UroSevié újfent bizonyított arról... (Sv./1989. VIII. 17. 11. o.) Helyesen: 
Uroáevié újfent bizonyította azt, illetve bizonyságot tett arról... 

5. És folytatták a góllövéssel. (Sv./1989. III. 6. 11. o.) Helyesen: És 
folytatták a góllövést. 

A szótévesztésnek interferencia is lehet az oka és figyelmetlenség is. Az 
ilyen jellegű hibákat kis igyekezettel elkerülhetnék az újságírók, kijavíthat-
nák a lektorok. Példák: 
1. ... a Spartacus könnyen, nagyobb erőfeszítés nélkül fog hozzájárulni a 

pontokhoz. (Sv./1989. III. 6. 16. o.) Pontosabban: hozzájutni. 
2. Lényegesen küzdött a Vojvodina.a (Sv./1989. III. 6. 11. o.) Pontosab-

ban: Lelkesen, nagy erőbedobással. 
3. ... aki kizárásáig elmulasztott három százszázalékos gólhelyzetet. 

(Sv./1989. III. 6. 11. o.) Pontosabban: kiállításáig kihagyott három 
százszázalékos gólhelyzetet. 

4. Tesanovié 18 méteres bombáját a kapus remek érzéssel a léc fölé 
nyomta (Sv./1988. X. 24. 12. o.). Pontosabban: Remek érzékkel. 

5. ... PK Sombor abszolút fölényt harcolt ki, amelyet győzelemmé tudott 
fokozni (Sv./1988. X 24.12. o.). Pontosabban: Győzelemre tudott váltani 

6. Ő volt az, aki meghiúsította az ellenfél csatárait, hogy gólt ne lőjjenek. 
(Sv./1989. VIII. 7. 11. o.) Pontosabban: ő volt az, aki meghiúsította az 
ellenfél támadásait, illetve megakadályozta az ellenfél csatárait a 
góllövésben. 

7. A Partizan mind az öt büntetőt kihasználta, a Sarajevónál pedig csak 
Barnjak tévedett. (Sv./1989. III. 6. 11. o.) Pontosabban: A Sarajevo 
csapatából viszont Barnjak hibázott. 
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Az utóbbi szótévesztés azért annyira bántó, mert teljesen mindennapossá 
vált. Azt szinte sohasem halljuk, hogy a labdarúgó hibázott, csak azt, hogy 
tévedett. Pedig az értelmező szótár magyarázata egyértelmű: a hibázik 
második jelentése valamely szabályok szerint végzett tevékenységben, példá-
ul sportban, hibát követ el. Példák: az első két lövésnél hibázott; teniszbaj-
nokunk a második játszmában kétszer is hibázott. A téved jelentései: a) 
valahova téved, b) valakinek a tekintete szándékosság nélkül valahová 
irányul, c) beszéd eljut valahová, átvitt értelem: akarata ellenére helytelenül, 
hibásan beszél, számol, ítél, számításban hibát követ el. Mindebből láthat-
juk, hogy téved a sportújságíró, ha a 11-es elhibázásakor azt írja, a labdarú-
gó tévedett. 

A sportnyelv, mint már említettem, kedveli a képes beszédet, új szóképe-
ket alkot, a köznyelvi szólásokat, közmondásokat jelképesen vagy átírva 
szerepelteti. Ezt a jellemvonását szeretjük, az ötletes újításokat szívesen 
olvassuk. Mindazonáltal a szóképvegyítéstől óvakodni kell. Példák: 
1. A második félidőben a Rad mindent egy kockára tett. (Sv./198S. X. 24. 

12. o.) A mindent egy lapra tesz és a kockára tesz keveredett itt össze. 
2. Az újonc ráolvasta a leckét a bajnokjelöltre. (Sv./1989. VIII. 7. 12. o.) 

A ráolvasta a bűneit, a vádat és a feladja a leckéi vegyült össze. 
3. A tuzlaiak védekezésre rendezték soraikat. (Sv./1989. III. 6. 11. o.) 

Védekezésre rendezkedtek be és rendezték soraikat. 
4. Jó néhány baklövés épp Cosié lelkén szárad. Baklövést követ el, és a 

lelkén szárad összepűrosítása okozza a képzavart. (Sv./1987. VI. 15. 
16. o.) 

5. Az idő az most számunkra hajtja... a malom a vizet. (TV/1988. IX. 18.) 
Az idő nekünk dolgozik és a malmára hajtja a vizet került egymás 
mellé a TV-közvetítésben. 

Érdemes figyelni arra is, hogy a kötéltáncot nem vívják, hanem járják, 
nem jó cipőt húznak fel a labdarúgók, hanem a góllövő cipőjüket, nem 
pálfordulóról, hanem pálfordulásről beszélünk. A szólás, a szókép alkalma-
zása lehet a stílus erénye, de az erőltetett szólásátírások igencsak megmoso-
lyognivalók. Például: „Ugyanazok, akik már Stuttgartban is szerepeltek, 
azzal a különbséggel, hogy most Franciaország kiszorult a mezőnyből, és 
helyette »a derült égbők Görögország szállt le." (Sv./1987. VI. 15. 16. o.) 

Szellemes megfogalmazásokban, nyelvi leleményekben sem szűkölködnek 
a Sportvilág oldalai. íme néhány jól sikerült megoldás: Lemond nem mond 
le... A Ferrarin már az indiai guru sem segít; Félcscndben is hullámzik a 
tenger; Horogról pattant horgásztörténet; Esőben gólzápor. 

Sportnyelvünk sajátosságait ecsetelve nem ejthettem szót minden szó-
használati, nyelvhelyességi, mondaíszerkesztési. stilisztikai kérdésről, csupán 
néhány részkérdésre szorítkoztam, a legfontosabb javítanivalókra utaltam. 
Most a végén ismételten szeretném hangsúlyozni az újságírók felelősségét, 
mert az olvasási kultúra sorvadásával és a tömegkommunikációs eszközök 
mindenhatóvá válásával az írástudók felelőssége mind nyelvi, mind erkölcsi 
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vonatkozásban egyre inkább az újságírók (így a sportújságírók) vállán is 
nyugszik. S bár a rokonszenves szállóige úgy tartja, hogy a foci a legfonto-
sabb mellékes dolog a világon, át kell éreznünk, hogy nyelvünk pallérozása 
is fontos, és nem is mellékes. 

Jegyzetek: 

1. Bánhidi Zoltán: Köznyelvünk és sportnyelvünk kapcsolata. In: A magyar nyelv rétegeződ&e. 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1988. I. kötet, 160. o. 

2 Bánhidi Zoltán: A magyar sportnyelv története és jelene. Akadémiai Kiadó, Bp. 1971. 178. o. 
3 Bánhidi Zoltán: i. m., 173. o. 
4 Sv. - Sportvilág a Magyar Szó melléklete 

Rezime: 

Autor govori o osobenostima madarskog sportskog jezika u Vojvodini. analizira stil i jezik 
ílanaka áportvilaga (podlistak Madar Soa) i madarskih sportskih programa Televizije Novi Sad. 
Autor ukazuje na uticaj srpskohrvalskog jezika, na pogreSno prevedene izrazc. na interferenciju 
i na nepotrebno koriSéenje stranih reői. Pored greSaka navodi i dobre primere. 
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