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Bevezetés 

Nyelvünk rugalmas és képlékeny eszköz, folyamatosan tárja elénk jelenünket és 

annak változásait. Azok a gazdasági, történelmi, társadalmi és tudományos, voltaképpen 

globalizációs folyamatok, amelyek világszerte mindenütt szinte párhuzamosan 

következnek be, olyan változásokat indukálnak, amelyeket nyelvünk nehezen követ. 

„Lavinaszer en n  az új tudás” (Ba czerowski 2003: 279), a fejl dés els sorban a 

szakterületeket érinti, soha nem látott mértékben növekszik a szakterminusok száma. 

Ennek következtében folyamatosan növekszik a szakmai kommunikáció és a 

szaknyelvek jelent sége. A szakszókincs növelése, kib vítése Sándor szerint a 

nyelvtervezés folyamatának szerves része, annak egyik feladata (Sándor 2003). A 

rendszerváltás, majd az Európai Unióhoz való csatlakozás hazánkban termékeny alapot 

biztosított ehhez a jelenleg is tartó folyamathoz, egyúttal a terminológia fontosságára is 

felhívta a figyelmet. Minden rendszer sajátos szaknyelvvel rendelkezik, az egyes 

szakterületek pedig napjainkban sorra találják szembe magukat azokkal a 

következményekkel, amelyeket a nem megfelel  terminológiai rendezés idéz el . A 

különböz  szakterületi változások nyomán meger söd  és növekv  szakterminológia 

azt eredményezi, hogy a szaknyelvek lingvisztikája már külön diszciplínaként 

jelentkezik napjainkban (Ba czerowski 2003).  

A rendszerváltás után az élet minden területén érezhet  volt a változás, és bár 

ennek nem sarkalatos pontja a sport, mégis olyan terület, amely különböz  módokon 

végigkísérheti életünket. A kitáruló világgal új sportágak elterjedése is megfigyelhet

volt, részben vagy egészben új, illetve ismeretlen terminológiával együtt, és ez a 

folyamat ma is folytatódik. Az új játékok egyrészt magukkal hozták számunkra 

szokatlan kultúrájukat, másrészt pedig sajátos, többnyire angol nyelven alapuló 

terminológiájukat. Egy részük múltja más országban, földrészen évtizedekre, akár 

évszázadokra is visszanyúlik, tehát a klasszikus hagyományaikon túl megszilárdult 

terminológiájuk van. Mellettük jelennek meg a nagyon fiatal, ún. extrém sportágak, 

némelyikük több sportág ötvözeteként. Vizsgálatom tárgyai az el bbiek, tehát a világ 

más tájain már ismert, de hazánkban csak néhány éve jelen lév  játékok, ezeken belül is 

labdajátékok (korfball, rögbi, amerikai futball, baseball) szóhasználata. 

Hazánkban – utaltam már rá –, a rendszerváltás volt az az újabb választóvonal, 

amely megváltoztatta világunkat az egyén és a közösség szintjén egyaránt, ennek nyelvi 
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vetületei rendkívül gyorsan jelentkeztek, többek között például a szókészlet és a 

szemantika területén. Balázs szerint ezen jelenségekkel egy angol dominanciájú nyelvi 

monokultúra kialakulásának lehettünk-lehetünk tanúi (Balázs 1998, vö. Kiss 2008), 

hiszen az angolszász kultúra volt, amely hangsúlyosabban éreztette és érezteti hatását 

hazánkban. Az új sportágak kapcsán ez a jelenség különösen érvényes, hiszen 

legtöbbjük az angolszász nyelvterületr l származik (a dolgozatban bemutatott négy 

sportág közül háromnak eredetileg is angol a nyelve, a negyediknek holland). A nyelvi, 

nyelvhasználati változások kérdéskörét és szakirodalmát részletesen Kiss foglalja össze 

egy tanulmányában (Kiss 2008). 

 „A sport-terminológiába − természetesen − akkor kerülnek be els dlegesen 

idegen szók nagyobb számban, amikor egy-egy új sportág meghonosítására indul 

kezdeményezés…” − írta Bánhidi (1988: 162), és e megállapítás korunkban is érvényes. 

A hazai sportnyelv általános és legf bb problémája, hogy az új sportágak idegen 

terminusainak beilleszkedése a magyar nyelv rendszerébe általában elmarad, legalábbis 

rendszertelenül történik meg, sok esetben pedig tisztázatlanok a nyelvi jelhez 

kapcsolódó fogalmak. 

Ezen a ponton kell szót ejtenünk az idegen szavak kérdésér l. Mit nevezünk 

idegen szónak? Általános megfogalmazás szerint a más nyelvekb l a magyar nyelvbe 

érkez  szavakat, melyek vagy eredeti szóalakjukban maradtak meg, vagy a magyar 

helyesírást követve tartották meg az idegen nyelvi jelöl t. Ez a definíció azonban a 

jövevényszavakat is jellemzi. Nehéz különbséget tenni közöttük, a jövevényszavak már 

teljességgel beépültek nyelvünkbe, nem érezzük rajtuk az idegen hatást. Balázs szerint 

„sokszor az anyanyelvi beszél  nyelvi érzékét l függ” (Balázs 2005a: 133), hogy mit 

tekint idegen-, illetve jövevényszónak. A Helyesírás cím  helyesírási kézikönyv szerint 

az az idegen szó, amely viszonylag rövid ideje él a magyar nyelvben és nem volt elég 

id  a megszokásához, hangtani tulajdonságában eltér a magyar nyelvben megszokottól, 

valamilyen jellegzetes idegen szóelem található általában a szó végén, és használata 

többnyire valamely csoport-, illetve rétegnyelvre korlátozódik (Laczkó Mártonfi 2004). 

Bizonyos esetekben létjogosultsága van az idegen szó megtartásának. 

Jelentéskülönbség esetén (L rincze 1999), vagy amikor a javasolt magyar megfelel k 

nem adják vissza ugyanazt a kognitív tartalmat. E mellett fontos lehet stíluseszközként, 

illetve ha még nem egységes és nem terjedt el mindenütt a magyar megfelel  (Minya 

2003). A sportágakkal kapcsolatban ezt látjuk a mértékegységek alkalmazásakor, pl. az  

amerikai futballban a yard használatakor. E mértékegységenk nincsen a magyar 
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nyelvben megfelel je, ellentétben pl. a foot hosszmértékkel: engl. foot  magy. láb. 

Lényeges lehet az is, hogy az idegen szót milyen kontextusban használják. 

Szakszövegben, szakemberek számára írt m vekben vagy ismeretterjeszt  írásokban? 

Az idegen szavak beáramlása és meghonosodása folyamatos témája a nyelvm vel , 

nyelvápoló írásoknak. A Magyarosan cím  folyóirat minden számában találunk az 

idegen szavakkal kapcsolatos nézeteket, véleményeket, hiszen a folyóirat az MTA 

hivatalos nyelvm vel  orgánuma volt. Az 1930-as, 1940-es évek sportnyelvújításának 

korszakában ez az irányzat feler södött, többek között Bárczi, Fábián, Elekfi, Koncz, 

Tóth írásai veszik górcs  alá a nyelvünkbe beáramló idegen szavakat, kifejezéseket, 

gyakran sportnyelvi szembontból is. Az átvétel egy teljesen természetes folyamat, 

történelmünk során számtalan nép nyelvének elemei épültek be nyelvhasználatunkba, 

napjainkban pedig, említettem már, az angol nyelv hatása a legszámottev bb. 

Az idegen szavak akkor honosodnak meg igazán, ha a bennük található 

hangkombinációk idomulnak nyelvünk fonotaktikai szabályaihoz (É. Kiss 2004). Benk

is arra hívja fel a figyelmet, hogy a más nyelvekb l átvett szavakkal és kifejezésekkel 

kapcsolatban ez az egyik nagy probléma: sem hangtanilag, sem alaktanilag, sem 

helyesírásilag nem illeszkednek a magyar nyelvi rendszerbe (Benk  1977). A magyar 

nyelv számára nehéz kiejteni azokat a szavakat, amelyekben mássalhangzó-torlódás 

fordul el , nem véletlen tehát, hogy a rögbi nyelvében a scrimmage (ejtsd: szkrimidzs) 

helyett a képszer  és beszédes tolongást használják, vagy az amerikai futballban a 

fumble helyett inkább labdavesztést mondanak. Meg kell jegyezni azonban, hogy ez 

utóbbi angol szavakat nem csupán a mássalhangzó-torlódás miatt kerüli nyelvünk, 

hanem azért is, mert a nyelv egy új tudásanyag kapcsán szívesebben építkezik ismert 

elemekb l. 

É. Kiss az idegen szavak meghonosodásának lépései kapcsán írja, hogy a 

fonetikus írásmódra való áttérés utáni következ  fokozat, amikor „az idegen szó magyar 

képz kkel, magyar szavakkal kombinálódva szócsaládot alkot” (É. Kiss 2004: 81). A 

vizsgált sportágaink közül a korfball korf szava esetében figyelhet  ez meg, a korfozik, 

korfozó, korfozás, korfos szavak elterjedtek a korfballt játszók között. 

A dolgozat az idegen szavak meghatározásakor els ként az Idegen szavak és 

kifejezések kéziszótárát (Bakos 2000) vette alapul, az abban − többségében − nem 

található szavak és kifejezések esetében pedig a Helyesírás cím  kézikönyv 

(Laczkó−Mártonfi 2004) meghatározását fogadta el. 
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A gondolat, hogy „ …  minden tudományág a nyelvészetnek társtudománya − és 

fordítva” (Balázs 2002: 110), már évszázadokkal ezel tt megjelent. Nyilvánvalóvá vált, 

hogy a szaknyelveket nem lehet egyoldalú szemlélettel m velni, a tudós és nyelvész 

egyedül, önmagában nem sokra képes (vö. Grétsy 2002). Kevésszer adatik meg, hogy 

mindez egy személyben ötvöz djön, de hazánkban több polihisztort megemlíthetünk. A 

16. században élt, humanista m veltség , több nyelvet ismer  tudós, Sylvester János 

lefordította az Újszövetséget és megalkotta az els  magyar nyelvtant. Grammatica 

Hungarolatina cím  magyar-latin nyelvtanában olyan nyelvi jelenségeket is 

rendszerezett, amelyeknek nincsen megfelel je a latinban, valamint  volt az els , aki 

tudományos vizsgálat tárgyává tette a magyar nyelvet. Az Újszövetség lefordításakor is 

nagyon ügyelt a szöveg pontos megértetésére és els ként alkalmazta az id mértékes 

verselést nyelvünkön. A következ  században élt Apáczai Csere János, akinek 

pedagógiai nézetei és munkái mellett kiemelkedik Magyar Encyclopaedia cím

alkotása. A m  11 fejezetben foglalja össze kora tudományos eredményeit, 

természettudományok, bölcseletek és matematika világából egyaránt. Ami különleges a 

m ben az összegy jtött tudásanyagon felül, hogy az általa tárgyalt tudományterületeken 

magyar szakkifejezéseket használt, közel ötszáz kifejezést fordított magyarra. 

A 19. századból három személyt is említhetünk. Egyikük Herman Ottó, aki 

természettudós, néprajzkutató, az semberkutatások hazai elindítója és madártani 

központ létrehozója volt. Herman széles érdekl dési köre a nyelvészetre is kiterjedt, az 

általa m velt szaktudományok szaknyelvének nem csupán ismer je és használója, 

hanem leírója is lett, többek között A magyar halászat könyve vagy A magyar pásztorok 

nyelvkincse cím  alkotásaiban. A század másik kiemelked  alakja Bugát Pál, általános 

orvos és szemorvos, az 1848-as honvédelmi bizottmány alatt az ország f orvosa, aki 

nagyon sok orvosi m szót alkotott, t le ered a mai orvosi irodalomban általában 

használt szavak nagy része. Nyelvújító munkássága a Bonctudományban kezd dik és a 

Természettudományi Szóhalmazban teljesedik ki, ez a m  mintegy negyvenezer szakszót 

tartalmaz. Bugát azt vallotta, hogy „az új m szók …  közül ritka az, mely a dolgot 

minden oldalrul megüsse” (Bugát é.n., idézi Kovalovszky 1955: 307). 

A harmadik jelent s személyiség ebb l a korszakból Szily Kálmán, aki m szaki, 

matematikai és fizikai tanulmányai és kutatásai mellett vált nyelvtudóssá. A m szaki 

m nyelv és a technikai irodalom fejlesztése mellett tézisekben rögzítette az akkori 

„szóbefogadási szokásokat” (Balázs 2002), elindította a Természettudományi Közlönyt, 

majd a Magyar Nyelvtudományi Társulat elnökeként útjára indította a Magyar Nyelv
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cím  szakfolyóiratot. Szily hangsúlyozta ki, hogy ha nincsen nemzetközi szó1, akkor 

jelöljük magyarul az adott tárgyat, jelenséget stb., ha a nyelvszokás valamit elfogadott, 

ne küzdjünk ellene, illetve ha a nemzetközi m szó helyébe nem tudunk magyar szót 

állítani, fogadjuk el az idegen szót. E tézisekre a legújabb sportágak nyelvében, és a 

sportágak konkrét megnevezésében is találunk szép számmal jellemz ket. Ilyen pl. a 

body building helyett a testépítés, a squash helyett a fallabda, a mountain bike helyett a 

hegyikerékpár, a rafting helyett a vadvízi evezés stb.  

A disszertáció célja a hazánkban megjelen  új sportágak, sz kítve a kört, új 

labdajátékok nyelvi felépítésének, magyar terminológiájának, szó- és 

kifejezéskészletének, egyes esetekben kétnyelv ségének a bemutatása, elemzése. Az 

értekezés egyes részei közlésre kerültek különböz  konferenciákon és tudományos 

folyóiratokban.  

Az értekezés kilenc fejezetb l áll, amelyhez tartalomjegyzék, bevezetés, 

kitekintés, összefoglalás, irodalom és források, valamint függelék tartozik. 

Az els  fejezet a magyar sportéletet és annak változásait követi nyomon több 

aspektusból. El ször a sport szó hazai megjelenésér l és jelentésváltozásáról, majd a 

sportújságírás f bb jellemz ir l esik szó. Általánosságban szólok a labdajátékokról, 

majd a sport és társadalom megváltozott kapcsolatát elemzem a sport-gazdaság-média 

hármasa kapcsán. 

A második fejezetben a sportnyelvet, mint a nyelvtudományi vizsgálatok tárgyát, 

majd a sportnyelv és terminológia kapcsolatát elemzem. 

A harmadik fejezet részletesen összefoglalja a dolgozat céljai és módszereit, az 

általam tanulmányozott labdajátékok közös vizsgálati rendszerét, csoportosítását. 

A negyedik fejezet az új labdajátékok közös terminológiai jegyeit, problémáit 

mutatja be. 

Az ötödik fejezet a korfball és a rögbi magyar terminológiájának részletes 

elemzése. E két sportág nyelve már beilleszkedett nyelvünkbe, ennek folyamatát, 

jellemz it, közös pontjait látjuk e fejezetben. 

A hatodik fejezet az amerikai futball és a baseball magyar terminológiáját elemzi. 

E sportágak m vel i szóban és írásban is két nyelven kommunikálnak, ez pedig több 

                                                          
1 Nemzetközi szónak a sok nyelvben elterjedt, az adott nyelvbe pontosan meg nem határozható irányból, 
nyelvb l érkez  szót nevezzük (Balázs 2005b). 
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problémát vet fel nyelvhasználati, ezen keresztül pedig értelmezési, megértési 

szempontból.  

A hetedik fejezet a vizsgált sportágak nyelvi metaforáit mutatja be és elemzi 

sportáganként, különböz  tematikus, használati és fordításhoz kapcsolódó csoportosítás 

alapján. 

A nyolcadik fejezet a két elkülönített sportági csoportból emel ki egyet-egyet, a 

rögbit, valamint az abból kialakuló és önállósodó amerikai futballt, és hasonlítja össze 

hazai nyelvüket. A rögbi magyar nyelvbe való beilleszkedése kapcsán keresi a fejezet a 

választ arra, hogy lehet-e ez a beilleszkedési folyamat egy példa a még kétnyelv

sportágak számára. 

A kilencedik fejezet a vizsgált sportágak szótárait, szógy jteményeit, majd a 

sportágak nevének szótári megjelenéseit elemzi különböz  sport- és köznyelvi 

szótárakban. 

A kutatás-módszertani kérdésekben a Kutatásról nyelvészeknek (Fóris 2008) 

címmel megjelent könyvben foglaltakra támaszkodtam. A szakirodalmi el zmények 

összegy jtése hagyományos, könyvtári kutatómunkával történt, ezt internetes 

keresésekkel egészítettem ki. A talált adatokat témánként, sportáganként, 

forrástípusonként rendszereztem. A sportágak nyomtatott és online forrásaiban 

kontrasztív módszerrel történ  szókincselemzést végeztem. Az általam felállított 

csoportosításhoz szükség volt az adott sportági szakszókincs idegen nyelv

megfelel jére is, így azon országok szövetségének hivatalos szabályzataival vetettem 

össze a magyar nyelv  korpuszokat, ahonnan az adott sportág származik. A vizsgált 

sportágak közül háromnak (rögbi, amerikai futball, baseball) angol az anyanyelve, 

azonban a korfball esetében a holland helyett is az angolt használtam. Az eredeti holland 

szövetség is ezt preferálja, valamint a korfball idegen nyelv  forrásainak nagy része is 

angolul található meg. A sportági szótárak vizsgálatakor összehasonlító kritikai 

módszerrel elemeztem a nyomtatott és online források strukturális jellemz it és tartalmi 

elemeit. 

A korfball és a baseball sportágak esetében részt vev  megfigyelést is végeztem, 

edzéseken és mérk zéseken hangfelvételeket készítettem, majd ezeket lejegyzeteltem. A 

rögbi és az amerikai futball sportágak esetében videofelvételeket készítettem, majd a 

hanganyagot írásban rögzítettem. Korfball játékosok körében 2004-ben végeztem egy 
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kérd íves felmérést. Ennek eredményeit, valamint az említett hang- és videofelvételeket 

a disszertáció megfelel  fejezeteiben használtam fel. 

Az egyes problémákat igyekeztem mindenütt a lehetséges kapcsolatok rendszerében 

tárgyalni.  

A dolgozat olyan nyelvtudományi területet érint, amely több szempontú vizsgálatra 

ad lehet séget. A sportnyelv, valamint az új labdajátékok és szókincsük szociolingvisztikai 

és terminológiai megközelítésben egyaránt elemezhet k. Ez a kételem  vizsgálat a 

dolgozatban mind a szóalakok csoportosításában, mind a különböz  szempontú 

feldolgozásban megjelenik. 
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1. A magyar sportélet és változásai 

1.1 A magyar sportnyelv története 

A sportágak nyelve sportnyelv. Azonban nem egy önálló nyelvr l van szó, hanem 

olyan nyelvváltozatról, amely szókészletében és frazeológiájában tér el a többi 

nyelvváltozattól. Egy adott nyelvben a sportnyelv kialakulása, megszilárdulása − mivel 

egy társadalmi cselekvéshez, a sportoláshoz köt dik − nem vizsgálható önállóan, 

kiszakítva az adott nyelvb l. Minden kétséget kizáróan összekapcsolódik ugyanis a 

nyelv fejl désével, valamint a társadalmi, történelmi folyamatokkal és az azokban 

végbemen  változásokkal. Magának a sportnyelvnek a története pedig szorosan 

összekapcsolódik a sport történetével, történelmével is. 

A magyar sportnyelv történetét kimerít  részletességgel írta meg Bánhidi Zoltán A 

magyar sportnyelv története és jelene cím  kandidátusi disszertációjában (Bánhidi 

1971), e fejezet megírásakor ezt a m vet vettem alapul, természetesen más források 

bevonásával együtt. A rövid összefoglalásban a hangsúlyt a sport szó 

jelentésváltozására helyeztem, az 1930-as évek nyelvújítási mozgalmával 

természetszer leg b vebben foglalkoztam. 

A magyar sportnyelv egy adott társadalmi kör nyelvváltozataként indult el, hiszen 

a sportolás egykoron hazánkban a f úri réteg szórakozása volt. Ebb l az id szakból 

származik az a napjainkban is él  szemlélet, amely szerint egyes sportágak (pl. tenisz, 

lovaglás, vitorlázás, golf) csak a kiváltságosok számára elérhet k. (Kétségtelen, hogy 

egy adott sportág felszerelési igénye és az ebb l adódó anyagi feltételek nem állnak 

mindenki számára egyenl  módon rendelkezésre, de ez a gondolat már er sen a 

szociológia kérdésköre felé mutat.)

A magyar sportnyelv kialakulását nagyobb részben tudományágak nyelve 

segítette. Legf bb forrásai els sorban a had-, a nevelés-, és az orvostudomány voltak, 

mellettük hatott rá a néprajz a népi játékok nyelvezetével. A különböz  sportágak 

elkülönülése és az iskolai testnevelés bevezetése után a hivatali nyelv, majd a 

publicisztika kifejezései b vítették, alakították. Kés bb pedig, amikor egy-egy 

mérk zés, verseny társasági eseménnyé vált, a sportnyelvet a társalgási nyelv, majd 

id vel az ifjúsági nyelv és a szleng is b vítette. A hazai átvételek mellett természetesen 
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szép számmal kerültek a sportnyelvbe idegen átvételek és jöttek létre saját szóalkotások 

is. 

Amíg a sport szó nem jelent meg ebben a formában, a sportjelleg  tevékenységre 

leginkább a test gyakorlása kifejezést használták íróink. Apáczai ezt írja 

Encyclopaediájában: „Addig gyakoroltassék a test, a míg a szín virágzónak (pirosnak) 

lássék, ...  és a veritték ki ütni kezdjen” (Apáczai 1635: 174). Hasonló példákat 

láthatunk Boros-Jen i Székely Ádám, Mátyus István, Kiss József m veiben is (vö. 

Bánhidi 1971). A 19. században már legtöbbször a mai értelemben használják a 

kifejezést, de sok esetben még ide sorolják a „a testnek kézi munkák által való 

gyakorlását”, pl. esztergályozást, lakatos munkákat stb. (Zsóldos 1814, Kis 1817, idézi 

Bánhidi 1971: 17). Megjelent a testgyakorlat szó is a testgyakorlás mellet, el ször 

1838-ból találunk rá példát: „mind ezen els ség egyedül lelki és testi gyakorlatoknak, 

idomitásnak gyümölcse” (Széchenyi 1838: 110, idézi Bánhidi 1971: 17). E hasonló 

hangzású szavak mellett felbukkan a gymnastica, athletica, testi pallérozás, testi 

nevelés, test formálása és a testi mívelés is. 

Bár a sport angol eredet  szó, hazánkban a német nyelv Vereinigte Ofner und 

Pester Zeitung irodalmi mellékletében, a Gemeinnützige Blätterben jelent meg el ször 

1828. július 10-én (majd a következ  számban, július 13-án): „Sport’s. Der Engländer 

liebt leidenschaftlich das Spiel. ... .” (VOPZ 1828: 434). Az els  megjelenés szövege 

Siklóssy László fordításában így hangzik: 

„Az angolok szenvedélyesen szeretik a játékot. Ebb l származik nemzeti 

sajátságaik legnagyobb része: a fogadási szenvedély, a boxolás, a lóverseny, a 

vadászszenvedély, (…). Minderre van egy sajátságos lefordíthatatlan elnevezésük: a 

sport. Minden gyakorlatot, amelyhez er , ügyesség és gyorsaság szükséges, ezzel a 

szóval neveznek, amely egyszersmind amat rséget is jelent.” (Bánhidi 1971: 18).  

A szó megjelenésekor a 19. század közepén használatos angol szótárakban 

els sorban tréfa, játék, szórakozás volt a jelentése, ezután következett a vidéki 

mulatság, a testi er gyakorlat, végül a vadászat és halászat. Magyar nyelv  szövegben 

el ször a Honder ben kap helyet: „A k. ladányi vadászatok f. hó 8-ik napján 

bevégeztetnek… Az idei sport igen jól ütött ki.” (Bánhidi 1971: 19). Hazánkban el ször 

tehát a lovaglás és vadászat helyett használták. E jelentése mellett alig észrevehet en 

jelentette már az angol kollégiumokban nevelkedett f úri ifjúság által behozott testedz

játékokat, és a német hatásra megjelent tornát is, bár ez utóbbiakat a legtöbben 
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gyerekjátékként kezelték. Mindezt a vívás egészítette ki, amely azonban még hosszú 

ideig nem lépett a nyilvánosság elé, és megmaradt egy sz k kör sportjának. 

Bérczy Károly lószakért  és vadász, gróf Széchenyi István egykori titkára 

indította el az els  magyar nyelv  sportújságot 1857-ben, Lapok a Lovászat és Vadászat 

köréb l címmel. Ebben volt olvasható báró Eötvös József, A hazai sportról cím  cikke, 

amelyben a Széchenyi által is támogatott és hirdetett sportos életfelfogásról ír. 

Ugyanebben az évben jelenik meg a Hazai vadászatok és sport Magyarországon cím

díszalbum is, az akkori magyar sportélet keresztmetszeteként. A könyv kiadását 

Andrássy Manó gróf kezdeményezte, mellette szerz ként t nt fel többek között gróf 

Festetics Béla, báró Podmaniczky Frigyes, gróf Sándor Móric és báró Wenckheim Béla. 

Bérczy Károly lapja hamarosan a Vadász- és Verseny-lap címet vette fel, ennek állandó 

rovata lett a Sportirodalom, és ebben már megjelentek a „modern embersportok” is 

(Hoppe 1934/2004: 73).

Megemlítend  az 1868. évi, báró Eötvös József nevéhez f z d  népoktatási 

törvény (1868. XXXVIII. tv.), amelyben a „test- és fegyvergyakorlat” (Eötvös 

1868/1976: 375) is kötelez  iskolai tantárgyként szerepel. 

A kiegyezés után t nik fel és emelkedik ki sportnyelvünkb l két szó: német 

nyelvb l a torna, valamint az si görögöket idéz  és az angol nyelvb l átvett atlétika. 

Mindkett  ugyanazt, az akkor ismert valamennyi sportágat együtt jelentette, majd az 

1880-as évek második felében kristályosodik ki mind a torna, mind az atlétika mai 

jelentése. 

Egyre több folyóirat jelent meg a sport, illetve különböz  sportágak tárgykörében, 

lassanként kialakult a sportirodalom: Vadász- és Versenylap (1858), Tornaügy (1883), 

Herkules Testgyakorlati Közlöny (1884), Sport-Világ (1893). A Herkules a különböz

egyletek hivatalos közlönye volt, ezek nevében egyre többször jelent meg a 

testgyakorlat mellett a sport szó is: Achiles Sport-Egylet, Magyar Testgyakorlók Köre, 

Szabadkai Sport-Egylet (Herkules 1896: 1). Utólag korszer tlennek tartották a lapot 

annyiban, hogy a futballt és a legnépszer bb sportjátékokat mell zte, nem értette meg a 

kor szavát. 

Id közben, 1872-ben elindult a Magyar Nyelv r, melynek hagyomány rz  és 

nyelvápoló felfogása volt jellemz  az egész magyar társadalmi közgondolkodásra is, így 

nem csak a német, hanem az angol hatás ellen is tekintélyes nagyságú bázis alakult ki. 

Lassan és fokozatosan letisztultak a sportfogalmak, magának a sport szónak a 

jelentésköre is kialakult. Ezt rögzíti a következ  idézet a Herkules Testgyakorlati 



14

Közlönyb l, amely a szónak a mai napig használatos egyik jelentését mutatja: 

„mindenb l lehet sportot csinálni, azaz mindent lehet egyéb czél nélkül, csupán 

id töltésb l zni.” (Bánhidi 1971: 20, vö. Herkules Testgyakorlati Közlöny 1885). 

1903. március 15-én indult útjára a Nemzeti Sport. A lap a vívás iránti közönyt 

szerette volna feloldani, alapítói Fodor Károly vívómester és Nagy Béla kardvívóbajnok 

voltak. Megjelenésekor már teljesen kialakult a sport fogalma, az eredményekben 

megnyilvánuló testedzés. Sok szó esett akkoriban a sportolók névmagyarosításáról, az 

amat r kérdésr l, tömegsportról, sportfilozófiáról, sportpolitikáról, sportkultúráról. 

1910-ben megjelent a Sport Hírlap, amely szerint: „ …  a sport, amely valamikor csak 

mulatság volt, manapság szaktudomány, polgári foglalkozás is és szervezett pedagógiai 

intézmény” (Bánhidi 1971: 33). 

Az 1930-as évek történelmi eseményeinek hatására a sport szó fogalmát gyakran 

politikai szempontból is megítélték, például a német tornaegyleteket a nagy német 

egység hírnökeinek vélték. Egyre inkább megfigyelhet  a nemzeti szellem megjelenése 

a sportban, megállapítják, hogy a sport „nemzeti fontosságu, amely a koronás király 

figyelmét is magára vonta tudniillik a király is megjelent a tornacsarnokban]” Bánhidi 

1971: 30). Az els  olimpia 1896-ban ezt a tartalmat feler sítette és rögzítette, hiszen a 

nemzeti büszkeség és sportsikerek ett l kezdve elválaszthatatlan fogalmak lettek. Ez a 

jelentésb vülés a szó hazájában, Angliában is végbement, a Nemzeti Sport 1904-ben így 

ír: „Angliában …  minden sportmozgalom egyúttal a legnagyobb mértékben társadalmi 

ügy is …  hogy kifelé képviseljék az angol-faj sportbeli fölényét” (NS 1904: 14). 

A sport fogalmában a kedvtelés, szórakozás, játék mellett megjelenik a 

gimnasztika is, azaz az emberi test er sítése, edzése. Erre a folyamatra számos példát 

látunk a különböz  lapok cikkeinek szóösszetételeib l: evez sport, úszósport, 

velocipéd-sport, turista-sport, ski-sport, és ami kiemelked  jelent ség , az országos 

sport-szövetség megalakulása is felmerült. 

A Sport-Világ cím  folyóirat a sport ügyét abból a szempontból karolta fel, hogy a 

„sportüzés nem képezi az emberek életelemét, nem mondhatjuk, hogy a sport, mint 

életszükséglet a köztudatban élne” (Bánhidi 1971: 31). A közelg  olimpia, illetve a 

különböz  nemzetközi versenyek azonban hamarosan pótolták ezt a hiányosságot, a 

gy zelmek, új sportágak állandó közönséget teremtettek. A kapitalizmus felfedezte a 

hasznot hozó lehet ségeket, ekkor alakult ki a professzionizmus, el ször a 

labdarúgásban, birkózásban, kerékpározásban. Egyeseknek jobb, az életmin séget javító 
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mindennapokat hozott, míg mások, többnyire az elnyomott osztályok számára 

szervezkedésre adott lehet séget. 

A sportújságok mellett megjelentek a sportszaklapok is, Kerékpár-Sport, Magyar 

Kerékpáros, Magyar-Sport-lap, Sportélet, Sportkedvel , Sportfutár, Vasárnapi Sport, 

kés bb pedig Magyar Céllöv  Sport, Délvidéki Sport, Vízisport, Sportszem Jankó

(vicclap) stb., valamint csaknem valamennyi id szaki lapba bekerült a sportrovat. 

Számos versenytudósítás, beszámoló, szakmai kérdésekr l tartott vita jelent meg, így 

nem csupán a sportolókat szolgálták, hanem a sportkedvel  közönséghez is szóltak. 

Az I. világháború végéig lezárult az az id szak, amikor nyelvünk a legtöbb 

sportnyelvi idegen szót átvette, a magyar sportnyelv alapszókincse megszilárdult. A 

hazánkban jelen lév  sportágak verseny- és játékszabályait kiadták magyarul, a 

legfontosabb szakszavakat már ekkor összegy jtötték. 

A két világháború közötti id szak egyértelm en a sportnyelvújítás korszaka volt. 

Ez a jelenség „túlment a szóalkotásokon, és er s stilisztikai hatást is jelentett” (Bánhidi 

1971: 165). 1920-ban a Sportképek utódlapja, a Képes Sport beolvadt a Nemzeti 

Sportba, és ezzel kezdetét vette a tömegsport célirányos terjesztése, támogatása. Az 

újság többek közt ökölvívó mérk zéseket hívott életre, szavazást tartott különböz

kérdésekr l az olvasók között, saját könyvkiadást indított el. Mindeközben 

természetesen tájékoztatta az olvasókat az aktuális sporteseményekr l, amely cikkek 

nyelvében még mindig sok idegen elem volt, és sokszor a m szók értelme sem volt 

egyértelm . A stílussal is meggy lt a tollforgatók és az olvasók gondja, általában a 

hivatali stílus németes-latinos szerkesztését vették át. Erre már 1904-ben felhívta az 

újság a figyelmet: „A szaklapokat, a napilapok sportrovatát, a sport z  társaságok 

nyelvét magyar ember sem érti, ha csak nem tud sport-nyelven.” (Bánhidi 1971: 148). 

A labdarúgás és a kerékpározás nagy mérték  elterjedése és népszer vé válása 

magával hívta a társadalmi korlátok megsz nését a sportpályákon és azok mellett, ennek 

hatására pedig szükségszer vé vált a sportnyelv megújítása.  

1931. április 24-én a Nemzeti Sport felhívást intézett „Tessék magyar szavakat 

keresni a sport fogalmainak kifejezésére!” címmel (NS 1931: 24). Hangsúlyozták, hogy 

nem idegen szavak leírását t zték ki célul. Szívesen fogadták, ha már meglév , de erre 

az id szakra elfeledett szavakat, régi tájszavakat elevenítettek fel. Hosszú viták el zték 

meg a pályázat kiírását, de a többség egyetértett abban, hogy „sportnyelvünk magyarrá 

tétele csak közmunka lehet” (Feleki 1978: 3). A sporttársadalom mellett tehát a 

közvéleményt is be kell vonni a  maga idejében is  mozgalomnak nevezett 
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célkit zésbe. Az els  felhívás kevéssé volt sikeres, de a konkrét pályázat már meghozta 

a várva várt eredményt. Az olvasók minden évben több száz szót küldtek be, de csak 

kevés kapott elismerést, jutalmat, végül „használati jogot”. 

Az els  öt év nyertesei között voltak többek között a napjainkban is használatos 

mez (dressz), hajrá (finis), edz  (tréner), szöglet (korner), táblázat (tabella), gyúró 

(massz r), várományos (favorit), rangadó (derbi), helyosztó (kiesési derbi), vízilabda 

(vízipóló), rajt (start), szorító (ring), hátvéd (bekk), les (ofszájd), szögletrúgás, szöglet 

(korner) stb. szavak. A tízszer ismétl d  pályázat több mint negyven szót, kifejezést 

alkotott és terjesztett el (Grétsy 1975). 

A Nemzeti Sport 1935. november 18-i számában a következ ket olvashatjuk: „A 

nyelv mindig fejl dik s szókincse mindig szaporodik, mert mindig új fogalmak, 

felfedezések új kifejezése válik szükségessé. A nyelv erején múlik aztán, hogy ki tud-e 

termelni magából új kifejez  lehet ségeket, vagy pedig - gyengeségében - kénytelen 

más nyelvek új szavait szolgai módon átvenni. Nem hisszük, hogy a magyar nyelv az 

utóbbi csoportba tartoznék” (NS 1935). Ezzel a bevezet vel új felhívást intéztek az 

olvasókhoz, és meghatározták, hogy egy-egy megalkotott új szó ne legyen hosszú, 

nehézkes, ne legyen szó szerinti fordítás, és ha lehetséges, „magyaros észjárásra valljon 

s legyen kifejez ” (Bárczi 1935: 160). Az MTA hivatalos nyelvm vel  folyóirata, a 

Magyarosan hasábjain a nyelvészek folyamatosan követték és véleményükkel, 

hozzászólásaikkal segítették a nyelvújító kezdeményezést. Bárczi Géza, a 

sportnyelvújítás els  nyelvész méltatója (Fábián 1999) kiemelte, hogy eddig szinte soha 

nem látott ütemben fejl dött és gyarapodott a magyar sportnyelv, és ebben a 

szaksajtónak kitüntetett szerepe volt (Bárczi 1935). A lap „ …  makacs 

következetességgel használta a helyesnek ítélt új kifejezéseket, míg csak valódi életre 

tudta kelteni ket.” (L. Pap 2003: 36). Koncz szintén 1935 szén hívja fel a Nemzeti 

Sport figyelmét a „magyar köntösbe bújtatott, de idegen, németlelk  kifejezésekre” 

(Koncz 1935: 160), pl. labdabiztos, labdaéhes, labdaképtelen, góléhes stb., melyek 

helyett más terminusok bevezetését javasolja. Tóth ugyancsak a Magyarosan hasábjain 

szól olyan pontatlanságokról, miszerint az eredetileg angol meccs szót magyarul 

mérk zés jelentésben használják, miközben eredetileg páros küzdelem az angol szó 

jelentése (Tóth 1943). 

A következ  évben nyílt támadás érte a Nemzeti Sportot, az egyik napilap 

Rajtoljunk! címmel bírált már elfogadott és használt szavakat, és azt tanácsolta, hogy a 

bírálatoknál kérjék ki nyelvészek véleményét is. Bárczi Géza ebben a kisebb vitában is 
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kiállt a lap mellett. Ezek után Pintér Jen  elismerését is kivívták olyannyira, hogy az 

általa szerkesztett Magyar Nyelvvéd  Könyv 1941. évi második kiadásában már a 

legújabb magyar sportszavak is megjelentek. A Nemzeti Sport elfogadta a jó tanácsot és 

a pályázat anyagát el zetesen bemutatta a nyelvm vel  bizottság elnökének. Ezzel a 

gesztussal mindenki egyetértett, a tevékenység pedig szakmailag is védetté vált. 

1943-ban hozták nyilvánosságra a nyelvvéd  mozgalom addigi állomásait és 

eredményeit  a 12 év alatt 4000 pályázati levelet és 12.000 kifejezést kellett 

átvizsgálniuk  és ezzel a folyóirat által irányított rendszeres nyelvújítás megsz nt. A 

Magyarosan 1940-ben körülbelül 100 kifejezés magyarosítását és meghonosítását 

tulajdonította a Nemzeti Sportnak, és mintegy félszáz azoknak a szavaknak a száma, 

amelyek elterjesztésében nagy szerepe volt. Az id szak végére sportnyelvünkben az 

átvételek b ségét látjuk, a nyelvezet pedig még a szépirodalomhoz közelített. A 

legtöbbször megfigyelhet  keletkezési mód a szerkezeti rövidülés volt. Egyre inkább 

terjedt az igeköt k elhagyása, pl. (el)hárítás, (be)melegít; és igeköt k cseréje, pl. 

le(el)rúg, neki(ki)futó, fel(el)vág. Gyakori volt a szórövidülés és a bet szók 

alkalmazása, pl. ifi (ifjúsági csapat), Fradi (Franzstadti), B. közép (balközép az FTC-

pályán, illetve kés bb az ott ül  szurkolók), MLSZ (Magyar Labdarúgók Szövetsége). 

Kiemelked  szerepe volt az új sportnyelv kialakításában és terjesztésében a média 

akkori egyetlen magyar képvisel jének, a rádiónak. Az els  rádiós sportriporter, Pluhár 

István is el szeretettel használta az új szavakat. Pluhár korábban válogatott labdarúgó 

volt, majd a Nemzeti Sport újságírója és a Testnevelési F iskola tanára. 1930-ban kérték 

fel a magyar-olasz labdarúgó mérk zés közvetítésére. A riporterkedés mellett több 

m ve született, egyik leghíresebb, az általa szerkesztett és részben írt, 1935. évi Sportok 

könyve. Ebben az akkori magyar sportélet legnépszer bb sportjairól szóló esszék mellett 

a sportágak szakkifejezései is olvashatóak (Pluhár 1935). Ezek a gy jtemények is 

hozzájárultak ahhoz, hogy legtöbb sportág nyelve megszilárdult, és már szakszótárak is 

megjelentek. A napjainkban is legkedveltebb magyar sportlap, a Nemzeti Sport által 

kiírt pályázat beküldött anyagaiból alakult ki jelenleg is használt sportszókincsünk. A 

többi szaknyelvhez hasonlóan a sportnyelv is állandó változásban van, de 

mindenképpen egy rögzített és elfogadott alapszókészletre támaszkodik. Ez az 

alapszókészlet a napjainkban felt n , hazánkban újdonságnak számító sportágak 

nyelvére is nagy hatással van, illetve biztos alapot nyújt a magyar nyelvbe való 

beépülésükhöz. 
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1.2 A sportújságírásról 

Hazánkban az els  magyar nyelv  sportújság 1857-ben jelent meg Lapok a 

Lovászat és Vadászat köréb l. A sportsajtó orgánumai azóta is folyamatosan jelen 

vannak életünkben, vagy önálló lapként (pl. Nemzeti Sport, Képes Sport, Színes Sport, 

Sport Plusz, Sportfogadás), vagy a napilapok sportrovataként. 

Az 1930-as évek sportnyelvújítása szükségképpen stílusújítással együtt ment 

végbe. Két, egymástól eltér  vonal volt ekkoriban megfigyelhet  és ebb l a két stílusból 

n tt ki a mai sportújságírás is. 

Az egyik stílust a Nemzeti Sport képviselte tárgyilagos írásaival, tudósításaival, 

tudományos hozzászólásaival. Erre a politikai újságok választékos jelz inek használata 

és a mértékletesség volt jellemz , még egy-egy verseny tudósításánál sem ragadtatták el 

magukat. Familiáris kifejezéseket, politikai véleményt, állásfoglalást tudatosan kerültek, 

a cikkek címeiben sem találunk rá példát. Az újság címének nemzeti jelz je akkor a 

nemzeti gondolat jelszava volt. 

A másik vonal a gyökeresen ellentétes Sporthírlap népi vagy familiáris stílusa 

volt. A lap kifejezetten a kisemberhez, az elnyomott tömegekhez szólt, ket próbálta 

bevonni a sportéletbe, és ezen keresztül a magasabb m veltségbe. Színes, fordulatos, 

gyakran argó kifejezéseket, az akkori jassznyelv átvételeit használta. A szövegekben 

gyakran fordultak el  rend rségi és katonai szakszavak  ezek sokszor adtak politikai 

hangulatot a cikkeknek. 

Az így kialakult kétféle stílus azonban a rádió és a televízió megjelenésével 

megváltozott, fokozatosan átalakult. Napjainkban számos helyen tanítanak 

sportújságírást, több összefogó szervezet is létezik a sportújságírók számára (pl. Magyar 

Sportújságírók Szövetsége, Diákújságírók Egyesülete), és mondhatjuk, hogy a 

sportújságírás önálló publicisztikai területté vált. 

A mai sportújságírást talán a bemutatott két különböz  stílus ötvözetének 

tekinthetjük, ahol a hivatalosabb, tényeket is közl  információk mellett megtaláljuk 

azokat a kifejezéseket, amelyeket a szurkolók, a sportszeret k is használnak a 

mindennapokban. A sajtóorgánumok saját maguk által kialakított stílusa mellett a 

közlést l is függ az el adás módja. Az él  közvetítés szövege, a „spontán kötetlen 

beszéd” (Wacha 1988: 1008) lazábban szerkesztett, mint egy interjúé vagy 

hírösszefoglalóé (Tóthné 1999), a riporterek képszer en és hatásosan fejezik ki magukat 

éppen azért, hogy szinte láttassák, ami a pályán történik. E mellett természetesen 
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másképp szól egy sporttudósítás a Nemzeti Sport szakújságírója, mint például egy 

internetes újság ismeretterjeszt  rovatának írója által. Fábián a sportújságírásban 

háromféle stílust különböztet meg. A szó szoros értelmében vett szakszöveget, a 

tudósításokat, és az érdekl dést kelt  színes beszámolókat. Ez a hármas nem csupán 

stílusában, hanem témájában is megkülönbözteti a sportújságírás termékeit. Fábián 

joggal kérte számon e tanulmányában a sportnyelv stílusának megújítását (Fábián 

1963), hiszen az 1960-as évek sportlapjainak szó- és kifejezéskészlete, nyelvhasználata 

nem sokat változott. A Nemzeti Sport egy közelnúltban megírt tudósításában is a szleng 

és a társalgási stílus elemei keverednek a sportnyelvi szakkifejezésekkel: „A második 

félid  elején még jobban rákapcsoltak a szombathelyiek, és szinte csak pillanatokra 

került a gy riekhez a labda, ám a házigazdák egész egyszer en nem találtak rést a 

masszívan az eredmény rzésére beálló vendégek védelmén.” (NSO 2009a). 

Megfigyelhet  napjaink sportsajtó-nyelvében az is, ami már az 1930-as években 

problémát okozott, hogy hiába volt meg az idegen szavak mellett a megfelel  magyar 

kifejezés, többször éppen a nyelvújítást szorgalmazó Nemzeti Sport tért vissza 

cikkeiben az idegen szóhoz (Bárczi 1980). Erre a visszaidegenítésre kiváló példa a 

napjainkban gyakran hallott partjelz  terminus (labdarúgás), amely helyett az 

asszisztenst lehet egyre inkább hallani az eredeti angol assistant referee mintájára. 

Érthetetlen, hogy miért, a partjelz  szemléletesen kifejezte annak a bírónak a szerepét, 

aki az oldalvonal mell l figyeli a játékot.2 Fábián kevésbé látja kritikusan a helyzetet, a 

rádiós sportm sorok kapcsán írja, hogy az idegen szó általában a magyar megfelel

stilisztikai célú szinonimájaként, váltogatva kerül a rádiósok nyelvébe (Fábián 1991, vö. 

Fábián 2002). Ezt napjaikban is megfigyelhetjük, hiszen pl. a pingpong és az 

asztalitenisz ugyanúgy használatos mind a szóbeli, mind az írásbeli sportsajtónkban. 

A visszaidegenítés problematikája mellett Kemény abban is bírálja a sportlapokat, 

hogy a cikkekben gyakran kimaradnak szavak, a nyelvtani szerkezetek összekeverednek 

és sokszor kétértelm ek a leírt mondatok, pl. „P. futott a labdának, és jól irányzott 

lövése nyomán a meglepett kapus fölött akadálytalanul jutott a jobb fels  sarokba” 

(Kemény 1989a: 157, vö. Kemény 1989b).  

Jellemz  még a nyomtatott sportsajtóra a stiláris és fogalmi sztereotipizálás, f leg 

jelz k és igék kapnak másodlagos jelentést. Kiemelked  ezek közül a min sít  jelz , az 

„epitheton ornans” használata a nevek mellett, pl. „a svédek világhír  versenyz je” 

                                                          
2 Az asszisztens sportnyelvi megjelenése nem egyedüli a labdarúgásban, a kés bbiekben tárgyalt korfball játék 
egyik f  eleme, a 4. és az 5.1.2 fejezetben olvasható róla több információ. 
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(Grétsy 1985: 21). Ez az új sportágakról szóló tudósításokban is megjelenik: „a fidzsi-

szigeteki rögbi legendás alakja”, „minden id k legeredményesebb pontszerz je” (NSO 

2009b), „jól tartotta magát az idén csalódást kelt  Bears” (NSO 2008). 

Zimányi emeli ki, hogy néhány sporttudósítás, sportjelentés nem önálló írás, 

hanem angol nyelv l lefordított szöveg, így sok anglicizmus található a sportújságírás 

nyelvében is. Például a kvalifikációs verseny, majd jelentéstapadással a kvalifikáció (az 

angol qualification, qualifying hatása) a magyar min sít  verseny, selejtez , válogató, 

osztályozó terminusokat váltotta fel (Zimányi 2002). 

A sportújságírás jellemz inek számbavétele mellett ki kell emelni azt a tényt, 

hogy a dolgozatban vizsgált labdajátékok számára kiemelked en fontos és sikerük egyik 

záloga a hazai médiában való megjelenésük. A Nemzeti Sport és a napilapok 

sportrovatai id nként már szerepeltetik az új sportágakat is, f képp akkor, ha 

valamilyen nagyobb, kiemelt, és hazánkban megrendezésre kerül  versenyr l, 

rendezvényr l tudósíthatnak velük kapcsolatban. E mellett amerikai futball- és 

rögbimérk zések már láthatóak magyar nyelv  közvetítéssel is az egyes 

sportcsatornákon, a korfball és a baseball esetében ez még várat magára. A külföldi 

adók és az internet segítségével azonban ez az r is pótolható. 

1.3 A labdajátékok jellemz i, történeti háttér

A dolgozatban vizsgált sportágak mindegyike labdajáték. A labdajátékokról szóló 

összefoglalóhoz meg kell határoznunk a labdajáték és a sportjáték fogalmát. Magam is 

gyakran használom a két szót szinonimaként, fontosnak tartom ezért leírni, hogy milyen 

viszonyban áll a két fogalom egymással. A Semmelweis Egyetem könyvtárában err l 

egymásnak ellentmondó információkat tartalmaznak az egyes kötetek. Halmos szerint 

„a sportjáték, más néven labdajáték” (Halmos 1994: 10), de én mégis azt a 

meghatározást fogadom el, amelyet az egyetmi tankönyv is tartalmaz, és amely, 

logikusan átgondolva mindenki számára egyértelm  lehet. 

E szerint a fölérendelt fogalom a sportjáték: „Sportjátékoknak nevezzük 

mindazokat a játékokat, amelyeket az emberek sportszer en m velnek” (Gál 1992: 11). 

Összetett fogalom, hiszen benne rejlik a teljesítményre való törekvés, és a szabadságot 

is kifejez , örömet szerz  emberi tevékenység. Olyan mozgásformák tartoznak ide, 

amelyeket labdával vagy más, megfelel  sportszerrel, pl. koronggal (curling) játszanak. 

A logika nyomdokain haladva tehát a sportjáték a nemfogalom, a labdajáték pedig a 
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sportjáték fajfogalma. Nyelvészeti fogalmakkal meghatározva, a sportjáték

hiperonimája a labdajátékoknak, illetve a labdajátékok hiponimái a sportjátéknak.  

A labdajátékok végigkövetik az emberiség történetét, már a nagy ókori kultúrák 

társadalma is kedvelte a labdás játékokkal való id töltést. A labda és az emberiség 

kapcsolatát sokan és sokféleképpen boncolgatták már. Testnevelési szakembereken 

keresztül, szociológusokon át, pszichológusokig, többen leírták és jellemezték azt a 

különleges er t, amely ebben a kötelékben rejlik. Karinthy Ferenc, akit els sorban 

íróként és dramaturgként ismerünk, elkötelezettje volt a labdajátékoknak,  maga is 

több évig vízilabdázott, és az FTC szakosztályvezet je volt 10 éven keresztül. T le 

származik a mondás, miszerint „Az emberiség legnagyobb öröme: a labda.” (Porzsolt 

1885/1985: 6).  Hogy miért szeretünk labdázni, nem titok. Rigler gy jtötte össze azokat 

az ismérveket, amelyek a labdázás népszer ségét meghatározzák (Rigler 2004). 

Gömböly sége és ebb l adódó mozgása mindenki figyelmét leköti. Jó megfogni, és 

egyedül vagy többen is lehet vele játszani. Változatos helyzeteket teremt, miközben 

kortalan és veszélytelen. Ügyesít, sokoldalúan fejleszt, visszajelzi az eredményességet, 

e mellett pedig a mozgásterápia kiváló eszközeként is használatos. 

Az általam vizsgált sportágak mindegyike labdás csapatsport. Nagy szerepet 

játszik e játékok során, hogy „a teljesítmény csapatproduktum, a tevékenységek köre is 

megoszlik a csapattagok között” (Rigler 1998: 4). Ez a momentum a nyelvi vizsgálatok 

során is kiemelt szerepet kapott, a posztok, pozíciók hangsúlyosan kapnak helyet a 

dolgozatban. 

Hazánkban a labda, labdázás legels  magyar nyelv  megjelenése a Virginia-

kódexb l, 1500-ból származik, a szövegben a laptázásról írnak (Siklóssy 1927 I: 279).  

A labdajátékokat a testgyakorlás és a sport el retörésekor eleinte gyerekjátéknak, 

fölösleges és haszontalan id töltésnek tekintették. Széchenyi István gróf volt, aki 

megismertette – természetesen a f úri közönséggel – a labdaházakat, amelyek 

kifejezetten a labdás játékok helyszínei voltak. Hazánkban el ször Pozsonyban és a 

sárospataki várban m ködtek. A Sport-Világ 1895. november 25-i száma egyik 

cikkében már az általam vizsgált sportágak közül is megtalálható kett : „A football, 

rugby, golf, lawn-tennis, base-ball, cricket, polo, stb. mozgósítják egész Angliát … ” 

(Siklóssy 1927 III: 369). Korábban a Molnár Lajos és Esterházy Miksa által 

megjelentetett Athletikai Gyakorlatok (1879) a football, vagy más néven rugdaló kétféle 

szabályáról írnak, a rugby és az association szabályok szerinti rúgójátékról. Az el bbi 

maradt a rugby (magyarul rögbi), az utóbbi pedig a labdarúgás se volt. Ebben a 
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könyvben önálló fejezetet kapott a „labdászat: cricket, futball v. rugdaló, base ball,

tennis, raquets, golf, rounders, stb.” (Bánhidi 1971: 80). 1896-ban, Bély Mihály pedig 

kifejezetten az angol rúgósdi szabályairól ír (Siklóssy 1927 III: 372).  

A magyar szakirodalom a különböz , labdával játszott népi és gyerekjátékokat is 

a labdajátékok közé sorolja, pl. várméta, labdacica, vadászgatás, labdafújás, menekül

labda, saroklabda, kiszorító stb. (vö. Onyestyákné 1992). 

Az egykori Testnevelési F iskola, a mai Semmelweis Egyetem Testnevelési és 

Sporttudományi Kara (a továbbiakban: SE-TSK) tankönyvei, valamint a Sportjáték 

Tanszék honlapja is a kézi-, a kosár, a röplabdát, a labdarúgást és a teniszt tartja 

kiemelt és tradicionális labdajátékainknak. Az oktatás során szó esik más 

labdajátékokról is, választható tantárgy a Sportjáték Tanszéken a tollaslabda, floorball, 

baseball és korfball, a Rekreáció Tanszéken pedig a squash (fallabda), petanque, 

bowling, korfball, floorball.3 Látható tehát, hogy a hivatalos testnevel  oktatásban is 

megjelentek az új labdajátékok, az SE-TSK Továbbképz  Intézete pedig számos, 

korábban nem ismert sportágban szakedz  képzést (baseball, golf, korfball, rögbi, 

fallabda) indít a megnövekedett kereslet hatására. 

Igen nagy mennyiség  labdajátékot tart számon a világ, és talán nem is született 

még olyan m , amely összefoglalja ezeket, hiszen szinte lehetetlen vállalkozás volna. A 

Játékszabályok cím  album azonban igen sok sportágat felsorol a labdajátékok címszó 

alatt, ezek a következ k: zárt pályás kézilabda, ötös rögbi, jai alai (pelota), 

squash/fallabda, paddleball, tollaslabda, tenisz, asztalitenisz, röplabda, kosárlabda, 

hálólabda (necclabda), korfball, kézilabda, speedball (gyorslabda), gael futball, 

ausztrál futball, amerikai futball, kanadai futball, rögbi unió, rögbi liga, labdarúgás, 

baseball, softball, rundolás (körözés), krikett, lacrosse, görhoki, gyeplabda, hurling 

(husángolás), shinty, jégkorong, bandy (Doboss 1994: 9 10). 

1.4 A sport és a társadalom kapcsolatának megváltozása 

Az ezredforduló id szakára a sport társadalomban betöltött szerepe és tartalma 

alapvet en megváltozott. Egyrészr l a nagy világversenyekhez kapcsolódó 

szolgáltatásokon, a nagy tömegben értékesített sportszereken, a fel- és megépített 

sportlétesítményeken keresztül fontos gazdasági, piaci értékkel bíró tényez  vált. Ez a 

                                                          
3 A rekreáció a szabadid  eltöltés kultúrája, “az életmin ség tana” (Bartha é.n., vö. Dobozy-Jakabházy 1992, 
Dobozy 2002). 
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folyamat már az 1920-as években elkezd dött, miután a sport, mint ipar, és mint 

tömegtájékoztatás egymásra talált, a sport elüzletiesedése a „kapitalista 

tömegtársadalmak tömegkultúrájának terméke” lett (Bakonyi 2003: 12). Másrészr l a 

modern információs hálózatok az emberek mindennapi életének részévé teszik a 

sportrendezvényeket, ugyanakkor a sport fontos alkotóeleme a 19. század 

életfelfogásának is. E kérdéskör társadalmi-gazdasági folyamatainak részletes vizsgálata 

megtalálható Fóris−Bérces (2005) tanulmányában. A sportmarketing, sportstratégia és 

szponzorpiac szerepl inek egymásra hatásáról és kapcsolatáról Hoffmann (2007) 

tankönyve nyújt részletes tájékoztatást; az új sportágak, mint szaknyelvek, és mint 

szabadid s tevékenységek terminológiai és lexikográfiai szempontú analízise pedig 

Bérces doktori értekezésében olvasható (Bérces 2006). 

A sport és gazdaság kett sét szervesen egészíti ki a média. A versenysport a 

szórakoztató ipar része lett, a világ kommunikációs szempontból összezsugorodott. 

Ahogyan egy nagy, összefoglaló kötet fogalmaz, „A sport: a világ legnagyobb show-ja 

és egyik legjobb üzlete” (Umminger 1992: 633). Mindezt együttesen testesíti meg 

például az amerikai futball, amely ma már egy önálló gazdasági gépezet; az Egyesült 

Államok két nagy ligájának összecsapása, a Super Bowl pedig valóságos nemzeti ünnep 

a tengerentúlon. A sport-gazdaság-média hármasával nem csupán elméleti szinten, 

hanem gazdasági alapon is többen foglalkoztak-foglalkoznak. Az SE-TSK 

Továbbképz  Intézete folyamatosan indít sportmenedzser szakot, ahol a sportgazdaság 

és sportmarketing kiemelt területek. Az oktatott törzsanyagban a fogyasztó, a vev  és a 

szolgáltatás fogalmak ugyanúgy helyet kapnak, mint az ár vagy a díj, csakúgy, mint 

egy közgazdaságtani el adáson. E tananyagban szerepel a sport-média spirál elmélet is. 

A tézis szerint egy sporteseményen a néz i érdekl dés hatására növekszik meg a 

közvetítések és a hirdet  vállalkozások száma. Ennek következtében felértékel dnek a 

közvetítési jogok, növekednek a sportbevételek, a sportüzlet kiteljesedik. Ennek 

hatására még látványosabbá szervezik a sportéletet, ez további növekv  érdekl dést vált 

ki a néz kb l, és a spirál így halad folyamatosan tovább (Karmacsi 2006). Népszer sít

írások is megjelennek e témában, így többek között az egyik legnépszer bb sportlap 

internetes hasábjainak sportgazdaság rovatában is (NSO 2003). 

Hazánkban a rendszerváltást követ en különböz , addig ismeretlen kultúrák, 

általuk, velük pedig ismeretlen mozgáskultúrák, új sportágak terjedtek el, váltak életünk 

részeseivé. E mellett az Európai Unióhoz való csatlakozásunk a sportági el írásokra, 

jogszabályokra stb. is hatással volt, részletesen err l Nádori−Bátonyi (2003)  
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összefoglalója ír. „Az új sportok terminológiája, kultúrája, filozófiája gyakran a Távol-

Keletr l származik (pl. harcm vészetek, jóga)” (Fóris–Bérces 2006: 400), ezekr l 

nyelvészeti munkák is megjelentek (Senga 2003, Bérces 2007). Az új sportágak nagy 

része azonban az angolszász kultúrkörhöz tartozik. Egy részük más kontinensen, más 

országban, több évtizedes, vagy akár évszázados hagyományokkal és megszilárdult 

terminológiával rendelkezik. Mellettük jelentek és jelennek meg a világ minden táján 

újdonságként ható, gyakran öszvérszer en kialakított, extrémnek (is) nevezett 

sportágak, vagy a jóléti társadalmakban megfigyelhet  unalom z , figyelemfelkelt  és 

meghökkent  mozgásformák. Közöttük is vannak, amelyek már évtizedek ót hódítanak, 

pl. gördeszka, görkorcsolya, sárkányrepül , siklóerny , de a legtöbb mindenféleképp a 

közelmúltban kialakult sportág (pl. footskating, freediving, kitesurf, snowboard, 

windsurf). Egy extrém sportágakat bemutató könyv szerint igazi extrém kalandba fog 

az, aki megpróbálkozik e terület úttör  jelleg  magyarosításával, és e sportágak nyelve 

révén talán a legújabbkori részleges nyelvújításnak lehetünk tanúi (Tomlinson 1997). 

Ezek a folyamatok természetszer leg valamiféle sportnyelvi b vülést, átalakulást is 

eredményeznek. 

A vizsgált sportágak mindegyike nagyon népszer  abban a körben, ahol már 

évtizedek óta játsszák. A korfball Hollandiában és Belgiumban, a rögbi Angliában és az 

összes, egykori angol gyarmaton számít alap sportágnak. Az amerikai futball és a 

baseball az Egyesült Államok kiemelt nemzeti sportágai, angolul major sportjai. 

Hazánkban ezek a játékok nem csupán magát a sportot, a mozgást jelentik az azt játszók 

számára, hanem egy – a hazaitól teljesen eltér  – kultúrát, magatartást is kap, illetve 

sajátít el általa a hazai sportoló. Ez természetes, hiszen az összetartozás, az „egy csapat 

vagyunk” logikája ezt meg is követeli t lük. Ehhez járul még a különlegesség érzése, 

amely a ritka sportágat játszók mindennapjait áthathatja. Mivel a baseball sapka már 

globális jelenség, az egyéb felszerelésekkel pedig, mint üt , keszty , stoplis cip , 

amerikai futball-vért stb., nehézkes a megjelenés, a nyelv, illet leg a szaknyelv, mint a 

különböz ség, és egyben együvé tartozás kifejez  eszköze „bizonyos közösségi 

jelleget” (Ba czerowski 2003: 278) is biztosít az azt beszél k számára. A csapatépítés 

egyébként is fontos eleme az új sportágak meghonosodásának, és az volt egykoron egy 

átlagos csapatsport életében is. Az együtt megélt élmény, a közös játék és küzdés 

el nyét nem kell részleteznünk, túl azon, hogy, miként Mérei is állítja, az egyéni 

teljesítmény egyértelm en megn  a csoportban (Mérei 1996). A professzionalista világ 

ezt a csoport-tudatot annyiban változtatta meg, hogy a baráti kör mint fejl dési állomás 
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áldozatul esett a változásoknak, „a hivatásos játékos nem érzelmi alapon, nem 

barátságból, hanem a zsoldjáért játszik, s a teljesítmény szempontjából nem tekinti 

els dlegesnek a közösség megteremtését.” (Rigler 1998: 5). Err l hazánkban az új 

játékok esetében még egyáltalán nem beszélhetünk, hiszen éppen csak elindultak azon 

az úton, amelynek végcélja az általános ismertség és a viszonylagos nyelvi 

megszilárdulás. 

A meghonosodás szinte minden esetben ugyanúgy zajlik le. Egy sportág általában 

valamiféle idegen hatásra (diplomaták, külföldi rokon, ismer s stb.) t nik fel egy kis 

közösségben, majd a létszám növekedésével megjelennek egymás számára az 

„ellenfelek”. Lassan kialakul a szervezeti forma, általában szövetségbe tömörülnek a 

játékosok, közben pedig bajnokságok, versenyek szervez dnek. Céljuk természetesen a 

népszer sítés, ezzel együtt pedig nyelvük is folyamatosan terjed, kommunikációjuk 

folytonos változást, formálódást mutat. Ennek folyamata szorosan összefügg a szókincs 

megszilárdulásának problémáival. 

Szintén általánosítható minden új sportág esetében, hogy a fennmaradásukhoz és 

majdani meger södésükhöz alapvet  elemek hiányoznak hazánkban. A legtöbb esetben 

nincsen egy olyan jól illusztrált, magyar nyelv  (képes)könyv, amely a népszer sítés 

eszköze lehetne. Az elkészült szabálykönyvek nem alkalmasak erre, leginkább a már 

szabályokat ismer k számára adnak részletesebb és átláthatóbb magyarázatokat. A 

kulturális háttér szintén fontos, a szokatlan és ismeretlen sportágakat nehezen fogadják 

be a magyarok. Ehhez kapcsolódik továbbá, hogy a rendszerváltást követ

amerikanizálódás egy ideig pozitív el jel  volt, kés bb aztán egyre inkább negatívvá 

vált. A nyitottabb fiatal korosztály körében hamar elterjednek az új játékok, de már a 

testnevel ket és a szül ket is nehezebb meggy zni egy-egy sportjáték hasznosságáról. 

Mindehhez még hozzájárul az oktatás és a szakemberek hiánya, valamint az utánpótlás 

szervezetlensége, és itt eljutottunk a kiindulóponthoz. 

El deink hasonló problémákkal küzdöttek, és többen igyekeztek az újdonsült 

játékokat megismertetni a társadalommal. Így például Porzsolt Lajos a 19. század 

végén, Király Dezs  pedig az 1920-as évek végén gy jtötte össze az akkor hazánkban is 

játszott labdajátékokat és jellemz iket (Porzsolt 1885/1985, Király 1929). 
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2. Sportnyelv – szaknyelv – terminológia 

2.1 A sportnyelv, mint nyelvtudományi vizsgálatok tárgya 

A sportágak nyelve sportnyelv. Bármely sportág nyelvi elemzésekor 

kikerülhetetlen az a tény, hogy a sportnyelvet magát nagyon széles skálán tárgyalják, 

többféleképpen értelmezik a nyelvészek. Ami bizonyos, hogy a sportnyelv javarészt a 

sporttal foglalkozók, sportból él k stb. társadalmi csoportjához, azaz a társadalom egy 

szakmai csoportjához köthet , és mint ilyen, mondhatjuk, hogy „specifikus célú 

beszédszándékok kifejezésére használt nyelvváltozat” (Kurtán 2003: 28). Nyelvünk 

társadalmi változatainak része. Több meghatározás született már arra nézve, hogy a 

csoport-, a hobbi-, illetve egyre inkább elfogadottan a szaknyelvek közé tartozik-e. A 

kérdés úgy merült fel, hogy a sportágak szakmának tekinthet ek-e vagy sem. Kemény 

szerint igen, de maradéktalanul csak a modern versenysportot nevezhetjük annak 

(Kemény 1989a). A szakmai kommunikációval sok nyelvész foglalkozott, és többen 

jutottak arra az álláspontra, hogy szaknyelv és szaknyelv között is lehet, s t kell 

különbséget tenni. A virágkötészet, a fazekasság vagy egy sportjáték, például a 

kézilabda szakmai nyelvét azonban véleményem szerint meg kell különböztetnünk egy 

genetikai vizsgálat vagy az Alzheimer-kór kutatásának nyelvét l. Ez utóbbiakról 

ugyanis már mint tudományos nyelvekr l beszélhetünk. A tudományos nyelvek – 

szaknyelvek kett sér l szintén számos értekezés született, a két fogalom teljes 

elhatárolásától (Sz ll sy-Sebestyén 1988) egészen addig az elgondolásig, amely a 

szaknyelvet tekinti nagyobb halmaznak, amelyben helyet kap a tudományos 

nyelvhasználat is (Kemény 2002). Fábián a szaktudományos nyelvek fejlesztését 

hangsúlyozza: „állandó, tudatos és mélyreható szaknyelvm velés folyjék” (Fábián 

1997: 385), e mellett korábban a sportnyelv szaknyelvi volta mellett foglalt állást 

(Fábián 1963). Sebestyén korábban arról írt, hogy bizonyos felfogások szerint a játékok 

és sportok nyelve ugyanolyan szaknyelv, mint a mesterségek, foglalkozások, 

szaktudományok nyelve (Sebestyén 1988). Pusztai véleménye szerint a leghelyesebb, ha 

a szaknyelvek esetében három réteget különböztetünk meg. Egy fels , 

(szak)tudományos nyelvet, egy középs , szakmai köznyelvet, és egy alsó, szakmai 

társalgási nyelvet, vagy másképpen m helyzsargont (Pusztai 1975, egyetért en idézi 

Grétsy 1988, Mihalovics 2000, Kemény 2002). E besorolás a sportok kapcsán a 
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következ képp alakulhat: a fels  réteg a sporttudomány nyelve, a középs  a 

sportújságírásé, az alsó pedig a mérk zéseken, öltöz kben elhangzó párbeszédek, 

szurkolói megnyilvánulások, azaz a sporttársadalom által beszélt, gyakran a szlenggel 

kevered  sportnyelv. Ezt az elgondolást er síti meg Bencze is a sportnyelvr l írt 

tanulmányában (Bencze 2003). Grétsy szerint a sportnyelvre a magánérdek ség és a 

közérdek ség is jellemz , kétarcú, mivel szaknyelvi vonásai is vannak (Grétsy 1988). 

Még közelebb visz Szabó megállapítása, mely szerint „A szaknyelvek vagy közvetlenül 

a köznyelvb l n nek ki, vagy a megfelel  szakterületek idegen nyelvi szókincsét 

részben vagy egészben átvéve, lefordítva, magyarítva a köznyelvvel kölcsönhatásban 

alakulnak […]” (Szabó 2001: 742). A szaknyelvek alkalmazásuk és fejl désük során 

többször kapcsolódnak egymással, akár egymásra is építkezhetnek. Ez a sportnyelvek 

tekintetében úgy valósul meg, hogy az újonnan megjelen  sportágak terminológiájában 

megtalálhatóak azok az elemek, amelyeket a már évtizedek óta jelen lév  sportágak 

nyelvéb l vesznek, emelnek át, például a rögbi esetében a labdarúgásból: bedobás, 

el ny, kezd rúgás, játékvezet , szabadrúgás, piros lap, sárga lap. 

Az egyik legnagyobb sportnyelvi munka Bánhidi Zoltán m ve, A magyar 

sportnyelv története és jelene (Bánhidi 1971). Bánhidi is arról ír, hogy a sport egy 

szakma, nyelve pedig sajátos szókészletével szaknyelv. Igaz,  összevonja a 

csoportnyelvvel úgy, hogy a csoportnyelvnek alárendeltje, hiponimája a szaknyelv. „A 

sportnyelvet nem tekinthetjük sem történeti, sem leíró szemléletben olyan homogén 

csoportnyelvnek, mint például bármely más szaknyelvet … ” (Bánhidi 1971: 12). 

Hajdú elgondolása is hasonló, a szaknyelv számára azon csoportnyelvek összefoglaló 

neve, amelyek foglalkozáshoz kapcsolhatók (Hajdú 1980). Sz ll sy-Sebestyén ezt 

meger síti: „célszer nek látszik ezeket (ti. szaknyelveket) inkább olyan csoportnyelvi 

kategóriáknak tekinteni, amelyek az egy szakmát m vel  egyének közötti 

kommunikáció célját szolgálják” (Sz ll sy-Sebestyén 1988: 952). Seregy 

egyenl ségjelet húz a két fogalom közé, a szaknyelv a köznyelvnek az egyes csoportok 

által használt része, azaz csoportnyelv (Seregy 1989a: 15). Más szempontú Kiss 

felosztása, amely a társadalmi változatok két f  típusaként nevezi meg külön a csoport-, 

és külön a szaknyelvet (Kiss 1995). Könnyedén mondhatjuk a sportnyelvre, hogy 

csoportnyelv, ha például két jó barát mérk zés el tt esélyt latolgat, vagy a barátn k épp 

a zenés gimnasztika, aerobic óráról beszélgetnek. Hiszen ebben az esetben jellemz  a 

sportágak eme nyelvhasználatára, hogy „szókészletük nem köt dik bevett 

foglalkozásokhoz, állandó cselekvési formákhoz, magánérdek ség jellemzi ket” (Kiss 
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1995: 75). Ebb l az elgondolásból származott korábban az a tétel is, hogy a sportnyelv 

hobbinyelv, hiszen egy szórakoztató és hasznos szabadid  eltöltési forma nyelve. 

Azonban a sport ma már önálló gazdasági nagyhatalom is, kialakult az a réteg, melynek 

tagjai ebb l élnek, akár sportolóként, akár befektet ként, sportszergyártóként stb. (vö. 

Fóris Bérces 2005). Az ezredforduló id szakára ugyanis a sportnak a társadalomban 

betöltött szerepe alapvet en megváltozott. (Err l b vebben szól az 1.4 fejezet). A 

különböz  elméletek nyomán a dolgozat is a sportnyelv, mint szaknyelv állítást 

képviseli. 

A sportnyelv ma már a sporttudomány és a sportújságírás nyelve is, az új 

sportágak révén pedig folyamatosan b�vül, fejl�dik. Ez a fejl�dés természetszer�leg 

kihat a köznyelvre is, hiszen szaknyelv és köznyelv ma már szinte szimbiózisban állnak 

egymással. A nyelvjárások mellett a szaknyelvek köznyelvre tett hatása nagy mértékben 

feler�södött (vö. Benk� 1988), a szaknyelvi terminusok nagyon gyorsan és 

megállíthatatlanul kerülnek be a közhasználatba, hétköznapi szókincsünkbe. Korábban 

ez hosszú id�szak volt, Országh szerint 30-40 év szükséges egy idegen szó 

meghonosodásához (Országh 1977). Elekfi véleménye, hogy amíg egy szó csak 

szakkönyvben, szakfolyóiratban vagy fels�oktatási tankönyvben szerepel, nem 

tekinthet� a köznyelv elemének (Elekfi 1988). Ez az id� azonban egyre inkább 

lerövidül, „nem lehet merev határvonalat húzni a köznyelv és a szaknyelv közé […]: 

állandó vándorlás van az egyik rétegb�l a másikba és vissza.” (Kovács 1983: 26). Ezt 

er síti meg Kiss azzal a megállapítással, hogy „A szakszókincsek ma már a magyar 

szókészletnek nagyobb részét alkotják, mint a közmagyar szavak…” (Kiss 1995: 83), és 

a beszélt köznyelv legfontosabb, egyszersmind állandó befolyásolói. Ezért is fontos a 

szaknyelvek „magyarsága”, mutat rá Balázs, hiszen ha ez megsz�nik, a köznyelv 

magyarsága is veszélybe kerülhet (Balázs 2005a). 

Murányiné szerint a szaknyelvek és az általános nyelv metszete egy közös 

halmaz, melynek elemei mind a szaknyelvekben, mind az általános nyelvben ugyanazon 

jelentés ek (Murányiné 2004). Esetünkben a szakterület a sport, amely sokak életének 

nélkülözhetetlen része, a hazai sportnyelv nagy része pedig az említett metszet- 

halmazhoz tartozik. Azért csak nagy része, mert a kapu, a gól, a csapat vagy a támadó

terminusok jelentését az is érti, aki nem kedveli a sportot, hiszen ezek már köznyelvi 

szavakká váltak, illetve a köznyelvb l kerültek át a sportnyelvbe. Viszont az elfogó, a 

gyémánt vagy a hazafutás még nem olyan ismertek, mint az el z ek, holott már a hazai 

sportnyelv elemei a mellett, hogy egyben köznyelvi szavak is. Azaz, mint az el bbi 
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metszet-halmazhoz tartozó példáknál is említettem, nem csak a szaknyelvi terminusokat 

látjuk viszont köznyelvünkben, hanem a jelenség fordítva is megfigyelhet , a köznyelv 

elemei is átkerülhetnek az egyes szakterületek nyelvébe. Ennek egy korábbi példája, 

amikor a századfordulón a labdarúgás szó a „közemberekt l, a köznyelvb l került bele 

a hivatalos szaknyelvbe” (Bánhidi 1971: 112) a football mellett. Amikor ez 

megtörténik, mindig valamiféle jelentésváltozás, általában jelentésb vülés megy végbe. 

Hiszen az adott jelet egy másik, jelen esetben különálló társadalmi csoport kezdi el 

használni úgy, hogy az új sportágak hatására mesterségesen megváltozik az adott 

társadalmi kört körülvev  környezet és a kultúra, ennek pedig egyenes következménye, 

hogy a világ egyes elemei, tárgyai is megváltoznak körülöttük (Károly 1970). Ilyen volt 

a sport szavunk mellett megjelen testedzés és testnevelés is, amelyek esetében már 

szintén jelentéseltolódásról beszélhetünk: a három szó különböz  jelentésárnyalatot vett 

fel (Bencédy 1995).

Ezen a ponton kell megállapítanunk, hogy szükséges a terminológia 

bekapcsolódása a vizsgálatokba, hiszen segítségével könnyedebbé, egyszer bbé válik az 

egyes országok sportnyelvi szakmai kommunikációja, általa pedig a köznyelvi 

kommunikáció is. Ilyen értelemben pedig igenis szaknyelvr l beszélhetünk, hiszen a 

szaknyelveknek „logikailag és nyelvileg rendezett, definiált, kodifikált s közérdek

terminológiájuk van” (Kiss 1995: 75), jellemz  rájuk az idegen nyelvi hatás, e mellett 

pedig a beszélt köznyelvnek állandó befolyásolói. 

Mivel társadalmi nyelvváltozatról van szó, nem hagyhatjuk el a jellemz en 

szociolingvisztikai néz pontokat sem. Vegyük számba azokat a sajátosságokat, amelyek 

általában jellemzik a sportnyelvet, ha szabad így fogalmaznunk, a sportnyelveket, 

illetve az egyes sportágak nyelvét, nem elfeledve azt a tényt, hogy nem önálló 

nyelvekr l van szó. Ezzel a kérdéssel szintén sokat foglalkoztak nyelvészeink (Benk

1982, Dániel 1982, Grétsy 1978, Pusztai 1982, Ba czerowski 2002). A probléma 

konkrétan a sportnyelv kapcsán is el került, hazánkban Bánhidi értekezésében (Bánhidi 

1971), külföldön pedig leginkább német nyelvterületen több munka is foglalkozik vele 

(Beyer 1960, Dankert 1969, Recke 1971). (A német sportnyelvi szakirodalomról szól a 

dolgozat végén a Kitekintés cím  fejezet.) 

A beszédhelyzet, a „közeg” szempontjából nézve a sportnyelv helyszíne 

alapvet en a sportpálya, csarnok, uszoda stb., azaz bármilyen, az adott sportág számára 

kijelölt terület, ahol azt játsszák. Az id beliséget tekintve nincsen speciális jellemz je, 

de az edzések és versenyek mellett a sportnyelvet használják testnevelés órán, a rádiók 
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és televíziók sportközvetítéseikor, és bármilyen, a sporttal kapcsolatos diskurzusban. 

Jellegzetes szövegei a különböz  szabályzatok, határozatok, jegyz könyvek, 

szerz dések, tankönyvek, tanulmányok, elemzések, közvetítések és újságcikkek. Az 

intézmények közül kiemelkedik a hazai sportélet egyik központja, a már említett SE-

TSK. Ezen kívül vannak egyetemek, f iskolák, ahol leend  testnevel ket oktatnak, és 

ebb l a szempontból is fontosak a sportági szövetségek, kisebb egyesületek, klubok, 

amat r csapatok. A résztvev k mindenekel tt a hivatásos sportolók, edz k, oktatók, 

szakemberek, egy másik szinten a sportújságírók, közvetít k, riporterek, 

szakkommentátorok, majd pedig a sportolók sz kebb és tágabb környezete, családja, 

legvégül pedig az egyes, sportoló, sportot szeret  és arról beszél  ember.  

Az utóbbi években oly nagy mérték  lett a szakismeretek és a szaknyelv fejl dése, 

hogy 2001 nyarán létrejött a Magyar Szakírók Szövetsége (Szabó 2002). A szervezet 

m ködése megalapozta Ba czerowski állítását, mely szerint a szakismeretek, 

szaknyelvek lingvisztikája külön diszciplínaként tekinthet  (Ba czerowski 2003). A 

tagok célja lett a szaknyelvek feltérképezése, képviseletek kialakítása, egyfajta központ 

létrehozása; valamint együttm ködés a szépirodalom társadalmi szervezeteivel és 

személyes képvisel ivel. A szövetségben els sorban nyelvészek foglalnak helyet, de a 

legkülönfélébb tudományterület képvisel i is segítik a munkát. Kiemelked  közülük 

B sze Péter munkássága, aki a N gyógyászati Onkológia cím  szaklapban már évek óta 

vezeti a Javasolt magyar kifejezések rovatot. Az  szerkesztésében jelein meg a Magyar 

Orvosi Nyelv cím  folyóirat is, amelyben a Szócsiszolás cím  rovat foglalkozik az 

orvosi nyelv magyarítási törekvéseivel. A lap ma már a világhálón is elérhet

(www.orvosinyelv.hu). 

2.2 Sportnyelv és terminológia 

A szaknyelvek vizsgálatánál hangsúlyosan jelen van a terminológia kérdésköre is, 

így a sportnyelv is szorosan összekapcsolódik a terminológiai tevékenységgel. A hazai 

terminológia legkorábbi megjelenésér l már a középkortól beszélhetünk, 

„évszázadokon át megfigyelhet  volt az akkori „európai” kultúra fogalmainak és 

megnevezéseinek magyarítására való törekvés” (Voigt 2006: 728). A terminológia 

lényege ugyanis ez, az ismeretek rendszerének megfogalmazása. A terminus pedig 

„olyan szó (szókapcsolat), amely meghatározott, pontosan definiált fogalmi struktúrával 

rendelkezik, és amely elvileg egyértelm , emocionális töltés nélküli egység” 
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(Ba czerowski 2004: 447), rendszerszervez  képességgel. Kitágítva a fogalmat „egy 

vagy több szóból álló lexéma, szám, jel vagy ezek kombinációjából kialakított kód” 

(Fóris 2006a: 91). Magának a terminológiai rendszernek a rendezési eljárásairól és a 

háló-szerkezethez való kapcsolódásáról b vebben Fóris tanulmánya ír (Fóris 2007a). 

Hazánkban az ismeretek rendszerének megfogalmazása és rendszerbe való 

foglalása már Sylvester és Apáczai munkásságával elkezd dött (vö. Benk  1975), és a 

nyelvújítás id szakában teljesedett ki. Jelent s kapcsolatot tárhatunk fel a terminológia 

és a hazai sportélet között. A terminológia és nyelvészet összefonódásából kialakuló 

modern terminológiai irányzatok, amelyek jelent s eredményekhez vezettek, az 1930-as 

években jelentek meg (Wüster 1979, Pusztai 1980, Muráth 2005). Ekkortól számítjuk a 

modern terminológia kezdetét, és hazánkban is ebben az id szakban indult el a 

sportnyelv megújítása (vö. Fóris 2007b). 

Korábbi elméleteken alapult az a feltevés, hogy a terminológia azonos a 

szaknyelvvel, a terminus technikus egyenl  a szakszóval (vö. Fóris 2006b). Wüster a 

terminológiát kezdetben az alkalmazott nyelvtudomány egyik ágának tekintette. Kovács 

viszont azt írja, hogy kevesebb annál, a szaknyelv a terminológia elemein kívül 

magában foglalja azokat a szóhasználati, szerkesztésbeli elemeket is, amelyek a 

köznyelv részei is egyben (Kovács 2001). Ba czerowski ellenben azt írja: „a 

szaknyelvet nem szabad azonosítani csupán a terminológiával, ez annál sokkal 

szélesebb fogalom” (Ba czerowski 2002: 127). Itt kell megemlítenünk azt a két 

elméletet, amely megkülönbözteti „az általános szakmai fogalmak, jelenségek, jellemz

vonások, ismertet  jegyek, alkotórészek stb. megnevezésére használt, többé-kevésbé 

zárt ún. terminológiát s az egyes tudományszakok sajátos tárgyainak és ezek fajainak, 

csoportjainak megnevezésére, rendszerbe foglalására való ún. nómenklatúrát” 

(Klár−Kovalovszky 1955: 9). Kiss hangsúlyozza, hogy a terminológiák és 

nómenklatúrák nem spontán módon jönnek létre, tudatos terminológiafejlesztés 

szükséges a szaknyelvek fennmaradásához (Kiss 2009). 

Az utóbbi években oly nagymérték  lett a szakismeretek fejl dése, fogalom- és 

terminusgyarapodása, hogy felmerült az igény a terminusok összegy jtésére (vö. Seregy 

1988) és egyre pontosabb meghatározására. Egy-egy szakterület fogalmi rendszerének 

alapos ismerete nélkül nem lehet eredményesen m velni a szaknyelvi terminológiát 

(Hell 1988). A terminológia és a tudományok fejl dése tehát kölcsönösen feltételezik 

egymást, az egyre újabb társadalmi igények mindenkori kielégítésének szükségszer

velejárói (Kovács 2001). Ba czerowski hangsúlyozza, hogy a szaknyelvek els sorban a 
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lingvisztika részei, míg a terminológia csak kismértékben kapcsolódik a 

nyelvtudományhoz, nagyobb mértékben a különböz  szakterületekhez (Ba czerowski 

2003). Ez is alátámasztja azt a felmerül  igényt, hogy szakemberek és nyelvészek 

közösen lépjenek fel egy-egy nyelvészeti-terminológiai probléma kapcsán.

Több szervezet alakult már hazánkban is a terminológia-fejlesztés koordinálására, 

egy széles nemzeti, nyelvi terminológiai kontextus kialakítására, illetve szaknyelvek 

feltérképezésére. 2001-t l a már említett Magyar Szakírók Szövetsége égisze alatt 

dolgoznak nyelvészek és a legkülönfélébb tudományterület képvisel i, orvosok, 

természettudósok stb. 2005-ben Szombathelyen alapították a Magyar Nyelv 

Terminológiai Tanácsát (MaTT), 2006-tól 2008-ig m ködött a Terminológiai 

Innovációs Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja 

Bölcsészettudományi Karán, 2009-t l pedig Terminológiai Kutatócsoport néven 

m ködik tovább a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán 

Budapesten. A legf bb cél olyan – az Európai Unió különböz  országaiban már 

m köd – terminológiai adatbázisok létrehozása, amelyek nyelvi és szaknyelvi 

egységesítést látnának el (vö. Fischer 2008, Fóris 2004). 

A terminológia alapja a terminusok rendszerbe helyezése. A labdajátékok 

jellemz i (1.3 fejezet) kapcsán látható volt, hogy azok a sportjáték alcsoportjaiként 

tekinthet k. A sportjáték fogalom is többféleképpen osztályozható. Lehet világszerte 

ismert és játszott, mint pl. kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz stb., és lehet egy-egy 

földrész vagy ország sajátos játéka, ilyenek voltak korábban az általam vizsgált 

sportágak is, az amerikai futball, a baseball, a korfball és a rögbi. Napjainkban ilyen 

sportág pl. a viszonylag elszigetelt, baszk eredet pelota, amelyet még 

Franciaországban, Latin-Amerikában és az Egyesült Államok spanyol ajkúak lakta 

részein znek, vagy a kelta eredet , és az írek által játszott hurling. 

Vannak hagyományokkal rendelkez  és újonnan létrejöv  sportágak, 

professzionális és amat r módon zött játékok, a játékosok létszámát tekintve pedig 

egyéni-, páros- és csapatjátékok. A különböz  tulajdonságok kiemelésével más-más 

felépítés  terminológiai fákat, rendszereket állíthatunk fel egy-egy sportág kapcsán. Az 

alábbi osztályozás csak egy lehetséges rendszer a sok közül, hiszen egy-egy terminus 

által jelölt fogalom összes tulajdonságát nehéz volna egyetlen hálózatban feltüntetni. 

Ami azonban bizonyos, hogy minden esetben „az absztrakció fels  szintjér l haladunk 

lefelé, egyre több egyedi tulajdonság jelenik meg” (Fóris 2005a: 39) a rendszerekben. 
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A négy vizsgált sportágat egy terminológiai rendszerbe illesztettem be, ez a 

következ  ábrán (1. ábra) látható. Az általános sportág gy jt fogalomhoz tartozó 

fajnevek lehetnek az atlétikai -, vízi -, téli -, kerekes-, légi -, küzd - és labdasportok, 

valamint állatversenyek. A labdasportok hiponímái lehetnek eredetükt l függ en 

európai, amerikai, ausztrál és ázsiai labdasportok. Ezek hiponímái lehetnek az egyéni, 

páros és csapatsportágak, egy-egy szinten példákat tüntettem fel bemutatásukra. Az 

amerikai csapatsportokhoz tartozik a baseball és amerikai futball. Az európai 

csapatsportok ismételten származásuk helye alapján oszthatók tovább angolszász és 

németalföldi alfajokra. Az angolszász csapatsportok újabb alfajai az angol (rögbi) és a 

gael eredet  sportágak. A németalföldi csapatsportok további alfajai lehetnek a német és 

holland (korfball) sportágak.  
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sportágak 

vízi sportok 

labdajátékok 
téli sportok 

kerekes 
sportok 

küzd sportok 
állatversenyek

ázsiai

atlétika 

amerikai
európai

1. ábra  A dolgozatban vizsgált sportágak egy lehetséges 
terminológiai rendszere 

tollaslabda

csapat 

ausztrál futball

csapat csapat páros 

németalföldi 
angolszász 

holland német 
angol 

„gael” 

légi sportok 

ausztrál 

egyéni 
csapat 

gyeplabda
egyéni

asztalitenisz
golf 

fallabda 
pelota 
tenisz 
vívás 

amerikai futball 
kanadai futball 

baseball 
softball 

kosárlabda 
röplabda 
lacrosse 

asztalitenisz 
pelota 
tenisz

korfball kézilabda

rögbi 
labdarúgás 
rundolás 

gael futball 
hurling 
shinty 
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3. Az új labdajátékok nyelvének vizsgálati rendszerezése  

A disszertáció általánosan megfogalmazható célja a hazánkban megjelen  új 

labdajátékok nyelvi felépítésének, magyar terminológiájának, szó- és 

kifejezéskészletének, egyes esetekben kétnyelv ségének a bemutatása, elemzése. E 

mellett annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy az új labdajátékok nyelve 

beilleszkedett-e a magyar nyelvbe, amennyiben igen, ez hogyan, milyen folyamat során 

történt meg és miben mutatható ki. Amennyiben pedig nem, akkor ez (eddig) miért nem 

valósult meg. A kérdés megválaszolásához folytatott vizsgálatok a válasz mellett egyéb 

összefüggésekre is rámutattak. 

Kiemelt cél volt e mellett  

- a hazai sportnyelvi szakirodalom feltárása és bemutatása, 

- a sportnyelv helyének kijelölése a magyar nyelvtudomány egészén belül, 

- az új sportágak hazai megjelenése hátterének és jellemz inek feltárása, 

- a vizsgált sportágak forrásainak önálló és összehasonlító elemzése, értékelése, 

- az értékeléshez kapcsolódva közös terminológiai és szóhasználati problémák feltárása, 

- a vizsgált sportágak szójegyzékeinek összehasonlító vizsgálata. 

A Hat terminológia lecke cím  kötetben Fóris a hazai terminológia legfontosabb 

mai jellemz it és problémáit veszi számba (Fóris 2005a), egyben megoldási 

lehet ségeket is felkínál a kutatók számára. A vizsgálat egyik eleme, e m re 

támaszkodva és módszereit felhasználva bemutatni a négy új labdajáték terminológiáját. 

Ezt egészíti ki az egyes sportágak szókincsének kétféle osztályozása. 

Ehhez kapcsolódik szervesen annak a kifejtése, hogy a nyelvi jeleket miképpen 

lehet osztályozni. A szókincs két alapvet  osztályozási módszere a szemasziológiai 

(jelalapú) és az onomasziológiai (fogalomalapú) megközelítései mód. A jelalapú 

vizsgálat a szóalakból indul ki, pl. a szociolingvisztikai, a szaknyelvi kutatás ilyen; a 

fogalomalapú vizsgálattal pedig els sorban csak a szaktudományok élnek, ilyenek a 

terminológiai és a nómenklatúrára vonatkozó kutatások is. Vannak azonban olyan 

vizsgálatok, amikor nem lehet kettéválasztani ilyen élesen ezt a két módszert, ilyenné 

vált az általam is kialakított, sportági nyelvészeti elemzés. A kiindulópont ezekben a 

vizsgálatokban, hogy a „terminus jelentéstani egység, de formai szempontok alapján is 

kereshet ” (Fóris 2007b: 21). Cabré szerint bármelyik lexikai egység magában hordozza 
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annak lehet ségét, hogy terminológiai egység váljon bel le (Cabré 2008: 35). Az új 

labdajátékok nyelve több ponton hasonlóságot mutat, ezért alkalmasak a következ

módszerrel történ  vizsgálatra.  

Kétféle osztályozás alapján csoportosítottam a terminusokat. Az els  osztályozás 

a szövegekben talált jelöl k megjelenése alapján történt. Az eredeti angol 

terminusoknak egy-egy sportjáték nyelvében vagy egyetlen magyar jelöl jük van (pl. 

engl. base > magy. bázis, engl. play > magy. játék), vagy több magyar jelöl jük van 

(pl. engl. home plate > magy. hazai tányér, hazai bázis, alappont), vagy pedig egy sincs 

(strike out, touchdouwn). 

A második osztályozás a jelölt fogalomra, annak átvételére vonatkozik. Els

esetben az angol jelöl t vette át fonetikus átírással a magyar terminus a jelentéssel 

együtt (pl. engl. assistent > magy. asszisztens, engl. zone > magy. zóna) vagy 

tükörfordítás történt (pl. engl. home run > magy. hazafutás) vagy pedig terminológiai 

értelmezéssel egy új magyar terminus született (pl. engl. scrimmage > magy. tolongás, 

engl. flanker  > magy. leváló). Ezen új terminusok neologizmusok, hiszen új nyelvi 

jelenségek, szavak, kifejezések, jelentésárnyalatok, nyelvtani formák. A társadalmi 

viszonyok és a gondolkodás fejl dése kapcsán általuk gazdagodik nyelvünk (Szathmári 

1961). Terestyéni szavaival élve szükségszer , vagy szükség szülte neologizmusok, 

hiszen a tárgyi világ és a társadalmi helyzet indítékainak megfelel en jönnek létre 

(Terestyéni 1955). A szükségszer  neologizmusok rendszerint az egész 

beszél közösségben elterjednek, és nagy részük nem tudatosan, hanem a beszél k 

ösztönös nyelvalkotó tevékenyésége eredményeképp jön létre (Kiss 1999). A sportnyelv 

szükségszer  neologizmusai ezzel szemben általában tudatosan kialakított terminusok 

és lassabban terjednek el a köznyelvben, illetve az egész beszél közösség számára 

lassabban válnak ismertté.  

A szaknyelvi szók, terminusok, illetve a korábbi nyelvészeti munkákban a m szók 

keletkezésével már többen foglalkoztak. Grétsy szerint vagy nemzetközi szót veszünk 

át, vagy szó szerinti fordítás történik, vagy pedig „mindenfajta idegen nyelvi 

elnevezést l függetlenül – vagy legalábbis nem azok hatására – próbálunk magyarul 

kifejezni valamilyen új, névvel még el nem látott szakmai fogalmat” (Grétsy 1964a: 52–

3). Egy kés bbi munkában szinte ugyanerr l ír Ritoók, a szókészletben a változások 

kapcsán idegen szavak, kölcsönszavak, tükörfordítások vagy önálló alkotású szók 

jelennek meg (Ritoók 2002). Urbán úgy fogalmaz, hogy a szakszókincsbe beépült 

szavak és kifejezések vagy idegen nyelvi megfelel k, melyeket változatlan formában 
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veszünk át, vagy köznyelvi szavakat sajátos szaknyelvi jelentésben alkalmazunk (T. 

Urbán 1988, hasonlóan vélekedik Benk  1997). Err l a metaforákról szóló 7. fejezetben 

b vebben esik szó. 

Az egyes sportági szókincsek osztályozása alapján kialakult csoportokból minden 

egyes sportág kapcsán táblázat készült, kiegészít  magyarázatokkal, kiemelve a közös 

terminológiai problémákat (vö. 4. fejezet ). A négy sportág közül a korfball holland, a 

rögbi, az amerikai futball és a baseball angol anyanyelv , de a korfball holland 

szövetsége is többnyire az angol nyelvet használja, ezért a táblázatokban is az angol 

nyelv  megfelel ket tüntetem fel. A csoportok a következ k. 

I/a 

Az els  osztály els  csoportjába tartoznak azok a terminusok, amelyek esetében a 

magyar és az angol jelöl  minden szövegben ugyanaz, általában ide tartozik a sportágak 

szókincsének nagyobb része. Pl. engl. ball > magy. labda, engl. player  > magy. játékos. 

I/b 

Az els  osztály második csoportjában találhatók azok a terminusok, amelyek 

esetében egy angol jelöl höz több, gyakrabban két, de esetenként három magyar jelöl

is kapcsolódik. Az egyes sportágak szóhasználatának diakrón vizsgálata történt meg e 

csoport kapcsán. Pl. engl. home plate > magy. hazai tányér, hazai bázis, alappont.

I/c 

Az els  osztály harmadik csoportjába tartoznak azok a szókapcsolatok és 

terminusok, amelyeket nem fordítottak le, azaz az angol nyelvi jelnek nincsen magyar 

megfelel je (pl. touchdown, safety, yard). Ennek oka leggyakrabban, hogy egy-egy 

szóval nehéz lenne visszaadni ezen angol terminusok jelentését, csak körülírással 

volnának lefordíthatók, körülményessé tennék a megfogalmazást (vö. Krifaton 2008), 

illetve mert „szorosan kapcsolódhatnak a nemzetközi tudomány már általánosan bevett 

használatához” (Benk  1997: 106). Ezáltal értéket teremthetnek az anyanyelv számára, 

stiláris színezetet adhatnak és a szinonimitás lehet ségét is b víthetik (Benk  1994). 

(Az új sportágak nyelvében éppen ezek a szinonimák okozzák jelenleg az egyik legf bb 

problémát.) Ide tartoznak az idegen mértékegységek is, melyeket nem szoktak 

lefordítani, hanem általában mögöttük zárójelben adják meg a magyar hossz- vagy 

súlymértéket. 
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II/a  

A második osztály els  csoportjának terminusai esetében a magyar jelöl

megtartotta az idegen jelöl t, az idegen szó az írásképben a fonetikus átírás révén, e 

mellett a kiejtésben is idomult a magyar nyelvhez. Pl. engl. zone > magy. zóna. 

(Bizonyos esetekben az adott terminusnak a fonetikai átírásos alakja mellett van másik 

magyar megfelel je is, amely stilisztikai hatásában különbözhet az el z t l, pl. zóna > 

övezet, sáv.) 

II/b 

A második osztály második csoportja a tükörfordítások. Pl. engl. dead ball > 

magy. halott labda. 

II/c 

A második osztály harmadik csoportjába tartoznak azok a terminusok, amelyeknél 

megfigyelhet , hogy az angol terminus helyébe nem a lefordított magyar terminus, 

hanem terminológiai értelmezéssel egy új magyar terminus lépett. A teljesség kedvéért 

az angol szavak, kifejezések fordítását is szerepeltetem a példákban. Pl. engl. flying 

wedge > magy. faltör  kos, lefordítva repül  ék. 

Minden játék nyelvében találunk nyelvi metaforákat is, ezeket külön fejezetben (7) 

mutatom be. A sportágak alapelemeinek, összetev inek metaforáit (I. pl. tolongás, nehéz 

lovasság, lándzsázás) követi egy kisebb csoport, olyan metaforák, amelyeket más 

sportágak révén már ismer a magyar sportnyelv (II. pl. falember). Ezután következnek a 

más szakterületen, más szaknyelvben, illetve teljesen hétköznapi kontextusban használt 

nyelvi terminusok (III. pl. védett pozíció), és végül a tükörfordítással lefordított, 

terminológai értelmezésel lérehozott, vagy idegen nyelven maradt metaforák (IV. pl. vak 

oldal, tolongás, illetve sin bin). A dolgozat végén, a Függelékben találhatók a négy 

metafora-csoport összesített táblázatai. A vizsgálat módszere forráselemzés, azon belül 

is szókincsvizsgálat volt. A hivatalos szabályzatok mindegyikében – kivéve a korfball 

szabálykönyvét – szerepel egy-egy szógy jtemény, amelyek az alapot szolgáltatták. 

Ezekb l és a további korpuszokból gy jtöttem ki a metaforákat, majd a lehetséges 

módokon csoportosítottam azokat. 
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Ugyanígy külön fejezetet kapott a sportági szótárak összehasonlító elemzése (9. 

fejezet), valamint az adott sportágnevek meghatározásainak összevetése különböz

köznyelvi szótárakban való megjelenésük alapján. 

Fontos kiemelnem, hogy  

-   a táblázatok nem tartalmazzák az egyes sportágak teljes szókincsét, 

- a csoportosításokba els sorban azon források szóanyaga került, amelyek 

napjainkban használatosak, e mellett az I/b csoportba korábbi, esetenként a szövetségek 

megalakulása el tti id szakból is bekerültek terminusok. Ezek a szakszavak és 

kifejezések az adott sportág szókincséhez tartoznak, történeti szempontból különlegesek 

és mértékadóak lehetnek. A sportági szövetségek figyelmét is szeretném felhívni ezekre 

a munkákra, mert gyakran tartalmaznak jó és használható megoldásokat egy-egy 

jelenlegi fordítási problémára. 

Egy adott sportjáték terminológiai megismerésének alapja az adott szakszókincs 

ismerete. Egy sportág nyelvét a játékosok, edz k, családtagok és szurkolók 

nyelvhasználatán keresztül ismerhetjük meg a legjobban, edzéseken, mérk zéseken. 

Mindezt kiegészítik a levelez listák és fórumok, a szövetségek és csapatok honlapján, 

valamint a sajtóban olvasható cikkek, szabálymagyarázatok, ismeretterjeszt  írások. A 

tárgyalandó négy labdajáték ebb l a szempontból gazdagnak mondható, ezért 

mindegyikük esetében a következ  korpuszokat vizsgáltam meg. 

Alapvet  források voltak a hivatalos szabályzatok és a Wikipédia összefoglalói. 

Ez utóbbi szócikkeit terjedelme és kimerít  ismeretei miatt nem hagyhattam ki. A 

csapatok honlapjainak szabálymagyarázatai, szótárai, szógy jteményei, a nyomtatott és 

internetes sajtó cikkei, a baseballosok esetében a levelez lista szókincse, végül pedig az 

edzések hangfelvételei és mérk zésekr l készült videofelvételek segítettek az 

elemzésekben. Bár nem fordítástudományi dolgozatról van szó, az új labdajátékok 

szókincsének feltárásakor elengedhetetlen volt eredeti nyelven írt szövegek, 

szabálykönyvek vizsgálata is, illetve azok összehasonlítása a magyar nyelv

szabályzatokkal. Klaudy írta egy tanulmányában, hogy „A mai magyar társadalom 

számára hétköznapi fogyasztásra felkínált szövegek jelent s része fordítás 

eredményeképpen keletkezett magyar szöveg.” (Klaudy 2001: 145). Ez a megállapítás 

az új sportágak nyelvére is jellemz , hiszen azokban a már megszilárdult magyar 

sportnyelv elemeinek kisebb hányada jelenik meg. A nagyobb részt azok az elemek, 

terminusok alkotják, amelyeket fordítás közben értelmezés során alakítanak ki a 
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fordítók. Hubainé szerint minden fordító végez terminológiai munkát, alkot új szavakat, 

de munkájuk kevésszer kerül ki nagyobb nyilvánosság elé, nem tudják egymás 

tapasztalatait megosztani másokkal (Hubainé 2005). A dolgozatban is látható, két 

nyelven kommunikáló sportágak nyelvében az effajta fordításokat még nem 

alkalmazták teljes mértékben, sok esetben hiányoznak ugyanis a terminológiai 

értelmezéssel megalkotott terminusok. 
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4. Az új labdajátékok nyelvének közös terminológiai jegyei, 

problémái 

A hazai sportéletben is egyre többször t nnek fel az eddig nem ismert 

labdajátékok. Az általam vizsgált sportágak mindegyike megismerhet  már a média és 

az internet által, és legnagyobb célcsoportjuk, a fiatalok, tudásuk nagy részét merítik e 

két forrásból. Természetesen a testnevel kön és a szövetségeken is múlhat, mennyire 

terjed el egy-egy új játék a gyerekek között. A népszer sít  munka az adott sportágat 

játszó településeken jóval hatékonyabb és egyszer bb, mint máshol. Az elterjedés és 

népszer ség már annak a folyamatnak a közbüls  állomása, amely egy-egy új sportág 

megjelenésével elindul, illetve elindulhat. A meghonosodás lépései már láthatóak voltak 

a sport és a társadalom kapcsolatának elemzésekor (1.4), utánuk következnek azok a 

közös pontok, amelyek e folyamat, egy játék hazaivá válása során a nyelvhasználat 

közben merültek és merülnek fel. 

Egy adott sportág terjeszt i kevés segítséget kapnak, és a különböz  szervezési 

kérdések mellett el kerül a nyelv használatának kérdése is. É. Kiss is felveti a 

problémát, „egy-egy szaknyelv szókincsének megmagyarosítására …  els sorban az 

adott szakma, tudományág m vel i hivatottak, és els sorban k is képesek rá” (É. Kiss 

2002: 199), mint ahogyan el deink is, Apáczai Csere, Herman, Szily, Bugát tették. Az 

anyanyelv közösségi megtartó és összetartó er , érzelmileg is fontos a beszél k 

számára, a nyelvmegtartás egyik alapfeltétele (Kiss 2009). Az új sportágak esetében 

azonban kérdés, hogy szükségét érzi-e az adott közösség a nyelv átültetésére vagy 

megmarad az idegen, többnyire angol nyelv  terminológiánál? 

További kérdésként merülhet fel, hogy a hazai sportnyelvben már használatos 

szavakat átemeljék-e az újonnan alakuló szaknyelvbe? Amennyiben egy poszt vagy 

helyzet értelmezése hasonlatos egy már meglév  magyar terminus jelentéséhez, 

használják-e a magyar alakot, vagy találjanak ki helyette egy másik, akár megfelel bb 

terminust, amely ugyanúgy egy szóval, de teljesebben adja vissza az eredeti jelentést? 

Más, újonnan megjelen  tudományágak esetében megfigyelhet , hogy hagyományokkal 

rendelkez  szakterületek nyomdokain, azokkal érintkezve alakultak ki, megörökölve kis 

mértékben módosult, illetve teljes terminológiájukat.  



42

További kérdés, hogy milyenek legyenek a kitalált, új terminusok? Több szerz  is 

foglalkozott már a szaknyelvi terminusok követelményeivel, legrészletesebben Klár és 

Kovalovszky foglalták össze a terminusalkotás alapelveit. Egy terminus legyen 

szabatos, alkalmas, szemléletes, helyes, hajlékony, egyöntet , állandó és jellemezze a 

terminológiai összhang, azaz az összetett kifejezések alkotóelemeinek jelentése ne 

legyen ellentmondó az egész fogalom jelentésével (Klár−Kovalovszky 1955, idézi 

Szépe 1982, Seregy 1989b, Kurtán 2003 és Fóris 2005a). Az új sportági terminusok 

között szép számmal vannak, amelyek megfelelnek e követelményeknek, pl. tolongás, 

elkapó, bázisvéd  stb. 

Ami pedig az el z  kérdésekhez kapcsolódóan szintén nagyon lényeges, hogy 

számos, el re nem várt szociológiai tényez vel is számolni kell az új sportágak 

megjelenése kapcsán. Nem mindegy, hogy egy-egy sportjátékot hol, milyen közegben, 

környezetben terjesztenek el, hiszen társadalmi helyzett l, földrajzi helyt l, nemt l, 

kortól, családi állapottól egyaránt függhet, hogy az adott sportágat kik kezdik el 

játszani. Tudjuk, hogy bizonyos sportágak státuszszimbólummá váltak, ilyen például a 

golf, mint társadalmi hovatartozást kifejez  sport, vagy ilyenek az addikciókhoz 

hasonlóan értelmezhet  extrém sportok (Héjjas 2006, vö. Pikó Keresztes 2007).

Új játékok lévén, minthogy magyar nyelv  anyagok egyáltalán nem léteztek, a 

népszer sítéshez, terjesztéshez a magánszorgalomból lefordított szövegek, 

szabályzatok, magyarázatok szolgálnak alapul. Egy-egy sportág viszonylag hamar terjed 

tovább földrajzi értelemben is, így ezek a fordítások gyakran párhuzamosan készültek el 

az ország több táján. Ebb l adódnak azok a problémák, amelyeket kés bb csak nehezen 

vagy egyáltalán nem lehet orvosolni.  

A legfontosabb ezek közül, hogy több szóalak terjed el egy jelentéshez 

kapcsolódva, amelyek a különböz  szövegekben szinonimaként jelennek meg, 

megnehezítve a megértést és értelmezést, például a baseballban engl. balk > magy.

rossz dobómozdulat / szabálytalan dobódobás / megtorpanás terminusok. A problémára 

már Grétsy is felhívta korábban a figyelmet: „mennél közelebb kerülnek egymáshoz 

térben, vagyis megjelenésük helyét tekintve az egymástól eltér  írásmódú kifejezések, 

annál több bosszúságot okoznak az olvasónak” (Grétsy 1964b: 20). Grétsynek ez a 

megállapítása a borotva-beretva, nehány-néhány stb. párokra vonatkozott, hasonló talán 

a rögbi és az amerikai futball terminusai között a drop- vagy dropp-gól: ezek az 

írásmódok felváltva jelennek meg a szövegekben. Az angol - magyar szinonima-párok 

használata az 1930-as évek nyelvújító mozgalmában is jelen volt, a Nemzeti Sport az új 
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magyar szó vagy kifejezés mellett zárójelben tüntette fel az idegent, majd egyre 

többször adott helyt önállóan csak az új, magyar szóalaknak (Pottyondi 1999).  

Többször el fordul, hogy szó szerinti fordításokat olvashatunk, amelyek jelenléte 

logikus következmény, de ezek a fordítások a magyar nyelvben nem mindig helytállóak, 

például a baseball menedzsere tulajdonképpen a csapat vezet edz je. Érthet bb és 

világosabb volna ez utóbbi terminus használata az angolból átvett alak helyett. Hasonló 

a probléma az asszisztenssel, asszisztens-bíróval is. A játékvezet  munkáját segít

posztra a labdarúgásban terjedt el a partjelz  terminus. Ezt napjainkban egyre 

gyakrabban felváltja az eredeti angol nyelvb l átvett asszisztens, amely egyrészt idegen 

szó, másrészt pedig a sportágak nyelvében – véleményem szerint – sután hangzik, 

hiszen az orvosi nyelvb l ismerjük és abban használjuk legtöbbször. A legtöbb új 

csapatsportág nyelvében megtalálható ez a terminus, talán mert a fordítók gyakorta 

alkalmaznak nemzetközi szavakat. Ezért lehetséges, hogy a menedzser és az asszisztens

gyakoribb, mint a vezet edz  és a partjelz  ugyanabban a szövegben, kontextusban. 

A félrefordításokból következik, hogy bizonyos terminusok tévesen rögzülnek, 

így helytelen használatuk befolyásolhatja az adott szöveg információtartalmát, 

egyértelm ségét. Természetesen sportágak esetében ez mindenképpen egy hétköznapi 

helyzetben kerülhet el , például egy film tartalmának leírása futballról beszél, és kés bb 

derül ki, hogy nem a hazai futballról, azaz labdarúgásról, hanem az amerikai futballról 

van szó. Ez nyilvánvalóan nem okoz olyan nagy problémát, mint egy kereskedelmi vagy 

ipari szöveg félrefordítása.  

Gyakori, hogy nem tudnak lefordítani bizonyos terminusokat (ne felejtsük el, 

hogy e fordítók többsége nem képzett fordító vagy nyelvész, de még nyelvtanár sem!). 

Az idegen szóalak azonban számos esetben akkor is rögzül, ha id közben mást kívánna 

meg a nyelvhasználat. A rögbisek megtartották a drop-rúgás terminust, holott ugyanezt 

a rúgásfajtát, igaz, jóval kés bb, de az amerikai futballt játszók pattintott rúgásként 

nevezték el. Mivel a két játék tartalmaz ilyen és ehhez hasonló elemeket, érdemes volna 

ilyen szempontból is összedolgozniuk a szövetségeknek. 

A fenti módokon lefordított, kialakított új fogalmak és terminusok nagy 

tömegben, gyorsan keletkeznek és nagyon rövid id  alatt terjednek el a szakmai 

nyelvhasználat mellett a köznyelvben is. A hivatalos szabálykönyv lefordításáig 

megszület  anyagoknak viszont egyáltalán nincsen szakmai felügyeletük, ezért is volna 

különösen fontos, hogy a szaknyelvekben pontosan határozzák meg az új szavak 

jelentését. Amennyiben ez nem történik meg, az új terminusok és jelentéseik a 
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köznyelvbe, majd a köznyelvi szótárakba is pontatlanul kerülnek át. A szótárak viszont 

ma is els dleges és legf bb minták, nyelvi útmutatók a társadalom számára. A 

szótárakról szóló (9) fejezetben is el kerül ez a probléma, a sportágak megnevezését 

tárgyaló szótárak és enciklopédiák szócikkei többnyire hiányosak és helytelenek. 

Az újdonsült sportok fogalmainak, terminusainak bevezetése el tt tehát általában 

nem történik meg a pontos fogalmi, terminológiai meghatározás, a mindenki által 

használt nyelvi jel kijelölése. Ez viszont egy id  után a befogadás és érthet ség rovására 

mehet, különösen akkor, ha a több különböz  szinten lefordított szövegb l nem 

készülnek egységes anyagok, jegyzetek. 

Arra is látható példa a rögbi és az amerikai futball nyelve kapcsán, hogy nem 

vesznek figyelembe a szövetség megalakulása el tt készült fordításokat, amelyek nem is 

egyszer hasznára válnának a sportági kommunikációnak. Például az amerikai futballban 

a jelenlegi safety egy 1994. évi könyvben önmentésként (Doboss 1994: 148), egy 1992. 

évi fordításban pedig biztonsági gólként szerepelt (Cawley Brogden 1992: 128). 

Közös jellemz jük az új sportágaknak, hogy bizonyos szerkezetek szemantikailag 

sajátosan különböznek a megszokott, köznyelvi nyelvhasználattól, de a terminusok 

jelentésének ismeretében világossá válnak. Ilyen pl. a rögbiben a célt szerez, célt visz, 

tolongást kér, a korfballban a szed t csinál, beáll asszisztba stb. Ezek a kifejezések 

természetesen nem agrammatikusak, hiszen nyelvtanilag helyes szerkezetek, viszont 

mások, mint a megszokott állandódult szókapcsolatok (célt ér, célt téveszt, célt ad

helyett célt visz, célt szerez). 

Az idegen mértékegységek problémája is többször felmerül, a láb (foot), a hüvelyk 

(inch) és a yard szerves részei az angolszász játékoknak, és nem mindig egyértelm  a 

szerz  számára, hogy miként kezelje azokat. A yard például az amerikai futball 

alapszava, a játékszabályzatból azonban egyáltalán nem derül ki, hogy mekkora 

hosszúságról van szó a számunkra is ismert mértékegységben, azaz méterben vagy 

centiméterben. 

Kemény korábban a köznyelvi-sportnyelvi helyesírás egymásra hatásának kapcsán 

arról írt, hogy nyelvi elemek felcserélése, fölösleges használata vagy éppen elhagyása, 

és a határozott nével k helytelen használata lett jellemz  a sportnyelvben is a köznyelv 

hatására (Kemény 1975). A kölcsönhatás természetesen a jelenlegi (régi és új egyaránt) 

sportágak nyelvében is megfigyelhet . A többnyire angol nyelvb l történ  fordítások 

hatására gyakori a helytelenül használt nagy kezd bet s írásmód, illetve a tegez  forma 

(vö. T. Urbán 1988, Zimányi 2003). Els sorban a még két nyelvet használó sportágak 
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nyelvében figyelhet  ez meg: „Ha a szabálytalanság az A-csapat gólvonala mögött 

történt, akkor „Safety”-t kell ítélni!” (JSZ 2009: 33), „Id kérés Sérülés Után” (JSZ 

2009: 47), „Tartsd a szemed örökké a labdán amíg az játékban van” (HBSZ: 58). A 

központozás hiánya szintén gyakori probléma az egyes szövegekben. 

A szóban és írásban is alkalmazott angol szavak többnyire eredeti alakjukban 

megmaradtak, néhány kivételt l eltekintve (pl. rögbi) használatukat nem követte 

magyaros írásmód, átírás. Az idegen szavak toldalékolásakor láthatunk a helyesírási 

szabályzatunknak megfelel , és annak ellentmondó írásmódokat is, például: first downt, 

fumb end zone-jától, yardos, de turnover-nek, safety-t, first down-nal stb.  

Részben a helyesíráshoz kapcsolódik a csapatok elnevezése is. A rögbi és 

amerikai futball csapatnevekben váltva jelennek meg a magyar és angol nyelven írt 

sportág elnevezések, azaz pl. Battai Bulldogok Rögbi Klub, de Esztergomi Vitézek 

Rugby SE, illetve Gy r Sharks Amerikai Futball SE, de Budapesti American Football

Egyesület (vö. Mátis 2009a). A korfball és baseball esetében természetesen ez a 

jelenség nem figyelhet  meg. A korfball csapatok elnevezései abban különböznek, hogy 

nem mindegyikben szerepel a korfball szó. A baseball csapatoknál viszont egyikben 

sem szerepel a baseball, mindegyik a településnévb l és egy fantázianévb l áll (pl. 

Szentendre Sleepwalkers, Vác Stars stb.). Egyetlen kivétel az A.E. 424, a 424. számú 

Alaplabda Egylet, mely az els  megalakuló csapat volt, és nevében még megjelent a 

baseball szó fordítása. A csapatnevek kialakulása, természete és a hozzájuk kapcsolódó 

kérdések természetesen a névtanhoz kapcsolódnak, a legújabb sportágak csapatneveir l 

Laczkó tanulmányaiban olvashatunk (Laczkó 1993, 1995).

Kiemelend  probléma még, hogy viszonylag rövid id n belül elkészülnek a 

hivatalos szabálykönyvek, és egy kiforratlan, átmeneti nyelvi állapotot tükröznek. Ezért 

is fontos, hogy a szabálykönyveket id r l id re  pl. a rögbiseknél évente 

felülbírálják, és újra írják, ahol szükséges. (A nemzetközi szabályváltozások 

figyelemmel követése is megkívánja ezt a feladatot.) A felülvizsgálatot azonban 

kevesen teszik meg, így el fordulhat, hogy a pályán és gyakorlati oktatáson, edzésen 

már másképp hangzik egy helyzet vagy egy szabály, mint ahogyan az a 

szabálykönyvben megtalálható. Ez pedig a játékhoz újonnan kapcsolódókat, a játékkal 

ismerked ket megzavarhatja, félrevezetheti. 

Mindegyik sportág esetében elmondhatjuk, hogy szükség volna egy olyan 

folyóiratra, kiadványra, esetleg internetes honlapra, amely az adott sportággal 

kapcsolatos legújabb információkat, adatokat, esetleges szabályváltozásokat, 
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mérk zések leírását publikálná. A szövetségek igyekeznek ennek eleget tenni, 

leginkább a világhálón valósítják meg e kívánalmakat, illetve egy részüket, az viszont 

már csak ábrándkép, hogy kisebb szövetségek, akár a labdajátékok összefogjanak, és 

létrehozzanak egy közös szakmai–tudományos orgánumot. 
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5. A korfball és a rögbi nyelvhasználati sajátosságai 

5.1 A korfball magyar nyelve 

5.1.1 A korfball története 

A játékot Nico Broekhuysen testnevel  tanár alakította ki 1902-ben 

Amszterdamban azzal a céllal, hogy egy olyan koedukált sportágat teremtsen, amely 

segítségére lehet az iskolai foglalkozások színesítésében, és amely igyekszik 

kiküszöbölni a játékosok testalkatából adódó el nyöket, illetve hátrányokat. A Holland 

Korfball Szövetség már 1903-ban megalakult és a játék a mai napig szül helyén, 

valamint Belgiumban a legnépszer bb. A világ meghódításához hozzájárult, hogy az 

1920-as antwerpeni és az 1928-as amszterdami olimpián bemutató mérk zéseket 

játszottak, majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felvette a NOB által elismert 

sportágak közé. Jelenleg hat kontinens ötvenhét országában játsszák.  

Magyarországon is egy holland testvérvárosi kapcsolat segített a sportág 

megjelenésében, az els  csapat Gödöll n állt össze a rendszerváltás idején. A hazai 

szövetség már 1990-ben megalakult a korfball koordinálása és terjesztése céljából. 

Jelenleg a magyar bajnokság els  és második osztályában tizenkét klub csapatai 

szerepelnek. A hazai válogatott nagyon hamar az élre tört, hiszen a 2006-ban 

Budapesten megrendezett Európa-bajnokságon a 8. helyen, a 2007. évi prágai 

világbajnokságon pedig a 10. helyen zárták a versenyt. Ennek ellenére kevéssé ismert a 

hazai nyilvánosság el tt, els sorban iskolákban próbálják népszer síteni a játékot. Az 

SE-TSK-nak is van csapata, de az edz - és játékvezet  képzés a szövetségen keresztül 

történik, egykor ilyen volt pl. a szellemes elnevezés Simontorna, amelyet évente 

Simontornyán rendeztek meg. 

5.1.2 A korfball magyar nyelvének vizsgálata 

A korfball meghonosítása azért is volt szerencsés, mert nagyon kevéssé 

különbözik szókincse a már eddig is ismert labdajátékok szókincsét l, mégis 

megvannak azok a sajátosságai, amelyeket fontos kiemelni a játék megismerése 
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szempontjából. Jellegében nagyon hasonlít a hazánkban is ismert kosárlabdához, de 

ennek ellenére sok pontban különbözik attól. 

A korfball hazai nyelvének több forrása van, a hivatalos szabályzat (KB 2008), A 

korfball szabályai cím  szótárszer  szöveg (KBSzt), és egy ismertet , bemutató anyag 

testnevel k számára (KBAlap). Ezeken kívül felhasználtam egy korfball szervezet, a 

Magyar Korfball Akadémia két, edz k számára készült tananyagát (Nagy 2008a, Nagy 

2008b), valamint a kontrasztív vizsgálatokhoz a Nemzetközi Korfball Szövetség 

érvényben lév , angol nyelv  szabályzatát (KBR). Ezek a források többnyire 

egységesek a szakszavakat illet en, a továbbiakban a bennük megtalálható terminusokat 

mutatom be, és a szótárakról szóló fejezetben (9.2) ismertetem ket részletesen. Van 

azonban egy könyv, amely a kés bbiekben minden egyes vizsgált sportágnál is el kerül 

majd, mert az abban található terminusok többsége különbözik a jelenleg is 

használtaktól. Játékszabályok a címe, 1994-b l származik, tehát abból az id szakból, 

amikor még egyik játék sem vert igazán gyökeret hazánkban (Doboss 1994). A korfball, 

a rögbi és a baseball ekkor már bontogatták szárnyaikat, de az amerikai futball még nem 

volt jelen egyáltalán a hazai sportéletben. A Wikipédia szócikkét ennél a játéknál nem 

vettem figyelembe, mert tartalmilag semmi újat nem adott. A források mellett több 

kérdésemre a Magyar Korfball Szövetségt l kaptam választ. Fontos kihangsúlyozni, 

hogy a fordítások angol nyelvb l készültek, nem pedig az eredeti hollandból, így a 

táblázatokban, példákban is az angol megfelel k szerepelnek. 

A sportág alapvet  terminusainak megismeréséhez hasonlítsuk össze a korfball és 

a kosárlabda legfontosabb jellemz it. 

1. táblázat A korfball és a kosárlabda alapterminusai 

korfball kosárlabda 
a világ egyetlen koedukált csapatjátéka       nem koedukált csapatjáték 
 különböz  testi adottságú, korú és nem
játékosok egyenl  eséllyel küzdhetnek 
egymással   

nem jellemz

4 férfi és 4 n i játékos a pályán, 
mindenkinek személyes, azonos nem
véd je van 

10 egynem  játékos, 5 f  a pályán 

a labda mérete megegyezik a futball 
labdáéval, kerülete 68-71 cm 

a labda kerülete 75-78 cm  
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téglalap alakú pálya, 20 x 40 m (kézilabda 
pálya nagyságú) 

téglalap alakú pálya, 28 x 15 m 

minden bedobott korf 1 pont  bedobott kosár 1, 2, 3 pont 
mindkét térfélen egy 3,5 m-es állvány,
palánk  nincsen, a kosár m anyag vagy 
fonott vessz

3,05 m,  palánk, acélgy r

játékid  2 x 30 perc játékid  4 x 10 perc 
labdakezelés     
tilos labdával a kézben futni tilos labdával a kézben futni
tilos a labdavezetés a labdavezetés engedélyezett 
a sarkazás engedélyezett   a sarkazás engedélyezett 

A táblázatból is látható, hogy a legtöbb terminus valóban ismert a sportkedvel k 

számára, és f képp a szabályokban van eltérés a kosárlabdához képest. A korfball 

beszélt nyelve tartalmaz olyan elemeket, amelyekr l a kés bbiekben szót ejtünk, és 

amelyek a sportág jellegzetességei. 

A hazánkban használt korfball elnevezés már az angol változat, hiszen a játékot 

hazájában, Hollandiában korfbalnak hívják. A német nyelvet ismer k a korf szót a ném. 

Korb > magy. kosár szóval társíthatják, és ez így is van, a korf jelentése kosár a holland 

nyelvben. A szóalak második eleme, a bal jelentése szintén kitalálható, holl. bal > 

magy. labda. Magyarul tehát kosárlabda volna a szó szerinti fordítás, de ez a szó már 

foglalt a magyar sportnyelvben, ezért vettük át a sportág leggyakoribb, angol 

elnevezését, a korfballt. Angolul is ugyanezen ok miatt maradt meg a korf szó, hiszen a 

kosár+labda kett se angolul a basketball. Mivel a basketball is sok nyelvben 

megtalálható, minden nemzet megtartotta valamilyen szinten a korf szót, mint a játék 

egyetlen felismerhet  jegyét a szóalakokban. A legtöbben az angol írásmódot (korfball) 

vették át, de az eredeti korfbalt használja még többek között Belgium, Csehország és 

Curacao is. Portugáliában corfebol (korf helyett corfe, bol~bola mint labda), 

Surinamban pedig korfal a játék neve.4 A korfball, mint fogalom változatlanul került 

átvételre, tehát hazánkban nem változtattak sem a szó jelentésén, sem a szabályokon. 

I/a 

A korfball szókincsét megvizsgálva a felállított módszer alapján azt látjuk, hogy 

az els  osztály els csoportjába tartozik a korfball szaknyelvi terminusainak szinte 

                                                          
4 Curacao és Surinam holland gyarmat volt, de míg Curacao a világnyelvi változatot használja, addig 
Surinamban, ahol a holland a hivatalos nyelv, a korfbal egyik alakváltozatát – korfal – használják. 
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legnagyobb része, azaz többségében egy angol jelöl höz egyetlen magyar jelöl

kapcsolódik, és ezek minden szövegben ugyanúgy szerepelnek. Vannak, amelyeket már 

más sportágakból ismerünk, és egyben köznyelvi szavak is, többségük különböz

csapatsportból (pl. labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, jégkorong, vízilabda, rögbi) lehet 

ismer s. Az alábbi felsorolásban látjuk ezeket, a könnyebb átláthatóság miatt ez esetben 

a magyar terminus mellett áll az angol szóalak. 

2/a. táblázat Azonos magyar – angol jelöl k a korfball magyar nyelvében 

magyar terminus angol terminus 

alapszakasz - 

állvány post 

barátságos mérk zés friendly match 

bedobás throw-in 

blokkolás blocking 

büntet  pont penalty spot 

csapat team 

csapatjáték - 

cserejátékos substitute 

edz  coach 

el nyszabály advantage 

eredményjelz  (személy) scorer 

érvénytelen gól goal not allowed 

felállás line up 

feldobás throw-up 

gól goal 

játék game 

játékid  timing of the game 

játékos player 

játékvezet  referee 

id húzás delay the game 

id kérés time out 

id mér  (személy) timekeeper 

id mér  (tárgy) shot clock 
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kispad, cserepad bench 

középkezdés throw off 

labda ball 

lépéshiba run with the ball 

meccs, mérk zés match 

oldalvonal out line 

összjáték cooperation 

passz 5 pass 

pálya field of play 

piros lap red card 

pontszerzés score 

sarkazás - 

sárga lap yellow card 

szabaddobás free pass 

szünet break 

támadó attacker 

újraindítás restart 

veszélyes játék play in a dangeorus manner 

véd(ekez)  defender 

ziccer running in shot 

Mellettük állnak azok a kevésbé ismert terminusok, amelyek esetében ugyanúgy 

egy szóalakhoz egy jelentés társul minden hazánkban fellelhet  szöveg alapján. 

2/b táblázat Azonos magyar – angol jelöl k a korfball magyar nyelvében

magyar terminus angol terminus 

assziszt feed 

elölvédés front defence 

három-egy three-one 

hátulvédés back defence 

hosszú vonalas játék play on the long line 

                                                          
5 A passz tisztán köznyelvi idegen szó, a hivatalos sportnyelvi megfelel je az átadás. 
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id korlát time limit 

kett -egy-egy two-one-one 

kett -kett two-two 

közbelépés - 

közbeugrás - 

közlevédés close defence 

labda továbbindítása - 

négy-nulla four-zero 

nyomásos védekezés pressure defence 

rádobás shot 

saját zóna one’s zone 

szabálytalan labdabirtoklás - 

 szed rebound 

szóló játék solo play 

támadó zóna attack zone 

 védekez  zóna defense zone 

zárás cutting 

zónacsere zone chang 

Azokat a magyar terminusokat is feltüntettem a táblázatban, amelyek jórészt a 

korfball szóbeli kommunikációjában szerepelnek, olykor a kosárlabdához való 

hasonlóságát mutatják (pl. alapszakasz), de angol megfelel jüket egy forrásban sem 

találtam. Mivel azonban ezek is a korfball sportág magyar szókincséhez tartoznak, 

fontosnak tartom szerepeltetésüket. 

I/b 

Az els  osztály második csoportjában egy angol jelöl höz több magyar jelöl

társul. Ebben a csoportosításban van lehet ség a sportági szókincs diakrón vizsgálatát 

elvégezni, hiszen a táblázatban a jelenleg használt szövegek mellett a már említett 

Játékszabályok cím  könyv korfball szócikkének szóanyagát is szerepeltetem (Doboss 

1994: 130−131). 
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3.táblázat Különböz  angol – magyar jelöl k a korfball magyar nyelvében 

angol terminus Doboss 1994 KB2008, KBSzt, KBAlap, 

Nagy 2008a, Nagy 2008b 

assistant referee partjelz  vonalbíró 

asszisztens játékvezet

captain kapitány csapatkapitány 

centre line felez vonal középvonal 

defended position véd pozíció fedett pozíció 

védett pozíció 

hindering akadályozás, szerelés akadályozás 

inner dividing line felez vonal középvonal 

korf kosár korf, kosár, kosárgy r

playing area  játéktér, térfél 

post tartórúd állvány 

referee játékvezet  bíró, játékvezet

throw off játékkezdés középkezdés, játék kezdete 

A tartórúd némileg kifinomultabban hangzik az állványhoz képest, a jelentés 

mindkett nél ugyanaz, a kosárgy r t vagy korfot tartó, fából, fémcs b l vagy 

napjainkban már bambuszból is készült rúdról van szó. (A kosárgy r  csak írásban 

fordul el , szóban nem használják.) 

A korf a régi forrásban még csak kosárként szerepel, a mai anyagok azért 

alkalmazzák egyértelm en többször a korf terminust, hogy megkülönböztessék a 

játékot a kosárlabda kosarától, illetve mert a m anyagból készült kosárra való 

áttéréssel a kosár szó használata már nem releváns. 

A kapitány-csapatkapitány, és a bíró-játékvezet páros mindenki számára érthet , 

az adott szóalakok mindegyikének egyik jelentése a sportnyelvhez kapcsolódik, de 

egyiknél sem els dleges. 

„csapatkapitány  fn Sp A csapatot vezet  és annak képviseletére jogosult 

játékos.” (ÉKsz 2003: 179). 

„kapitány 5. Sp Csapatkapitány.” (ÉKsz 2003: 621). 

„bíró  fn (mn-i ign is) …3. Sportversenyeken a szabályok megtartására ügyel

és az eredményt megállapító személy. | Játékvezet .” (ÉKsz 2003: 133). 
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„játékvezet Sp 1. Mérk zések vezetésére képesített sportember.” (ÉKsz 2003: 

593). 

Az assistant referee terminust teljesen természetes módon fordították le a korábbi 

szövegben partjelz nek, hiszen az adott személy feladata nagyon hasonlít a labdarúgás 

– egykori – partjelz jének feladatához, valamint ez a terminus hazánkban ismert és 

közkedvelt szakszó volt. A mai szövegekben vagy a tükörfordítást látjuk (asszisztens 

játékvezet ), vagy a másik, terminológiai értelmezéssel kialakított vonalbíró terminust.   

Az asszisztens játékvezet  a magyar sportirodalomban kevéssé volt használatos, a 

vonalbíró sokkal inkább kifejezi a az adott posztot betölt  személy munkájának 

jelentését. A sportokat ismer k számára e terminus, a vonalbíró többet mond, mint a 

lefordított asszisztens játékvezet , mégis ez utóbbi, illetve annak rövidített változata a 

játékvezet  terjedt el.  

Az angol hindering szó szerint akadályozást jelent. A mai forrásokban mindenütt 

ez a szóalak jelenik meg, a korábbi forrás tüntette fel mellette zárójelben a szerelést is, 

hiszen ez a szó ismertebb volt akkor a sportnyelvben. A mai értelmez  kéziszótár 

alapján az akadályoz terminusnak még nincsen konkrét sportnyelvi értelmezése. A 

szerelés, leszerelés címszava ma ez: „leszerel 3. Sp | „Az ellenfél játékosától a labdát 

v. a korongot (szabályosan) elveszi. ~i csatárt. | <Támadást> közbelépésével 

meghiúsít” (ÉKsz 2003: 828). Azért alkalmazza a korfball az akadályoz igét, mert a 

játékban betöltött szerepe több, mint amit a szerelés esetében látunk. A korfballban 

nem csupán a labda megszerzésér l és a közbelépésr l van szó, hanem bármilyen 

fizikai megnyilvánulásról, amellyel a játékosok egymást akadályozhatják, azaz 

egymást mozgásukban gátolhatják, feltarthatják. 

A fedett- , illetve védett pozíció szókapcsolatot más kontextusból ismerhetjük már, 

ebben a helyzetben a véd  felemelt kézzel a támadójátékos el tt áll.  

A játékkezdés és középkezdés terminusok érthet ek, talán a középkezdés 

egyértelm bb utalás a kezdés pontjára, azaz a pálya kezd körére. 

I/c 

Az els  osztály harmadik csoportjába a korf tartozik egyedül, ezt a terminust nem 

fordították le hazánkban kosárnak, említettem már, hogy miért maradt meg az 

elnevezés. Átvételekor megfigyelhet  a jelentésb vülés, ugyanis a korf nem csak az a 

tárgy, kosárgy r , amibe dobjuk a labdát: „ …  sikerült-e a labdának a korfon átesnie

vagy sem” (KB 2008: 37), hanem maga az eredmény is: „további négy korfot szerezve
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megfordította a meccs állását” (SZAC 2009), „jellemz en 1-3 korfos gólkülönbséggel

zárultak a mérk zések” (NSO 2005). A korf szó e jelentése tehát kosár vagy pont. 

Az idegen szavak meghonosodásakor megfigyelhet , hogy az idegen szó magyar 

képz kkel, magyar szavakkal kombinálódva szócsaládot alkot. Egy játékosokkal készült 

kérd íves felmérés szerint a korf szó esetében ez megfigyelhet , a korfballozik, korfozik, 

korfozás, korfos, korfballos szavak elterjedtek a sportolók között (Mátis 2004).

II/a 

A második osztály els  csoportjában az angol jelöl k fonetikus átírása során 

létrejött magyar terminusok találhatók. 

4. táblázat Angol jelöl k fonetikus átírása a korfball magyar nyelvében 

angol terminus magyar terminus 

assistant asszisztens 

block(ing) blokk(olás) 

goal gól 

pass passz 

position pozíció 

zone zóna 

II/b 

A második osztály második csportjában a tükörfordítások találhatók. 

5. táblázat Tükörfordítások a korfball magyar nyelvében 

angol terminus magyar terminus 

attack zone támadó zóna 

back defence hátulvédés 

centre line középvonal 

close defence közelvédés 

defence zone védekez  zóna 

front defence elölvédés 

goal not allowed érvénytelen gól 

one’s zone saját zóna 
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play on the long line hosszú vonalas játék 

pressure defence nyomásos védekezés 

red card piros lap 

restarted újraindítás 

solo play szóló játék 

time limit id korlát 

yellow card sárga lap 

zone changes zónacsere 

Ezek között láthatunk számunkra is ismert terminusokat (piros lap, sárga lap, 

újraindítás). A hátulvédés, elölvédés, nyomásos védekezés, közelvédés egy-egy 

védekez , a hosszú vonalas játék pedig egy támadó stratégia a játék során. Elölvédéskor 

például a véd k a korfhoz befutó támadó és a kinti labdás támadó között igyekeznek 

helyezkedni, nyomásos védekezéskor a véd k a pálya egész területén próbálnak a labda 

és a támadó közé helyezkedni, megnehezítve a labdaátadást. A hosszú vonalas játék

során a támadók többnyire a támadó térfél oldalvonalaival párhozamosan mozogva 

próbálnak a labdaelkapás el tt a véd jükt l elszakadni. 

II/c 

A második osztály harmadik csoportjában a terminológiai értelmezéssel 

létrehozott terminusok találhatók.  

6. táblázat Terminológiai értelmezéssel kialakított új magyar terminusok a korfball magyar 

nyelvében

angol 

terminus 

fordítás magyar terminus 

assistant referee asszisztens bíró/ 

játékvezet

vonalbíró 

cooperation együttm ködés összjáték 

line up sorba áll, 

felsorakozik 

felállás 

time out id n kívül id kérés 
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Legtöbbjük célja a pontosítás, egyértelm bbé tenni a magyar nyelv számára, 

milyen tárgyról, pozícióról, helyzetr l van szó. 

Az el z ekben tehát megismertük a korfball szinte teljes szaknyelvi szókincsét. 

Közöttük vannak olyan terminusok, amelyeket eddig teljesen más kontextusból 

ismertünk. A pozíciót sok sportág használja, állás, helyzet vagy testtartás jelentésben. A

korfballban használt védett pozíció terminust többek között a hadtörténet, a 

számítástechnika, a lakberendezés, a konyham vészet, és sok más egyéb ágazat 

alkalmazza. „Rajta demonstrálhatta legjobban Sztálin, hogy nincs védett pozíció” 

(Szabó 1995/1937.), „védett pozícióban helyezkedik el a zuhanykar” (Geberit), „a 

pályázó már az engedélyezési eljárás során is a médiaszabadság alapjogilag védett 

pozícióban lév  alanya” (Polyák–Sz ke 2007: 7). 

A szabad pozíció gyakori az álláshirdetések között, viszont a közbeugrás nagyon 

ritka, egyedül egy labdarúgás beszámolójában találtam rá példát: “ügyes közbeugrás 

…  után volt eredményes” (NSO 2006). A védett és szabad pozíció egyfajta nyelvi 

metaforának is tekinthet , ezt b vebben a 7.2 fejezet tárgyalja. 

A közbelépés már újra nagyon termékeny szó, pl. emberi közbelépés, ügyészségi 

közbelépés, a magyar f urak közbelépése. A színjátszás és a zene világában hallunk 

összjátékról és szóló játékról. A szed  és az állvány szavak más sportágakban is 

megtalálhatók, de a köznyelv teljesen más, sporton kívüli területeken alkalmazza ket.  

A felsorolás végére maradt a fedett pozíció (a védett pozíció szinonimájaként 

használatos), amely terminust még egyáltalán nem hallhattuk máshol, másképpen, szinte 

új szókapcsolatként tarthatjuk számon a játék kapcsán. 

5.1.3 Különleges terminusok 

A következ kben a támadó pozíciókról lesz szó, mert ebben a helyzetben jelenik 

meg az a három szó, amelyet a legtöbbször hallunk, ha ellátogatunk egy korfball 

mérk zésre, és a játék folyamán is ezeknek van a legnagyobb szerepe. 

A) asszisztens és asszisztálás 

A támadás-védekezés szinte minden csapatjáték alapja. A korfballban a 

támadójáték során a játékosok többféle szerepet tölthetnek be, ezek egyike az 
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asszisztálás, amikor a játékos segít valamely csapattársának abban, hogy az 

gólhelyzetbe kerüljön. Háttal áll az állványnak és társait szolgálja ki az átadásaival. A 

védekez k egy része az asszisztálást próbálja zavarni, nem hagyják, hogy az asszisztens

labdát kapjon. A pályáról és a kispadról a következ khöz hasonló mondattöredékeket 

lehet folyamatosan hallani az edz t l: 

„menj oda neki asszisztálni” 

„tedd asszisztba” 

„Egyszer próbáljuk meg elindítani egy sarokra, nem úgy megyek oda, hogy 

beállok asszisztba és ott állok fél órát és várok – akinél a labda van, figyeljen, 

mert a másik két oldalon …” 

„Kell egy asszisztens!” 

„Te vagy az assziszt!” 

„ne asszisztáljon” (Phkút 2003) 

Játékosoktól: 

„fiú assziszt, lány assziszt”. 

Ebben a játékszituációban tehát játékosok és edz k egyaránt használják az igét és 

f nevet is, a f név esetében pedig játékosra és pozícióra egyaránt alkalmazzák. „Te 

vagy az assziszt(ens)!”, azaz a játékos, és „beállok asszisztba”, azaz asszisztens 

pozícióba. Ezt ugyanúgy megfigyelhetjük a kosárlabda esetében is a támadó kapcsán, 

pl. jön a támadó (játékos), illetve beállt támadó(pozíció)ba. (A támadó tehát egy jelz s 

szerkezetb l, a támadó játékosból született jelentéstapadással.) A asszisztens szót játék 

közben gyakran rövidítik a pályán a gyorsabb információátadás miatt: asz, asz, fiú asz, 

lány asz stb. 

B) szed  és szedés 

A másik fontos támadó funkció a lepattanó labda leszedése. A játékos azzal segít 

társainak, hogy a sikertelen dobások után „begy jti” , megszerzi a labdát. A példák a 

következ k. 

Edz t l: 

„Próbálj meg szed t játszani, Noémi szedni menjél!” 
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„Próbálj meg egy szed t csinálni!” 

„István, az a szed , ha te vagy közelebb, tehát úgy kell megverni, hogy te legyél 

közelebb az állványhoz!” 

„Réka szedd le!” 

„Gyere ki onnan, van egy szed , gyere ki onnan!” 

„Próbálj visszaszedni, ne hagyd magára!” 

„Fordítsunk egyet, valamelyik lány menjen szed be és a fiúk jöjjenek ki!” (Phkút 

2003) 

Játékosoktól:

„fiú szed, lány szed, szed, közel”.

Ugyanazt látjuk, mint az asszisztál/asszisztens esetében, a szedés ige és a szed

f név egyaránt megjelenik a szóhasználatban, és ez utóbbit szintén használják a 

játékosra és a pozícióra egyaránt. A közel az egyetlen kivétel, ez már angol mintára 

került be nyelvünkbe: engl. tight > magy. közel. 

C) minden 

A játék során el fordulhat egy olyan mozzanat, amikor a szed  és az asszisztens is 

az állvány alatt tartózkodik. Ekkor ezt hallhatjuk.

„minden fiú” 

„minden lány” 

„fiú minden” 

„lány minden” 

Jelentése: 

„mindene van, amikor van assziszt is meg szed  is” 

„fiú minden – fiú van asszisztban is meg szed ben; meg fordítva” (TF 2003) 

A magyar fülnek szokatlan mondatalkotás és szerkezet érthet vé válik, ha tudjuk, 

mir l is van szó, azaz, hogy az állvány alatt álló szed  és asszisztens pozíciót is fiú, 

illetve lány tölti be. A minden szó alkalmazásával arra a tömörítésre látunk példát, ami 

általában is napjaink domináns nyelvi jellemz je. Mindhárom esetben megfigyelhet  a 
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rövidítés, – asszisztba, szed be, szed t csinál – ez egyrészt a játék gyorsasága miatt 

alakult ki, másrészt pedig a már említett nyelvi takarékosság miatt. 

A korfball népszer sítésére a szövetség által szervezett vezet képzéseken és egyéb 

tanfolyamokon túl megalakult a Magyar Korfball Akadémia, amely kifejezetten az 

edz k és testnevel k felkészítésére, utánpótlásnevelésre helyezi a hangsúlyt, 

honlapjukon saját írású és lefordított anyagokat találhatunk (www.mkba.hu).  

Újabban egy sajátos szóhasználatnak lehetünk fültanúi az edzéseken, taktikai 

megbeszéléseken; olyan támadó szerepeket különböztetnek meg, amelyeket a játék 

nyelvi metaforáiként is aposztrofálhatunk. Ezek pl. engl. Tiger magy. tigris, engl. 

Panther magy. párduc, engl. Guard magy. r, engl. Hunter magy. vadász, engl. 

Guerilla magy. gerilla, mindegyiküket az adott állat vagy „mesterség” megfelel

jellemz je alapján nevezték el. 

A vizsgált játékok közös terminológiai jegyeinél említettem, hogy az új fogalmak 

bevezetése el tt gyakran nem történik meg a pontos fogalmi, terminológiai 

meghatározás és a tévesen bevezetett megnevezések meghonosodása után nehéz 

korrekciót végezni. Ebb l a szempontból a korfball szakszókincse szerencsésnek 

mondható, mert olyan terminust nem találunk, amelyre ez a megállapítás teljességgel  

érvényes volna. Amit ennek kapcsán azonban még egyszer hangsúlyozni érdemes, hogy 

a korf-kosár és az assziszt-asszisztens páros folyamatosan szinonimaként kerül el  a 

korfballal kapcsolatos különböz  leírásokban, edzéstervekben. Egy holland edz  által írt 

gyakorlatsor egyik pontjában szerepel a következ : “Asszisztens, támadó. Utóbbi 4 m-

re, háttal a korfnak. Az assziszt lassú, ívelt passzt ad […]” (MAFC). Ez a szóhasználat a 

játékosok, edz k számára természetes, és a kevésbé hozzáért k számára sem nehéz 

értelmezni. 

A korfball metaforái az 7.2 fejezetben, szójegyzékei, valamint a korfball szócikk 

megjelenése köznyelvi szótárakban a 9.2 fejezetben kerülnek részletesen bemutatásra. A 

Korfball Szabályai cím  alapforrás, mely röviden összefoglalja a játék lényegét és 

legfontosabb terminusait, a Függelékben megtalálható. 
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5.2 A rögbi magyar nyelve 

5.2.1 A rögbi története 

A rögbi a 19. század angol iskoláiban alakult ki, ahol a hazánkban ma is jól ismert 

labdarúgás el djét, a football-t játszották, de minden településen, iskolában más 

szabályokat alkalmazva, volt pl. etoni, rugby-i, stb. A fennmaradt feljegyzések szerint 

magát a „rugby-i football-t” egy William Webb Ellis nev  diák alkotta meg azzal, hogy 

1823-ban, egy futball játék közben a labdát elkapta és el re futott vele. A szokatlan 

produkció olyan nagy sikert aratott, hogy a rögbi hamarosan hódító útjára indult, Webb 

emlékét pedig tábla rzi az egyetem falán. A játék el ször a magániskolák és -

egyetemek körében lett népszer , már 1871-ben megalapították a Rugby Football Union

(RFU) szervezetét, a Rögbi Uniót, amely Britannia államai mellett magába foglalta Dél-

Afrika, Új-Zéland és az ausztráliai Új-Dél-Wales sportolóit is. A szegényebb osztályok 

tagjai csak munka végeztével tudtak az edzéseken részt venni, és érdekeltté váltak 

abban, hogy a sportteljesítményük után fizetséget is kapjanak. Ezzel szemben a fels bb 

osztályok továbbra is a sport amat r jellege mellett szálltak síkra. 1893-ban a RFU úgy 

döntött, hogy a sport megmarad amat r alapokon, amelyet azonban a szegényebb északi 

vidékek klubjai nem fogadtak el. Kiváltak az RFU-ból, és Északi Liga néven új 

szervezetet hoztak létre, amely a „rugby league”, rögbi liga nev  játékforma 

zászlóviv je lett. A II. világháború után a mérk zéseket egyre növekv  néz számok 

jellemezték és n tt a sportágnak hódoló nemzetek száma is. Az els  világbajnokságot 

1987-ben rendezték Ausztráliában és Új-Zélandon, 16 ország részvételével. Sor került 

az els  n i világbajnokságra is 1994-ben Dél-Walesben, ett l kezdve indult útjára a n i 

rögbi nemzetközi sikertörténete. 

A rögbi hazánkban a legendák szerint már 1875-t l folyamatosan jelen volt. A 

valódi kezdet azonban csak 1969, amikor is a rögbinek elkötelezett sportember, Cziráky 

Sándor, és a hazánkban él  olasz diplomata, Carlo Passalacqua elkezdte csapatok 

szervezését és oktatását. Az olykor tíz, olykor pedig csak három csapattal játszó hazai 

rögbiélet az 1970-es évek második felét l visszaesett. Egy b  évtized után Erdélyi 

Sándor a BEAC-ELTE és Körmöczi Béla, a kecskeméti GAMF csapatvezet je szívós 

munkájának köszönhet en sorra alakultak a csapatok, klubok, f ként a két fels oktatási 

intézményb l a szül városukba visszakerültek révén. A rendszerváltás el tt a sportolók 

nem kaptak engedélyt szövetség alapítására, ezért az csak 1990-ben jött létre. Jelenleg 
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hazánkban a Nemzeti Bajnokság mellett az Extra Liga keretében méri össze tudását a 

hivatalos nyilvántartás szerint 15 klub 24 csapata. A hölgyek 5 csapata számára külön 

bajnokságot rendeznek. A rögbipiramis széles alapját az elmúlt években toborzott, 

diákolimpiai rendszerben játszó fiatalok képezik 5-t l 18 éves korig. A magyar csapatok 

az uniós rögbit, azaz a 15 f s változatot játsszák (WikipédiaRg). A játék terjedésében 

nagy szerepe volt a külföldi televíziós film-, és sportcsatornák megjelenésének, 

valamint az edz k és a szövetség lelkes utánpótlás-építésének. 

5.2.2 A rögbi magyar nyelvének vizsgálata 

A rögbi egy olyan csapatsportág, amelynek felépítése és ebb l adódóan szabályai 

is szokatlanok a magyar kultúrában, sportkultúrában. Több írásos anyag állt a 

rendelkezésemre, mint az el z  játék, a korfball esetében, így több lehet ségem nyílt a 

szövegek nyelvének részletesebb elemzésére. A felállított nyelvi csoportok bemutatása 

el tt ezért több szó esik az egyes forrásokról és azok hangsúlyosabb elemeir l, 

jellemz ir l. 

A rögbi hazai nyelvének alapforrása a sportág hivatalos szabálykönyve (IRB 

2007), amely a Nemzetközi Rögbi Bizottság érvényes szabályzatának fordítása és egy 

angol-magyar szótárat is tartalmaz. E mellett használható volt a Wikipédia sportági 

oldala (WikipédiaRg), ez az internetes oldal mutatja be hiánytalanul a játékospozíciókat. 

Fontos korpusz volt egy játékos által írt angol-magyar szógy jtemény (Nikowitz 1998), 

és egy testnevel  tanárok számára készült oktatási segédlet (Gacsal 1995) is. A 

Játékszabályok cím , 1994-b l származó könyv rögbi unióról szóló fejezete (Doboss 

1994) ugyanúgy a sportág nyelvének diakrón vizsgálatában szerepel (I/b csoport), mint 

a korfball esetében. Az angol-magyar szógy jtemények anyagát jól kiegészítette a 

Nemzetközi Rögbi Bizottság angol nyelv  szabályzata (IRBReg). Az edz k és 

játékvezet k számára összeállított számtalan könyv és anyag megtalálható az interneten, 

a legtöbb angolul. Vida-Sz cs, a szövetség alelnöke készített a játékvezetésr l egy 

magyar fordítást, a könyv egyes részei az agárdi csapat honlapján láthatóak (Vida-Sz cs

1998). Ezen kívül van néhány szakmai anyag, edzéstervek, leírások Velkovics tollából, 

 egykori pécsi játékos, szakújságíró, szerkeszt  riporter. Az  munkái, ha csak a 

posztokról, csapaton belüli szerepekr l van is szó, sokkal többek egyszer

szógy jteménynél, és magyarázatnál. Minden általa készült munkát sajátos, egyéni 
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stílusban, kedves, de nagyon határozott modorban ír, kiemelve a fontos és figyelemre 

méltó részeket, tudnivalókat. Két részletet közlök ennek bemutatására. 

„AZ ÖSSZEFOGÓ (#8) 

A nyolcas a bátrak mez-száma. A csapat tengelyének (2-8-9-10-15) második tagja. 

A modern összefogónak olyan az ereje, mint a tolongásjátékosé, gyorsasága és 

technikája, pedig mint a háromnegyedé. Röviden  a tökéletesen képzett 

rögbijátékos.  irányítja a labdát a tolongás végében, és gyakran kap labdát a 

bedobásban is. Ha ez még nem lenne elég, akkor  az, aki minden csomagban, 

nyitott tolongásban részt vesz. Ez egy nagyon meger ltet  poszt egy nagyon 

igényes játékosnak. A nyolcas sokat viszi a labdát. Jól fut, jól passzol és agresszív 

mélyfogó. A játékban döntéshozó szerepe van,  is a csapat gerincéhez tartozik 

(sarkazó, összefogó, kilences, tízes, fullback). A harmadik sor tagjaként szorosan 

együtt kell m ködnie a leválókkal. Céljuk az, hogy összekapcsolják a tolongást és 

a háromnegyedet, hogy biztosítsák a játék folyamatosságát. 

A nyolcasnak kell megtartania labdát, ha elakad a támadás, kiadnia és menni 

tovább segíteni. Védekezésben  szerzi meg a labdát az ellenfélt l.” (Velkovics a). 

„A BAL PILLÉR (#1) 

Általában 

A bal pillér a tolongás els  sorában játszik.  a tolongás horgonya,  irányítja az 

összecsapást az ellenféllel. A másik pillérhez hasonlóan rendkívül kemény 

játékosnak kell lennie. Testtartása és az összekapaszkodás módja mind azt 

szolgálja, hogy a sarkazó minél jobban lásson, és jobb pozícióból harcolhasson a 

labdáért. A tolongásban tökéletesen kell koncentrálnia. Így lesz a toli biztonságos, 

hatékony támadó fegyver, amely lassan fel rli az ellenfelet a mérk zés során. 

Sokat kell konditeremben edzeni. Tilos arra gondolni is, hogy a tolongás esetleg 

meghátrálhat. A jó tolongás = jó csomag és nyitott tolongás. F  szabály: MINDIG 

CSAK EL RE!” (Velkovics b) 

A rögbi jelenlegi magyar nyelv  tudásanyaga alapvet en az interneten érhet  el és 

a szövetségnél is beszerezhet , természetesen az egyes játékvezet i képzéseken 

nyomtatott munkák is kerülnek a jelöltek kezébe. A Nemzeti Sport folyamatosan jelentet 
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meg cikkeket a rögbir l, mérk zésekr l, a bajnokságról, leginkább aktualitások 

kapcsán.  

Szakmai felügyeletr l olyan értelemben beszélhetünk, hogy a hivatalos 

szabálykönyvet lektorálta a játékvezet i testület, de a többi fordítást és egyéb anyagokat 

nem. Ezen érdemes volna változtatni, hiszen így azok csupán egy-egy ember munkái, 

akik, ne felejtsük el, nem hivatásos fordítók. Létezik egy honlap, amely célul t zte ki 

magyar nyelv , a rögbivel kapcsolatos segédanyagok publikálását (Rögbiiskolák 2006). 

Ezek f képp edzéstervek és szabálykönyvek testnevel knek, edz knek, valamint egy 

olyan posztonkénti leírás, amely úttör  munka a magyar rögbi történetében. (A fentebb 

látható két idézet is ebb l a sorozatból származik). Ezek a segédanyagok el ször a 

honlapra kerülnek, és igényt l függ en a kés bbiekben a nyomtatott kiadás a cél. 

A rögbi szókincsét a Bevezet ben már ismertetett lehet ségek mellett a belföldi 

mérk zéseken is megismerhetjük, a szövetség gyakorta a hazai pályákon is 

kihangosított közvetítéseket biztosít a néz k számára, nem titkolt szándékkal a rögbi 

népszer sítésére. A különböz  sportcsatornákon pedig szintén egyre többször láthatunk 

a sportújságírók mellett szakért k segítségével közvetített mérk zéseket. Ezek is azt 

tükrözik, hogy a rögbi nyelve beilleszkedett nyelvünkbe. A következ  részletekb l is jól 

látszik, hogy a közvetít k értelmezve, magyarázva vezetik a televíziókban a 

mérk zéseket. „Csak szabálytalanul tudták megállítani ket, ez azt jelenti, hogy a 

játékosok által kialakított lesvonalat túllépték, és hamarabb indultak rá a támadó 

játékosra, mint ahogy egyébként a labdát kinyitották volna ebb l a kupacból, ebb l a 

csomagból„; „a szerelést klasszikusan mélyfogásnak hívjuk, elvileg térdmagasságban 

lehet szerelni” (Sport 1. 2007). Mindezek mellett természetesen a játékosok, edz k és 

sz kebb környezetük, családjuk a legalkalmasabbak a terminusok terjesztésére, e 

tekintetben a rögbis hagyományokkal rendelkez  települések el nyben vannak, és az 

utánpótlásképzésük is folyamatos. 

A rögbi terminus felt nésével párhuzamosan jelent meg a kés bbiekben 

részletesen tárgyalt amerikai futball is (6.1), amely látványra, stílusra nagyon hasonló 

sportág, mégis egy önálló játék. A két játék nyelvének összehasonlítása a 8. fejezetben 

olvasható.  

A játék nevét angolul is rögbinek ejtik, így született meg hazánkban a kiejtés 

szerinti rögbi alak, amelyet aztán felváltva használtak a rugby-vel attól függ en, hogy 

kinek, hová, azaz külföldön vagy belföldön szerettek volna megfelelni. Vannak 

természetesen kivételek is, hiszen például egy 1995-ös hazai kiadványban a rugby 
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szerepel (Rugby az iskolában), pedig ekkor már megalakult a nevében is rögbi

szövetség (Gacsal 1995). A csapatok honlapját figyelemmel kísérve ugyanezt 

mondhatjuk, a neveknél és a különböz  hirdetésekben, felhívásokban, anyagokban 

teljesen esetleges, és a szerz t l függ, hogy melyik írásmódot alkalmazza. A rögbi, mint 

fogalom változatlanul került átvételre, tehát nem változtattak sem a szó jelentésén, sem 

a szabályokon. Érdekességképp jegyzem csak meg, hogy Molnos Magyarító 

könyvecskéjében is szerepel a rögbi, rugd-be-játék, tolongó elnevezésekkel (Molnos 

2000: 211). Ez utóbbi inkább elképzelhet  az egyik legismertebb rögbis szó, a tolongás

miatt. A rugd-be-játék azonban nem igazán volna helytálló, nem tükrözi a játék fogalmi 

jegyeit, hiszen nem mindig rúgással juttatják a célvonal mögé a játékosok a labdát. 

I/a 

A rögbi hazai nyelvének vizsgálata azt mutatta, hogy a felállított csoportosítás 

alapján a legtöbb sportági terminus az els  osztály els  csoportjába tartozik, azaz 

többségében egy angol jelöl höz egy magyar kapcsolódik és ezek minden szövegben 

ugyanúgy szerepelnek. A táblázatban a magyar szóalakokat helyeztem az els  oszlopba. 

Vannak ezek között, amelyeket más sportágakban is megtalálunk, így használatuk 

mindenki számára egyértelm , például: bedobás, kezd rúgás, szabadrúgás a 

labdarúgásból, szünet bármelyik sportból, amelyet legalább két félid ben játszanak, 

irányító a kosárlabdából, játéktér több labdajátékból (a színházi szakma is használja ezt 

a szót). Passz a labdajátékokból, jégkorongból átadás, leadás értelemben, valamint 

kártyajátékokból lemondás értelemben, védekez  csapat több csapatsportból, például 

labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, jégkorong, vízilabda, amerikai futball, baseball, 

floorball, és végül az el ny, amely mindegyik sportban szerepel, amelyikb l bárminem

versenyt rendeznek. Ebbe a csoportba tartoznak azok az összetett szavak, kifejezések, 

amelyek elemei külön-külön szintén több sportágban használatosak, de együtt csak a 

rögbi alkalmazza ket: bedobásvonal, büntet  cél, ideiglenes kiállítás.

7/a. táblázat Azonos magyar – angol jelöl k a rögbi magyar nyelvében 

magyar terminus angol terminus 

állított rúgás place kick 

bedobás throw in 

bedobásvonal touch line 
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blokkolás blocking 

büntet  gól penalty goal 

büntet  rúgás penalty kick 

büntet  cél penalty try 

cél try 

célvonal goal line 

csapat team 

cserejátékos substitute 

edz  coach 

el ny advantage 

félid  half time 

gól6 goal 

ideiglenes kiállítás temporary suspension 

játék game 

játékid  playing time 

játékos player 

játéktér playing area (field of play) 

játékvezet  referee 

id húzás time delay 

kapitány captain 

labda ball 

les off-side 

meccs, mérk zés match 

önmentés touch down 

passz pass 

pálya plan 

partjelz  touch judge 

piros lap red card 

sárga lap yellow card 

szabadrúgás free kick 

szünet break 

                                                          
6 A gól helyett szóban többször használják a sikeres rúgás kifejezést. 
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támadó attacker 

támadó csapat attacking team 

véd(ekez)  defender 

védekez  csapat defending team 

veszélyes játék dangerous play 

Szintén ehhez a csoporthoz sorolhatunk számunkra a megszokottól eltér

kontextusban használt terminusokat. Elmondható, hogy ezek új terminusokká váltak a 

hazai sportnyelvben, míg ezzel párhuzamosan a rögbi metaforáiként is értelmezhet ek 

(lásd b vebben a 7.2 fejezetben), pl. pillér, nehéz lovasság, utolsó láb, csatlakozás, 

faltör  kos, csomag, nyílt és zárt tolongás, él  labda, halott labda stb. A nehéz 

lovasságról a legtöbb embernek egy felállított „hadrend” jut eszébe, a faltör  kosról 

pedig szintén egy harci helyzet. És valóban, a rögbiben mindkett  egy-egy támadás-

típus, vagy egy-egy szabálytalanság elnevezése. Az él  labda olyan labda, amelyik 

éppen játékban van. Helyette ritkán, de használják a megjátszható labda kifejezést, 

amelyet pl. a labdarúgásban, röplabdában is alkalmaznak. (Ugyanígy a halott labda

helyett a megjátszhatatlan labda kifejezést.) Van olyan nézet a szövetségben, miszerint 

ezek a terminusok a hiányzó nyelvújítást jelzik, hiszen bár hangzatosak és nem 

mindennapiak a sportéletben, nem adják vissza h en az adott játékhelyzet jelentését. 

7/b. táblázat Azonos magyar – angol jelöl k a rögbi magyar nyelvében 

magyar terminus angol terminus 

csatlakozás binding 

csomag maul 

él  labda live ball 

faltör  kos flying wedge 

halott labda dead ball 

pillér prop 

nehéz lovasság cavalry charge 

nyílt tolongás ruck 

utolsó láb hindmost foot 

zárt tolongás scrum 
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I/b 

Az els  osztály második csoportjába, ahol egy angol jelöl höz több magyar társul, 

az alábbi két táblázatban összefoglalt terminusok tartoznak. Az érthet ség és 

átláthatóság kedvéért külön szerepeltetem a játékos pozíciókat. Ebben a csoportban 

tüntettem fel a már ismert Játékszabályok cím  könyv rögbi unióról szóló fejezetének 

szókincsét (Doboss 1994), külön oszlopban a testnevel k számára készült 1995-ös 

m vet (Gacsal 1995), valamint a jelenleg használt szövegek nyelvi anyagát. 

8. táblázat Különböz  angol – magyar jelöl k a rögbi magyar nyelvében 

angol terminus Doboss 1994 Gacsal 1995 IRB 2007, WikipédiaRg, 
Nikowitz 1998, 

Rögbiiskolák 2006 
drop kick droprúgás droprúgás dropp rúgás 

- - mez nygól - 

substitutes cserejátékos cserejátékos cserejátékos/helyettesít

játékos 

scrum buli zárt tolongás zárt tolongás 

ruck nyitott buli/boly nyitott tolongás nyitott/nyílt tolongás 

goal line gólvonal  célvonal célvonal 

in goal gólterület célterület célterület 

maul maul csomag csomag 

tunnel folyosó alagút alagút 

touch judge partjelz /vonalbíró partjelz  partjelz

tuckle szerelés mélyfogás mélyfogás/szerelés 

Szembet n  változás, hogy a drop szót ma már megkett zve a szóvégi 

mássalhangzót, droppként is használják, míg a két korábbi szövegben csak a drop 

olvasható. „A büntet - és droprúgás három-három pontot jelent” (Gacsal 1995: 21). 

„Droprúgásból úgy érhet  el gól (3 pont), hogy a labdát kézb l ejtve átrúgják a kapu 

fels  szárai között” (Doboss 1994: 157). „[…] a jutalomrúgás lehet helyezett vagy 

dropp rúgás” (IRB 2007: 38). Ennek az egyik oka az lehet, hogy az eredeti drop-kick és 

drop-out mellett sokszor látható angolul a dropped-goal is, a másik feltételezett ok 

pedig a szóbeli nyújtás, amely gyakori a magyar nyelvben, ennek hatása is lehet a dupla 

–p. 



69

A másik változás, hogy a mez nygól terminust Gacsal használja, de nem  fejti ki a 

jelentését, és sem a szabálykönyvben, sem más forrásokban nem található meg. A 

szövetségt l viszont megtudtam, hogy a nyílt játékban elért sikeres kapura rúgás 

terminusa, ami egyébként a cél, de szóban használják néha a mez nygólt is. 

A két korábbi m ben olvasható cserejátékos mellett a szabálykönyvben már a 

helyettesít  játékos is felt nt, ez pedig azért fontos, mert a két játékosnak különböz

szerepe van, a cserejátékos taktikai okokból lép egy másik helyébe, a helyettesít  pedig 

csak sérült játékost helyettesít.  

Az egyik legtöbbet hallott helyzet neve a rögbiben a tolongás, illetve két fajtája, a 

zárt és a nyitott/ nyílt tolongás. Lényege, hogy a játék egy bizonyos pontján a játékosok 

meghatározott rendben összekapaszkodnak, és így szerzik meg, illetve juttatják el re a 

labdát. Bánhidi már megemlíti a szót: „a kapu el tti tolongás”, de ez esetben a 

labdarúgásról volt szó (Bánhidi 1971: 115). A szó tökéletesen visszaadja annak a 

testhelyzetnek a képét, amelyet ilyenkor felvesznek a játékosok. A tolongás helyett 

azonban a Doboss-féle szabálykönyvben a buli szó szerepel, a nyitott tolongás helyett 

pedig nyitott buli vagy boly. A buli korábban a jégkorongban a kezdés, újrakezdés

szakszava volt, ma már hivatalosan nem használják, hanem esetenként a játék 

szlengjében fordul el . A buli nem, a boly viszont szerepel Bánhidi sporttörténeti 

szótárában, mint a kerékpárosok bolya: „1931: kirobbant a bolyból”, 1936: Én 

rákapcsolok. A boly lóg rajtam” (Bánhidi 1971: 217). A példák, ha nem tudnánk, hogy  

a kerékpársportról van szó, a rögbire is alkalmazhatók volnának. Kérdés viszont, hogy a 

Doboss-féle könyv fordítója miért alkalmazta a boly szót. Hiszen az angol eredeti srum

vagy srimmage szó szerint dulakodás, összecsapás, tehát semmi köze a bolyhoz, így 

viszont marad az az elgondolás, hogy vagy ezt hallotta akkori rögbi játékosoktól, vagy 

maga alkotta meg (akár a kerékpárosok mintájára) ezt. A buli tehát magát a játék 

elkezdését, újra kezdését jelenti, a boly viszont inkább a speciális alakzatot felvett 

játékosok tömegét. Ma sem a bulit, sem a bolyt nem használják. 

A következ  páros a jelenleg használatos célvonal/célterület, helyettük a 

legkorábbi m ben a gólvonal/gólterület olvasható. A magyarázat egyszer , angolul ez a 

páros ugyanis goal line és in goal. A Doboss-könyv rögbi cikk szerz je valószín leg 

nem meglév  fordításokból, magyar nyelv  anyagokból dolgozott, hanem újrafordított, 

lefordított egy eredeti angol szöveget. Valószín leg ennek a következménye a többi 

változó terminus is, hiszen nem tudhatta, hogy a mault már csomagként említik máshol. 

Ennek már ellentmond az a tény, hogy a játékosok között kialakult rést folyosónak 
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hívja, miközben a szó szerinti fordítás a másik két szövegben szerepl alagút volna 

(tunnel).  További eltérés, hogy a partjelz t zárójelben vonalbírónak is nevezi. A touch 

judge-ot szokták így is fordítani, de talán a partjelz  még mindig ismertebb terminus 

hazánkban, a helyette bizonyos esetekben felt nt asszisztens ellenére is. A szerelés és 

mélyfogás használata is különbözik a korábbi könyvekben. A jelenlegi szabályzatban a 

mélyfogás található, de szinonimaként néhányszor felt nik a szerelés is: „Mélyfogásról 

akkor beszélünk, ha az álló helyzetben lev  labdaviv t egyidej leg egy vagy több 

ellenfél megfogja, és földre viszi. Ha a labdát birtokló játékost nem fogják, akkor 

szerelés nem történt.” (IRB 2007:62). Valójában a szerelést és a leszerelést is meg kell 

különböztetnünk, holott a sporttársadalom sok esetben csupán a szerelést használja 

ugyanarra a mozzanatra.  

„leszerel 3. Sp | „Az ellenfél játékosától a labdát v. a korongot (szabályosan) 

elveszi. ~i csatárt. | <Támadást> közbelépésével meghiúsít” (ÉKsz 2003: 828). Bánhidi 

szótárában a szerel szerepel, 1912-b l származik az els  adat, de a példa már a leszerel

szóra mutat: „eléri … a széls t és le~i (NS. 19: 7)” (Bánhidi 1971: 295). Látható tehát, 

hogy valójában a leszerel a sportterminus, de a nyelvhasználatunk egyszer en szerelre, 

szerelésre rövidítette. 

A játékosok elnevezése is más az egyes forrásokban, ez részletesen látható az 

alábbi táblázatban.  
9. táblázat Rögbi pozíciók magyar nyelvi megjelenése 

angol terminus Doboss 1994 WikipédiaRg 

forwards - csatárok, azaz a tolongás 
résztvev i 

loosehead prop - 1. baloldali pillér 

tighthead prop - 3. jobboldali pillér 

hooker - 2. sarkazó 

second row második sorbeli csatár 4-5. második sor 

blindside flanker harmadik sorbeli csatár 6. baloldali / rövid oldali 

leváló 

openside flanker harmadik sorbeli csatár 7. jobboldali / hosszú oldali 

leváló 

number eight nyolcas számú csatár 8. összefogó 

backs - véd k, azaz a háromnegyed 
résztvev i 
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scrum half fedezet 9. összeköt , irányító, nyitó, 
kilences 

fly half nyitó 10. irányító, tizes 

wings balfedezet és fedezet 11-14. széls k 

inside center középhátvéd 12. bels  center 

outside center középhátvéd 13. küls  center 

full back hátvéd 15. fogó, hátvéd, full back 

Látható, hogy a Doboss szerkesztette könyvben a 9. és a 14. számú játékos 

jelöl je is ugyanaz (fedezet), ez pedig egy folyamatos szövegben megtéveszt  lehet. 

Ehhez hasonlóan zavaró lehet a hátvéd és középhátvédek használata is. A pozíciók 

magyar, illetve angol elnevezése és a mezek száma folyamatosan keverednek a 

honlapokon, mindegyik csapat másképpen használja azokat. A 15. számú játékos 

esetében  engl. full back > magy. hátvéd   például a legtöbb magyar honlapon el ször 

szerepel az angol szó, és csak kiegészítésképp a magyar. 

A számok és terminusok egymásnak szinonimái, viszont aki ismeretlenül kezd el 

olvasni egy cikket vagy bármiféle leírást, nehezen kapcsolja össze az adott fogalmat a 

számokkal. Nem beszélve arról, hogy a 9-es és 10-es mezszámú játékosok magyar 

elnevezése a csapatok között sincs tisztázva. A 9-es lehet összeköt , irányító, nyitó (pl. 

Százhalombattán), és egyszer en csak kilences. A 10-es Százhalombattán irányító, 

máshol inkább tizes. Mindennek oka, hogy a csapatok a régi, még a szövetség 

megalakulása el tti saját hagyományaikat követik. A szövetség pedig e két kérdésben 

még nem egyezett meg, talán a sokszín ség és eredetiség jegyében ezt nem is igen 

szorgalmazzák. Ugyanígy el fordulhat helyzetek nyelvi keveredése is a mérk zések 

közben. 

„Gyakran fordul el , hogy a játékosok (f leg ha nem saját nevelés ek) más és más 

megnevezést használnak egy szituációra. A tizes védekezésben azt kiáltja, hogy 

’csúszunk’ (drift defence), miközben a center a ’drift’ kiáltást várja. Vagy a hátulról 

mélyr l érkez  leváló azt kiáltja ’föld’, a másik pedig azt várná, hogy ’le’. A jelek 

kavalkádja hamar nagyon zavaró lehet.” (Velkovics 2008) 

A posztok elnevezései a korábbi szövegben kevésbé jól sikerült fordítások, 

egyértelm en a labdarúgás posztjainak hatása figyelhet  meg a terminusok 

kialakításában, míg a jelenlegi szabályok és nyelvhasználat egy kifejez bb 

terminuskészlettel dolgozik. Ebben is vannak ellentmondások, például irányítónak 
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egyik csapat a 10-es, a másik pedig a 9-es számú játékost nevezi, ez a régi 

csapathagyományokra vezethet  vissza. A többi pozíciónál azonban nagyon szemléletes 

megoldásokat találunk, a metaforák kapcsán (7.2) ezekr l is szó esik.

A két táblázat eredményét összevetve a következ  megállapításokat tehetjük. A 

két els  m  a rögbi terminológiának körülbelül azonos id beli szintjét mutatja, ett l 

függetlenül vannak köztük eltérések. Gacsal m vében fontos terminusok nem találhatók 

meg, a két anyag tehát kiegészíti egymást. Az 1994-es Doboss-féle összefoglalóban 

megtalálható viszont néhány alapterminus, amely eltér a másik kett ben látottaktól. 

A példák alapján azt mondhatjuk, hogy minimális változás történt a rögbi 

terminológiájában egy b  évtized alatt. Mégis fenntartásokkal kell kezelnünk ezt a 

megállapítást. A Doboss-könyv alapterminus-változatai feltételezhet en ugyanis azért 

különböznek a másik két szövegben látottaktól, mert a szöveg fordítója nem nézett 

utána a szakszavak mibenlétének a már meglév  anyagokban. 

I/c 

Az els  osztály harmadik csoportjában kevés terminus található. Ezek azok a 

szavak, kifejezések, melyeket nem fordítottak le magyar nyelvre. Ide tartozik a drop 

(dropp), a mark, a full back és a sin bin. (A drop rúgást szerepeltetem az I/b csoportban 

is, de a szókapcsolat egyik fele önálló szó is az angol nyelvben, ezért kap itt is helyet.) 

A drop és a mark olyan játékhelyzeteket jelölnek, amelyeket nehezen lehetne 

egyetlen magyar szóval visszaadni. A full back a 15. számú játékos, magyarul ritkábban 

használják a hátvéd elnevezését, az angol szónak er sebb a jelenléte. A sin bin az a 

terület, ahol a kiállított játékosok meghatározott ideig tartózkodnak. A szabályzatban 

még angolul szerepel, de ma már egyre gyakrabban hallani az ideiglenes/átmeneti/10 

perces kiállítás kifejezéseket erre a helyzetre. 

II/a 

A második osztály els  csoportjába tartoznak azok a terminusok, amelyek 

esetében az angol terminus jelöl jét fonetikusan átírta a magyar nyelv. 

10. táblázat Angol jelöl k fonetikus átírása a rögbi magyar nyelvében 

angol terminus magyar terminus 

center center 
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goal gól 

pass passz 

position pozíció 

II/b

A második osztály második csoportjában a tükörfordítások találhatók. 

11.  táblázat Tükörfordítások a rögbi magyar nyelvében 

angol terminus magyar terminus 

actual time aktuális id

dangerous play veszélyes játék 

dead ball halott labda 

drop kick drop rúgás 

free kick szabadrúgás 

foul play alattomos játék 

inside center bels  center 

live ball él  labda 

outside center küls  center 

pre-gripping el fogás 

red card piros lap 

repeated infringements ismételt szabálytalanságok 

second row második sor 

yellow card sárga lap 

II/c

A második osztály harmadik csoportjában találhatók azok a terminusok, 

amelyeket terminológiai értelmezéssel alakítottak ki. 

12. táblázat Terminológiai értelmezéssel kialakított terminusok a rögbi magyar nyelvében

angol 
terminus 

fordítás magyar 
terminus 

binding kötés csatlakozás 

blindside flanker vakoldali szárny baloldali/rövid oldali 
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leváló 

flying wedge repül  ék faltör  kos 

hindmost foot leghátsó láb, hátulsó láb utolsó láb 

hooker csatár sarkazó 

in-goal gólon belül célterület 

kick off kirúgás kezd rúgás 

line out vonalon kívül bedobás 

loose-head prop laza vezet  pillér baloldali pillér 

openside flanker nyitott oldali szárny jobboldali/hosszú 

oldali leváló 

playing enclosure körülkerített játék játékövezet 

receiver megkapó, elfogadó kifogó 

ruck ránc nyitott/nyílt tolongás 

suck összecsapás, közelharc zárt tolongás 

scrum-half az összecsapás fele irányító, nyitó, 
összeköt

tight-head prop er s vagy szoros vezet
pillér 

jobboldali pillér 

try kísérlet (a gól 
bedobására, berúgására) 

cél 

wings szárnya(cská)k széls k 

Ezen terminusok között vannak olyanok, amelyekr l a sportági metaforák kapcsán 

lesz még szó. Ezek a következ k: leváló, csatlakozás, sarkazó, faltör  kos, irányító, 

széls k. 

A csatlakozás a játék során az a mozdulat, amikor egy játékost a társa a váll és a 

csíp  között, teljes karhosszal átkarol, átölel. 

A sarkazó a tolongás els  sorának középs  játékosa, de ebb l a meghatározásból 

nem tudjuk meg, miért ezt a nevet kapta az adott játékos. Az angol hookert csatárnak 

szokták fordítani, és a sarkazó hasonló szerepet tölt be, mint a labdarúgás csatára, rá 

támaszkodhat a többi játékos. A sarkazó ugyanis a tolongás els  sorának közepén 

mintegy alapját, gerincét adja magának a tolongásnak, és szó szerint, belé 

kapaszkodnak, rá támaszkodnak a többiek. Az egyik lábával ilyenkor elmozdulhat, 

feltéve, hogy a másik lába egy helyben marad. A sarkazás terminust a kosárlabda és a 

korfball akkor használja, amikor állva kapja el a játékos a labdát, a labdarúgásban 
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pedig, amikor a játékos a labdát a sarkával érinti. Ismert sportnyelvi terminusként 

alkalmazhatták ezt a rögbi szabályzat fordításakor, hiszen a sarkazó, hasonlóan a 

kosaras és korfball játékosokhoz, támadóállásban helyezkedik el, azaz az egyik lába 

biztosan kell, hogy álljon, e mellett a lábfejtartásnak, a sarok elhelyezkedésének is 

fontos szerepe van abban, hogy meg tudja tartani társait.  

A faltör  kos a rögbi egy jellegzetes támadástípusa. A játékosok sajátos felállása, 

az ék alakú látvány miatt kapta az angol nevét (repül  ék). Azonban ez a kifejezés 

hazánkban nem jelent semmit, a faltör  kos viszont annál inkább, a magyar kultúrában 

ezt mindenki érti, és könnyen kitalálható, mir l is lehet szó a pályán. 

A széls k és irányító játékosok magyar elnevezésekor a kulturális és sportbeli 

hagyományainkat vették figyelembe a fordítók, az engl. wings > magy. szárnya(cská)k

és az engl. scrum-half > magy. összecsapás fele helyett régi sportnyelvi terminusokat 

alkalmaztak.  

A mozgástér, célterület, játékövezet, kezd rúgás, bedobás terminusok esetében 

nem történt olyan nagy változtatás az eredeti fordításhoz képest, inkább a pontosítás és 

az angol kifejezések egy szóval való visszaadása jellemzi ezeket. 

Az utolsó láb lehetett volna akár eredeti fordításban hátulsó láb is, de 

valószín leg a fordítók azt szerették volna elkerülni, hogy a kifejezésr l a négylábúak 

jussanak rögtön az eszünkbe. 

A baloldali- és jobboldali pillér, valamint a baloldali/rövid oldali- és a 

jobboldali/hosszú oldali leváló terminusoknál egyszer sített a magyar nyelv, az angol 

kifejezések is nagyon tömörített szerkezetek, amelyeket bonyolult lett volna 

hasonlóképpen lefordítani. 

A tolongás két fajtájáról az I/b csoport kapcsán már szóltam. 

A cél jelentése: „Ha egy támadó játékos els ként helyezi le a labdát az ellenfél 

célterületén.” (IRB 2007: 38), azaz, megkísérel gólt szerezni, innen az angol elnevezés, 

kísérlet.  

A rögbi terminusainak helyesírásával komolyabb problémák nem adódtak, mert a 

legtöbb lexémának megvolt már a magyar megfelel je.  

A rögbi nyelvi metaforáiról az 7.2, szótárairól és a rögbi szócikk köznyelvi 

szótárakban való megjelenésér l a 9.3 fejezetben olvashatunk. Az IRB 2007

szabálykönyvben megtalálható Meghatározások cím  szótárat a Függelékben közlöm.  
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5.3 A korfball és a rögbi magyar nyelvhasználatának összegzése 

Az el z ekben a korfball és a rögbi játékok hazai nyelve kapcsán két olyan 

sportági nyelvhasználat alapjai voltak láthatók, amelyek megfelelnek a magyar nyelv 

morfológiai, fonológiai rendszerének, írott alakjuk pedig eleget tesz a magyar helyesírás 

szabályainak. A két sportág nagyon kevés idegen szót használ (korf, illetve sin bin, 

drop, mark, full back), ezek közül a rögbi full back terminusának van magyar alakja 

(hátvéd), de az angol kifejezés a domináns írásban és szóban egyaránt. 

A korfball áll közelebb a magyar sporthagyományokhoz, a hazánkban is népszer

kosárlabdához hasonló a felépítése, játéka, módszerei, és szabályaiban sem nagyon tér 

el attól (vö. Mátis 2008a). A szókincs nagy része már ismert sportnyelvi szavakból, 

kifejezésekb l áll. Jellegzetes beszélt nyelvi szóhasználata van a támadó szerepek 

különböz  elnevezései kapcsán (assziszt, szed , minden, közel, illetve Tiger, Panther, 

Guerilla stb.), melyek kevésszer szerepelnek az írott forrásokban.  

A rögbi ezzel szemben a magyar kultúrkört l nagyon távol álló sportjáték, 

felépítése, szabályai sem voltak ismertek korábban hazánkban. A szakszövegek 

lefordítása, és az egyes, hazánkban még nem létez  terminusok helyetti magyar alakok 

kialakítása is nehezebb volt, mint a korfball nyelvében. Ezekben az esetekben vagy a 

magyar sportnyelvben már megszilárdult terminust alkalmaztak (pl. piros lap, sarkazás, 

szabadrúgás) vagy sok esetben terminológiai értelmezés volt szükséges az adott 

terminus meghatározásához (pl. összefogó, játékövezet, célterület). Ez utóbbiaknál 

el ször a fogalom meghatározására volt szükség, majd a játékban betöltött szerep, 

illetve az adott helyzet sajátossága alapján alakították ki a magyar szóalakokat. 

Mindennek ellenére mondhatjuk, hogy a rögbi kétnyelv  volt, hiszen a szövetség 

megalakulása el tti id szakban angol nyelv  forrásokra támaszkodhattak csak a játékkal 

ismerked k, és fokozatosan alakult át nyelve a jelenlegi, magyar terminusokat 

tartalmazó rendszerré. A dolgozat 8. fejezetében az amerikai futball nyelvhasználatával 

hasonlítom össze a rögbi szókincsét. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy állhat-e a 

rögbi példaként egy hasonlóan kétnyelv  sportág el tt, válhat-e magyar nyelv vé a 

kés bbiekben egy napjainkban még kétnyelv  játék? 
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6. Az amerikai futball és a baseball nyelvhasználati sajátosságai

6.1 Az amerikai futball magyar nyelve 

6.1.1 Az amerikai futball története 

Az amerikai futball az Egyesült Államokban a polgárháború vége után alakult ki. 

A rögbit ismer k kezdték el terjeszteni, megváltoztatni, majd kialakítani abból egy új 

sportágat. Az els  feljegyzett mérk zésre a Rutgers és Princeton egyetemek csapatai 

között került sor 1869-ben. Kezdetben kizárólag egyetemi csapatok játszották - ez a mai 

napig létez  college football -‚ a professzionális futball létrejöttét pedig egy 1892-es 

eseményhez kötik. A Yale-en végzett William ‘Pudge’ Heffelfingernek 500 dollárt 

fizetett egy pittsburghi csapat, hogy játsszon egy másik helyi csapat ellen. Ezzel  vált 

az els  személlyé, aki pénzt kapott azért, hogy futballt játsszon, majd négy év múlva 

létrejött az els  teljesen professzionális csapat, az Allegheny Athletic Association. 

A 20. század elején a professzionális csapatok az USA középnyugati térségére 

koncentrálódtak, míg a keleti parton a nagy játéker t képvisel  egyetemi csapatok 

nyertek teret. 1920-ban létrejött az American Professional Football Association, amely 

szervezet 1922-t l a National Football League (NFL) nevet viseli. 

A II. világháború után a profi futball népszer sége kezdte megközelíteni a college 

futballét. Az 1950-es években a televízió segítségével a sportág belépett a 

legnépszer bb sportok körébe, megjelentek saját sztárjai. (2003-ban indult el az NFL 

saját tévécsatornája, az NFL Network.) A kosárlabda és a baseball mellett a harmadik 

kiemelt, nemzeti sportág lett. 1970-t l napjainkig két f csoport él egymás mellett, az 

American Football Conference és a National Football Conference. A bajnokság dönt je 

a két konferencia között zajlik, ez maga a Super Bowl, mely az USA egyik legnagyobb 

és legnépszer bb sportrendezvényévé vált. 

Hazánkban kétszer indult útjára a sportág. El ször 1991-ben, amikor is Tom 

Kelly, egy amerikai befektet  toborzott két csapatot a Kárpát-medencében tartózkodó 

tengerészgyalogosokból és rögbi játékosokból. Az  bemutató mérk zésük után jött 

létre hazánk els  amerikai futballcsapata, a Budapest Starforce. A felszereléseket a 

csapat nehezen tudta beszerezni, legközelebb Ausztriában és ott is nagyon magas áron. 

1995-ben egy szponzorcég közrem ködésével pálya- és egyéb felszereléseket kaptak 
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egy Németországban állomásozó amerikai katonai alakulattól, kérésükre lett a csapat 

neve Budapest Cowboys. A nagyszámú európai eredmény ellenére azonban 2000-ben, 

többek között anyagi okok miatt feloszlottak. A következ  állomás pedig már 2004. 

február 1-je, amikor is a Sport 1 televíziós csatorna m sorára t zte a 38. Super Bowl 

közvetítését. Az egyik szakért  Varga István, a feloszlott csapat egykori játékosa volt, 

aki bejelentette, hogy újjáélesztik a Budapest Cowboyst. Egy év leforgása alatt több 

mint 20 csapat született és a hazai szövetség is megalakult.  A 2006. év elején elkészült 

a játékszabálykönyv, és már két bajnokságban - Blue Bowl és a Hungarian Bowl - 

mérhették össze a játékosok az erejüket. 

6.1.2 Az amerikai futball magyar nyelvének vizsgálata 

A rögbi kapcsán már említettük ezt a sportágat, hiszen a rögbi új változataként 

alakult ki az Újhazában, és az elnevezése is a rögbi nevéb l származik. A rögbit a 

Rugby városából származó futballnak, azaz rugby footballnak hívják (ez rövidült le 

rugbyre), így lett a másik játék az Amerikából származó futball, azaz angolul american 

football. Hazánkban a magyar és az angol írásmód – amerikai futball és amerikai 

football – egyaránt szerepel, teljesen véletlenszer  használattal. Az USA-ban létezik egy 

egyetemi és egy professzionális bajnokság, ez azért fontos, mert a hazai amerikai futball 

az USA egyetemi bajnoksága és az európai szövetség szabályait követi, tehát maga a 

fogalom az eredetihez képest más tartalmú. 

A rögbivel való hasonlósága természetesen megmaradt, a két játék 

nyelvhasználatának összehasonlítása a 8. fejezetben olvasható. 

A sportág hazai nyelvének alapforrása az érvényben lév  játékszabályzat (JSZ 

2009) volt. Ezt egészítette ki a Wikipédia sportági oldala (WikipédiaAf), az NFL, az 

USA nemzeti bajnokságáról szóló hazai honlap szövegei és szótára (NFL), a hazai liga 

honlapjának posztleírásai (Liga 2008), a 2008. évi Super Bowl felvételének lejegyzetelt 

szöveganyaga (SB 2008), az NCAA angol nyelv  szabálykönyve (NCAA 2009), 

valamint a Nemzeti Sport cikkeinek szóanyaga. Az I/b csoport táblázatba foglalásakor 

felhasználtam egy 1992-b l, tehát a szövetség megalakulása el ttr l származó könyvet 

(Cawley Brogden 1992), valamint a már ismert Doboss szerkesztette, Játékszabályok

cím  könyv amerikai futballról szóló fejezetét (Doboss 1994). 
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Az amerikai futball lényegét elmondhatjuk a mindenki által ismert 

terminológiával, de az a szókészlet, amely egyedivé teszi a játékot, már nem ennyire 

egyszer  és érthet . Tekintsük át a kialakított csoportokon keresztül, milyen elemekb l 

építkezik az amerikai futball magyar terminológiája. 

I/a

Az els  osztály els  csoportjába tartoznak azok a terminusok, amelyek minden 

egyes szövegben ugyanabban az alakban jelennek meg, azaz egy angol jelöl höz egy 

magyar jelöl  tartozik. Ide sorolhatjuk a szókincs azon részét, amelyet más sportágakból 

ismert szakszavak tesznek ki, nagy részük már köznyelvivé vált terminus. A játékid , 

játéktér, játékos, szünet, edz , pálya talán a legismertebbek, nagyon sok játékban 

használatosak. A csapatjáték, védekez k, támadók, meccs, mérk zés, blokkolás, 

id húzás, gólvonal, átadás több csapatsportnál szerepel, pl. labdarúgás, kosárlabda, 

kézilabda, jégkorong, vízilabda, rögbi stb. A kirúgás, söpröget , szabadrúgás 

kifejezetten a labdarúgás szavai, a passz leginkább a labdajátékokban fordul el . 

Nagyon hasznos a videobíró, amely már az ökölvívásban, a vívásban, a teniszben, a 

kosárlabdában, a jégkorongban, és lassacskán a labdarúgásban is nagy szerepet kap. 

Kevéssé ismert kifejezések az él  labda és halott labda, de jelen vannak még a 

baseballban, a rögbiben és a csocsóban is. Végül pedig a fejelés, amelynek ebben a 

sportágban teljesen más a jelentése, mint amit a labdarúgásban megszoktunk: „A fejelés 

az, amikor a játékos a sisakját (vagy annak rostélyát) arra használja, hogy az ellenfelét 

megbüntesse.” (JSZ 2009: 31). 

Ebbe a csoportba tartoznak olyan szavak, kifejezések is, amelyeket más formában 

több sportágban használnak, de itt speciális alakot vettek fel. Ilyen a támadó fal és 

falember, amely terminusok a kézilabda védekez ire (pl. passzív magyar fal) 

emlékeztetnek. Ide sorolható a labda rzés, amelynek jelentése a labdarúgásban és az 

amerikai futballban is ugyanaz, egy játékos átmenetileg birtokolja a labdát. Ilyen 

terminusok az elkapó és elfogó is, ez tulajdonképpen bármelyik játékos lehet, aki 

elkapja a labdát. Ez utóbbi terminusok angol neve receiver, ez a rögbiben kifogó lett. A 

játékosok ugyanazt a mozdulatot végzik mindkét játékban, megfogják, mintegy kifogják 

a többiek „hálójából” az átadott labdát. A baseball is használja e terminusokat, ott a 2. 

számú játékos elnevezései. A terminusok ismertsége miatt ebben a táblázatban el re 

került a magyar és utána az angol szóalak. 
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13/a. táblázat Azonos, a magyar sportnyelvb l ismert magyar – angol jelöl k az amerikai futball 

magyar nyelvében 

magyar terminus angol terminus 

átadás hand the ball forward 

blokkolás blocking 

csapat team 

cserejátékos substitute 

edz  coach 

falember lineman 

fejelés spearing 

félid  half 

gól goal 

gólvonal goal line 

játék game 

játékid  playing time 

játékos player 

játékóra game clock 

játékrész period 

játéktér field of play 

id húzás delay of game 

labda ball 

labdabirtoklás in possession 

labda rzés „belongs to” 

kirúgás kick off 

meccs, mérk zés match 

negyed quarter 

passz pass 

pálya field (of play) 

szabadrúgás free kick 

szünet intermission 

támadó csapat attacking team 

támadó fal offensive lineman 

védekez  csapat defending team 
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videobíró video evidence 

Szintén ebbe a kategóriába sorolhatók azok a terminusok, amelyek a magyar 

sportnyelvben ismeretlenek, újak. Ezek egy részének van magyar megfelel je és 

használják is mind a magyar, mind az angol terminust.  

13/b. táblázat Azonos, szinonimaként használt angol – magyar jelöl k az amerikai futball 

magyar nyelvében 

angol terminus magyar terminus 

field goal mez nygól 

fumble labdavesztés 

hash marks bels  vonalak 

interception labdavesztés 

Játékosok

támadók 

offense team támadó egység 

quarterback QB irányító 

offensive line OL támadófal 

tight end TE fogó-blokkoló 

running back RB futó 

full back FB futó-blokkoló 

wide receiver WR fogó 

véd k 

defense team védekez  egység 

defensive line DL véd fal 

linebacker LB középs  véd

cornerback CB széls  véd

strong safety SS el söpröget

free safety FS söpröget

speciális egységek 

special teams speciális egységek 

kicker K rúgójátékos 

punter P rúgó, aki puntol 
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kick returner / punt returner 

KR / PR 

visszahordó 

holder H labdatartó 

A játékosok mindegyikének speciális feladata van, azaz fontos, hogy ki milyen 

poszton játszik és meghatározóak a rövidítések is, ezeket a terminusokhoz hasonlóan 

használják az egyes szövegekben. A pályán lév  11 játékos lehet támadó, védekez , 

vagy az ún. speciális csapatrész tagja. A játékosok 1 – 99 közötti számozást viselnek a 

mezükön, mely utal a csapatban betöltött pozíciójukra is.7  

A játékosok magyar elnevezéseinek jelentése a sportkedvel k számára többnyire 

egyértelm , illetve könnyen kitalálható, számos terminus el fordul a labdarúgásban és 

egyéb labdajátékokban. A visszahordó maga a sportág által létrehozott szó, máshol nem 

találkozunk vele: „Letartóztatták Justin Millert, a tengerentúli profi amerikai futball- 

liga (NFL) legjobb kezd rúgás utáni labdavisszahordó játékosát.” (NSO 2007a). „Ha a 

visszahordó a szeme elé teszi a kezét, hogy a nap ne süssön a szemébe, a labda él

marad és lehet vele el rehaladni.” (JSZ 2009: 24.). 

Ennek a csoportnak a részei azok a terminusok is, amelyeknek van magyar 

megfelel jük, de szóban és írásban egyaránt alig használják a magyar alakot. 

13/c. táblázat Azonos angol – magyar jelöl k az amerikai futball magyar nyelvében, domináns az 

angol szóalak

angol terminus magyar terminus 

cheerleaders pompon lányok 

interception labdaeladás 

snap labdaindítás 

Létezik ezeken kívül egy kisebb csoport, amelyek köznyelvi szavak ugyan, de 

nem más sportból ismeretesek, hanem általában a sporttól idegen, eltér  kontextusban 

fordulnak el . Ezek az alábbi táblázatban láthatók. 

                                                          
7 Összehasonlításképp, a rögbiben minden egyes feladathoz, poszthoz adott szám tartozik, a szakmai 
szövegekben szintén keveredik az elnevezésük: posztjuk és számuk alapján egyaránt megnevezik ket. 
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13/d. táblázat Azonos, a sporttól idegen kontextusból ismert angol – magyar jelöl k az amerikai 

futball magyar nyelvében

angol terminus magyar terminus 

down indicator kísérletjelz

enforcement spot végrehajtási pont 

gridiron vasrács 

impulse impulzus 

line to gain indicator nyalóka 

spearing lándzsázás 

Az impulzus szó nagyon meglep  ebben a szövegkörnyezetben, hiszen a hirtelen 

rövid hatás, lökés, indítás jelentés  szó leginkább a fizikában kerül el . Egyértelm , 

hogy az angol nyelv  szabályzatból szó szerint fordították le azt a részt, amely a labda 

impulzusáról és lendületér l szól, „olyan impulzust adott a labdának, amely a 

célterületre juttatta azt…” (JSZ 2009: 79), de helyette megfontolandó volna a labda 

indítása szókapcsolat használata, amely pl. az ismertebb labdarúgásban ugyanazt jelenti. 

A kísérlet-jelz  kifejezés így, ilyen formában az amerikai futball szakkifejezése, 

míg a kísérletet jelz , a kísérlet jelzésének eszköze fogalomként több különböz  terület 

használja. 

A lándzsázásról két harcos összeütközése juthat eszünkbe, de nem a szó szerinti 

csatamez n, hanem a pályán, ahol a játékosok nem rendeltetésszer en használják a 

sisakjukat. Ez a szó a szabályzat etikai kódexének része, jelentésében megegyezik a 

fejeléssel, mégis külön tárgyalják (JSZ 2009: 2). 

A nyalóka természetesen nem az édesség, hanem az oldalvonalon kívül használt 

távolságmér  eszköz a labda helyzetének megállapítására: „a mérk zés el tt a linesman 

ellen rzi a nyalókát, pontossági és biztonsági szempontból is” (JSZ 2009: 11).  

A vasrács maga a pálya, a rajta keresztben futó csíkok és az így megjelen

felülnézeti kép folytán kapta ezt a nevet. 

A végrehajtási pont a játékban az a pont, ahonnan a szabálytalanság utáni 

büntetést végrehajtják, e mellett az informatika nyelvében találkozhatunk vele: 

„Széleskör  lehet ségekkel rendelkezik a memóriakezelés terén, biztosítja a 

folyamatonként több végrehajtási pont létrehozásának lehet ségét” (Mach). 
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I/b

Az els  osztály második csoportjába tartoznak azok a terminusok, amelyek 

esetében egy angol jelöl höz több magyar jelöl  tartozik. Az el z  gyakorlat szerint 

táblázatban tüntetem fel ezeket, és a jelenlegi források szókincse mellett helyet kapnak 

korábbi, de napjainkban kevéssé ismert szövegek terminusai is (Cawley Brogden 1992, 

Doboss 1994: 144 151). 

14. táblázat Különböz  angol – magyar jelöl k az amerikai futball magyar nyelvében

angol 
terminus 

C-B 1992 Doboss 
1994 

NFL Szótár JSZ 2009 

scrimmage tolongás buli az a képzeletbeli 
hely, ahonnan az 
akció elkezd dött 

scrimmage 

line of 
scrimmage 

tolongás 
vonala 

bulivonal egy vagy két 
képzeletbeli vonal a 
gólvonallal 
párhuzamosan, innen 
indul a játék a 
támadásnál

line of scrimmage 

drop kick  droprúgás dropból megl tt labda pattintott rúgás 
end zone célterület gólterület az a körzet, mely az 

end (a pálya vége) 
vonal és a gólvonal 
között helyezkedik el 

célterület 

dead ball  holt labda a labda már nincsen 
játékban 

halott labda 

try  jutalompont ezzel a játékkal a 
támadó csapat akkor 
próbálkozhat, ha TD-
t szerzett 

try-kísérlet 

kick off  kezd rúgás kezd rúgás kirúgás 
(first) down kísérlet 

(down) 
menet egy a játékok 

sorozata közül, 
melyek alatt legalább 
10 yardot kell 
el rehaladnia a 
támadó alakulatnak, 
különben elveszíti a 
labdát 

down (first down) 

safety biztonsági gól önmentés 
(öngól) 

egy 2 pontot ér  játék safety 

fair catch  röptében 
elfogás 

az ellenfél puntjának 
nem visszahordható 
elkapása 

fair catch 

snap feladás snap amikor a center 
elpasszolja 

labdaindítás 
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(hátraadja) a labdát a 
line of scrimmage-t l 

neutral 
zone 

semleges 
övezet 

semleges 
zóna a line of scrimmage-

ek közötti, vagy a 
free kick restraining 
line-ok közötti terület 

neutrális zóna 

tackle  szerelés szerelés ütközés (szerelés) 
Bírók (rangsorban)

referee játékvezet  játékvezet  a f  játékvezet , aki 
irányítja a többi 
játékvezet t 

referee 

umpire dönt bíró bíró  umpire 
linesman vonal r vonalbíró  linesman 
line judge vonalbíró mez nybíró  line judge 
field judge pályabíró oldalbíró az a bíró, aki az órára 

figyel 
field judge 

back judge hátsó bíró hátsó bíró  back judge 
side judge oldalbíró partjelz   side judge 
     

Játékosok
offense 
team 

 az a csapat, akinél a 
labda van 

Támadó egység

quarterback quarterback középhátvéd  irányító 
quarterback (QB) 

offencive 
line 

támadósor 

szerel játékos 
test r, center 

támadók 
(szerel , 
pillér, 
középcsatár)

falemberek 
(guard, tackle)  

támadófal 
offencive line (OL)

tight end szoros széls  széls  elkapó fogó-blokkoló 
tight end (TE) 

running 
back 

futóbekk hátvéd futó futó 
running back (RB) 

full back szárnybekk hátvéd er futó 
FB 

futó blokkoló 
full back (FB) 

wide 
receiver 

széls  fogadó  wide receiver, 
széls  elkapó 

fogó 
wide receiver (WR) 

defense 
team 

 az a csapategység, 
amelyik akkor lép a 
pályára, mikor az 
adott együttes nem 
birtokolja a labdát 

Védekez  egység

defensive 
line 

véd k 
(véd sor) 
(szerel -
játékos, széls
véd ) 

véd k 
(szerel
véd , széls
véd ) 

 véd fal, 
defensive line (DL) 

linebacker sorhátvéd fogadó  középs  véd
linebacker (LB) 
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cornenback cornerback véd  hátvéd  széls  véd
cornenback (CB) 

strong 
safety 

biztosító véd  hátvéd strong safety el söpröget
strong safety (S) 

free safety biztosító véd  hátvéd free safety söpröget
free safety (FS) 

special 
teams 

 az a csapategység, 
ami a Kickoff, Punt, 
Free kick és Field 
Goal próbálkozásnál 
szerepel 

Speciális egységek

kicker rúgó   rúgójátékos 
kicker (K) 

punter kézb l löv   támadócsapat rúgója 
(punter) 

rúgó, aki puntol 
punter (P) 

kick 
returner 
punt 
returner 

visszaadók  olyan játékos a 
special team-ben, akit 
arra készítettek fel, 
hogy a field kick-eket 
elkapja és 
visszahordja a labdát 

kick returner 
punt returner 
(KR)/(PR) 
visszahordó 

holder labdatartó  az a játékos, aki a 
rúgásnál a labdát 
tartja 

labdatartó 
holder (H) 

long 
snapper

 az a center, akinek az 
a különleges feladata, 
hogy hosszú és 
pontos hátraadásokat 
(ez a long snap) 
csináljon a puntoknál 
és a mez nygól 
kísérleteknél. 

labdaindító 
long snapper (LS) 

Szembet n , hogy az NFL szótára kifejti az egyes terminusokat és többször 

használ angol szóalakokat a magyar ellenében. Sokszor magát a magyar terminust (pl. 

halott labda, drop rúgás) nem látjuk az angol szóalak után, hanem rögtön a 

terminusmagyarázat következik. Ez a szótár a metaforákról szóló fejezetben (7.2) még 

el kerül, ugyanis sok nyelvi metaforát, illetve az amerikai futball szlengjébe tartozó 

elemet tartalmaz. 

A két korai m  fordítóinak nehéz dolguk lehetett, hiszen akkor még nem létezett 

hazánkban ez a sportág, így ezek az anyagok az amerikai futball nyelvének els  hazai 

megjelenései. Az 1992-es könyv fordítója azt írja a bevezetésben, hogy komoly 

problémát okozott számára a játék hazai terminológiájának megalapozása, kialakítása, 

és szinte csak az európai futball ismert kifejezéseire támaszkodhatott (Cawley Brogden 
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1992). Találunk ilyet is, pl. feladás, de akad a rögbi nyelvéb l átkerült terminus is, pl. 

tolongás. A fordító törekedett arra, hogy minél több terminusnak magyar alakot adjon, 

így született a biztonsági gól, a zóna helyett az övezet, a down helyett a kísérlet. A 

játékosok elnevezésével akadtak problémái, de teljesen ismeretlen nyelvi anyag lévén ez 

elfogadható, így is csak néhány szóalakot hagyott angol nyelven, pl. quarterback, 

cornerback. A bírók elnevezéseit érdemes összevetni a Doboss könyv terminusaival, 

mindkett ben érthet ek és szemléletesek, megfontolandó a használatuk. 

A Doboss szerkesztette m  terminusai között is megtaláljuk a könyv rögbir l 

szóló részében használatos terminusokat (buli, bulivonal, partjelz , gólterület, szerelés), 

hiszen a játékok felépítésében vannak hasonlóságok, és ez a fordító valószín leg nem 

ismerte a korábbi, 1992-es könyvet. Érdekes megoldás a holt labda a jelenleg is több 

sportág (pl. csocsó, rögbi, baseball) által használt halott labda helyett. 

Fontos megjegyezni, hogy számos, ma angolul használt terminusra találó magyar 

megoldásokat látunk: engl. down > magy. menet, engl. try > magy.  jutalompont, engl.

fair catch > magy. röptében elfogás, engl. safety > magy. önmentés és a bírók 

elnevezései. A jelenlegi játékszabályban ez utóbbiak közül csupán a játékvezet t 

láthatjuk, az angol szóalakok helyett valóban hasznos volna egy egységes magyar 

terminológiát kialakítani erre a körre is. 

Összegezve a négy forrás szókincsét, azt látjuk, hogy a két korai anyag számos 

ponton értékelhet bb és érthet bb terminusokat tartalmaz, mint a két utóbbi, amelyek 

már a sportág hazai megjelenése után készültek. Mind a játékosok, mind a bírók 

elnevezése olyan mérték  igényes és aprólékos munkát mutat a két els  m ben, amelyre 

a jelenleg is használatban lév  anyagok között nem látunk példát. Sajnos a megalakult 

szövetség sem ismerte e két m vet, mert minden bizonnyal átvették volna az ekkor 

létrehozott magyar szóalakokat. Ehhez képest a jelenlegi szabályzat is hemzseg az angol 

terminusoktól, és a játékosok sem törekednek a magyar alakok használatára. A rögbiben 

hasonlóan megjelen  megmozdulások és helyzetek terminusait nem akarják átvenni, így 

is bizonyítván, hogy egy önálló, attól különböz  játékról van szó. 

I/c

Az els  osztály harmadik csoportjába tartoznak azok a terminusok, amelyeket 

nem fordítottak le, az angol nyelvi jelnek nincsen magyar megfelel je, pl. touchdown, 

first down, yard, scrimmage, batting, muff, clipping, huddle, encroachment stb.  
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Ebbe a csoportba tartoznak azok a terminusok is, melyek a jelenleg használatos 

forrásokban csak angolul szerepelnek, de megtalálhatók az el z ekben tárgyalt két korai 

korpuszban, tehát korábban volt magyar szóalakjuk, csupán feledésbe merült, pl. safety, 

fair catch, down, line of scrimmage, try stb. 

II/a  

A második osztály els  csoportjában az angol jelöl k fonetikus átírása során 

létrejött magyar terminusok találhatók. 

15. táblázat Angol jelöl k fonetikus átírása az amerikai futball magyar nyelvében 

angol terminus magyar terminus 

american football amerikai futball 

impulse impulzus 

neutral zone neutrális zóna 

II/b

A második osztály második csoportjába a tükörfordítások tartoznak. 

16. táblázat Tükörfordítások az amerikai futball magyar nyelvében 

angol terminus magyar terminus 

american football amerikai futball 

dead ball halott labda 

enforcement spot végrehajtási pont 

field goal mez nygól 

free kick szabadrúgás 

gridiron vasrács 

kick off kirúgás 

previous spot megel z  pont 

succeeding spot következ  pont 

II/c

A második osztály harmadik csoportjában a terminológiai értelmezéssel 

kialakított magyar terminusok találhatók. 
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17. táblázat Terminológiai értelmezéssel kialakított terminusok az amerikai futball magyar 

nyelvében 

angol 

terminus 

fordítás magyar 

terminus 

cheerleader vezérszurkoló pompon lány 

cornerback a sarokban a hátsó 

(játékos) 

széls  véd

defensive line véd sor véd fal 

free safety szabad biztonság, azaz 
szabadon biztosíthatja 
játékostársait 

söpröget

full back teljesen hátsó (játékos) futó-blokkoló 

fumble turkál, kotorász labdavesztés 

hash marks vagdalt jelek bels  vonalak 

interception befogás, elfogás labdaeladás 

linebacker hátsóvonal középs  véd

line to gain 

indicator 

vonal a jelzés elérésére nyalóka 

long snapper hosszan és hirtelen 
fellép  (játékos) 

labdaindító 

offensive line támadó sor támadó fal 

quarterback hátvéd irányító 

running back visszafutó/hátulfutó futó 

snap gyors, meglepetésszer , 
pattint(ás) 

labdaindítás 

strong safety er s biztonság, azaz a 
leger sebb pozíció a 
játékostársak 
biztosítására 

el söpröget

tight end véghez/célhoz közel fogó-blokkoló 

video evidence video bizonyíték videobíró 

wide receiver széles vev , azaz 
szélesebb területen a 
labdát átvev , megfogó 
(játékos) 

fogó 

A terminusok egy része pontosítás, ahogyan azt a rögbi esetében is láttuk, pl. 

véd fal, támadófal, a többi viszont önálló szóalkotás a játékban betöltött szerep alapján.  
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Áttekintve az amerikai futball legfontosabb terminusait, meg kell jegyeznünk 

olyan sajátosságokat, amelyek jellemz ek e szakszókincs használatára. 

A játékosok felsorolásánál látható, hogy a magyar és angol elnevezések mellett a 

posztok rövidítése is szerepel. Újságcikkekben, közvetítéseknél, honlapokon és egyéb 

szakmai anyagokban is megfigyelhet , hogy mind a magyar, mind az angol szóalak, 

mind pedig a rövidítés folyamatosan szerepel keveredve, váltogatva egymást. Gyakran 

egy cikken belül olvashatjuk a következ ket: „legtehetségesebb quarterbacket“, 

„kiválasztott QB-jük van“; „touchdown is született “, „TD-passza“, „TD-t szerzett” 

(NSO 2007b). „Nekünk úgy kell helyezkedni, hogy megállítsuk a futót, vagy a pálya 

bels  fele felé tereljük, hogy az onnan érkez LB-k vagy széls  falemberek meg tudják 

állítani.”(Liga 2008). A legutóbbi Super Bowl magyar közvetítésén pedig a következ k 

hangzottak el. „A védekez  fal két szélén a két defensive end megpróbál minél 

gyorsabban odaérni az irányítóhoz és ezzel t legalábbis kényelmetlen helyzetbe hozni, 

hogy ne tudja olyan kényelmesen elpasszolni a labdát”, „a futó el tti általában a faltör

kos, a full back, aki nem nagyon szokott más szerephez jutni, most elkapta ezt a 3 

yardos passzt”8 (SB 2008). 

Ugyanez a keveredés jellemzi azokat az angol szavakat is, amelyeknek van 

magyar megfelel jük, általában szinonimaként használatosak az írásokban. A hivatalos 

játékszabályzatban is látunk erre példát, a rövidítés is megjelenik a definíció leírásában: 

"2. PARAGRAFUS: „Touchdown” 

TD elérése 

8. 2. 1. SZAKASZ: 

„Touchdown”-t ér el egy csapat, amikor […]” (JSZ 2009: 74) 

Az említett szinonimáknak és több alakban él  terminusoknak „a bevezetésük 

el tt nem történik meg a pontos fogalmi és terminológiai meghatározása és leírása, [...], 

amely mind a nyelvhasználatban, mind a fogalomrendszerben zavart okoz.” (Fóris 

2005a: 104−5). Ezt a sportágak nyelvének közös terminológiai problémáinál is 

említettem (4. fejezet). Természetesen a zavart els sorban laikusok számára okozhat ez 

a szóhasználati keveredés. Ezért üdvözlend  a Wikipédia amerikai futball címszavánál 

tapasztalható törekvés, hogy egy-egy fontosabb, többször el forduló terminusnak külön 

oldalt készítettek. Ilyen pl. a touchdownról szóló írás, amelyben rögtön az els

                                                          
8 A faltör  kos, mint játékosnév a rögbi gyakran használt, sajátos eleme, angolul flying wedge az elnevezése. 
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mondatban rögzítik a legfontosabbat: „A touchdown (röviden: TD) … ” 

(WikipédiaTD), azaz, a TD rövidítés mindig a touchdown pontszerzési módra utal.  

Ugyanígy az egyik legfontosabb poszt esetében: „A quarterback (rövidítve QB) az 

amerikai futballban egy pozíció a támadócsapatban. Magyar neve irányító, mivel  a 

támadók vezére, "karmestere".” (WikipédiaQB). Érdemes volna minden posztról 

hasonló összefoglalót készíteni, erre eddig nem fektettek igazán hangsúlyt a 

szövetségnél sem. A hivatalos szabályzat bevezet je hangsúlyozza, hogy „a szerz k 

szándékosan nem törekedtek minden egyes fogalom, esemény, meghatározás 

lefordítására. Ennek az oka, hogy pontosan nem lehetne magyarra fordítani az összes 

fogalmat, viszont az edz k, játékosok és néz k számára mindezek egyértelm ek, a játék 

során általánosak, a mindennapi edzések és a mérk zések során használatosak.” (JSZ 

2009: 1). A szövetség vezet i ezzel mintegy kinyilvánítják, hogy a szabályzat csak az 

ismeretek pontosítására, döntéshelyzetek elbírálására szolgál, és semmiképpen sem a 

szöveg elsajátításával kell kezdeni a játékkal való ismerkedést. A kijelentés azonban 

számomra azt is jelenti, hogy amely terminust lefordították, annak következetesen a 

magyar alakját használják. Ennek ellenére azonban nem mindig ez tapasztalható a 

szövegben. 

Például a 2. szabály 15. paragrafusa a különböz  rúgásfajtákat veszi sorra úgy, 

hogy két kivételt l eltekintve (punt, scrimmage-kick) a magyar terminus mellett 

zárójelben áll az angol változat: „pattintott rúgás (Drop kick), állított rúgás (Place 

kick), szabadrúgás (Free kick), kirúgás (Kick off), mez nygól kísérlet (Field goal)” (JSZ 

2009: 27 8). 

Ennek ellenére a 8. szabály 4. paragrafusában, amely a mez nygól elérését 

tárgyalja részletesen, a következ ket látjuk. Egyrészt az angol terminus mögött áll a 

magyar és nem fordítva: „4. PARAGRAFUS: „Field goal” (Mez nygól) „Field goal” 

elérése … ”. Másrészt a magyarázat a következ : „Egy „field goal”-t akkor érhet el a 

rúgó-csapat, ha egy pattintott- („drop kick”), vagy földr l elvégzett rúgással („place 

kick”) a labdát átjuttatja az ellenfél kapufái között, a keresztléc fölött, miel tt a labda 

hozzáért a rúgó-csapat egyik játékosához, vagy a talajhoz. A rúgás „scrimmage”-rúgás 

lehet, de szabadrúgás („free kick”) nem” (JSZ 2009: 77). 

Felmerül a kérdés, miért kell minden egyes magyar terminus mögött zárójelben 

megjeleníteni újra az angolt? Talán, mert sokan az angol szövegek elsajátításával kezdik 

a sportággal való ismerkedést és ésszer nek látszott feltüntetni mindkét nyelv 

terminusát. 
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Szintén kérdés, hogy az engl. place kick > magy. állított rúgás, melyet korábban 

már említ a szabályzat, miért jelenik meg bizonyos esetekben földr l elvégzett 

rúgásként, miközben az állított rúgás egy elterjedt és használatos kifejezés? 

Ez utóbbi nem egyszeri eset, több helyen el kerül a szabályzatban más elírással 

együtt. Például: 

„Rúgás a „safety” után 

8. 5. 2. SZAKASZ: 

„Safety” megítélése után a „safety”-t elszenved  csapat hozza játékba a labdát a 

saját 20-yardos vonaláról, a „hash mark”-on belülr l, szabadrúgással, amely lehet: 

„punt”, pattintott rúgás (dropped kick), vagy földr l elvégzett rúgás (place kick). 

(Kivétel: a hosszabbításban a hosszabbításra vonatkozó szabályok miatt).” (JSZ 2009: 

78 9) 

A szabadrúgás mellett itt már nincsen angol megfelel , az állított rúgást szintén 

nem találták elegend nek, és a pattintott rúgás angol változata átalakult, a drop kick

helyett dropped-kicket olvashatunk. 

Az amerikai futball esetében fokozottabban el kerül a mértékegységek 

használatának problémája. Az amerikai futball alapszava a yard, illetve mellette 

kevesebbszer, de el kerül a foot (láb) és az inch (hüvelyk) is. A bevett gyakorlat ilyen 

esetben, hogy az adott szövegben, amikor el ször el kerül a terminus, meghatározza a 

szerz  az olvasó számára is ismert mértékegységben azt, majd a továbbiakban használja 

az idegen szót tovább. A hivatalos szabályzat azonban nem ezt teszi, a foot és az inch

meghatározásra kerül, igaz, a foot nagysága helytelenül szerepel a szabályzatban, 

centiméter helyett méterben: „1 foot=30,48 méter, 1 inch=2,5 centiméter” (JSZ 2009: 6). 

A yard méterre, illetve centiméterre átváltott egysége nem szerepel a szövegben. 

Az amerikai futball terminusainak helyesírása magán hordozza mindazokat a 

problémákat, amelyeket már kiemeltünk (4. fejezet). A nagy kezd bet k, a tegez dés és 

a toldalékolási problémák hatványozottabban fordulnak el , mint a többi sportág 

esetében. 

A Függelékbe a Wikipédia amerikai futball szócikkét illesztettem be, ez egy 

folyamatos szöveg, amelyben a legtöbb fontos terminus megtalálható. A sportág nyelvi 

metaforáiról a 7.2 fejezetben, szótárairól és az amerikai futball szócikk köznyelvi 

szótárakban való megfelelésér l pedig a 9.4 fejezetben olvashatunk. 
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6.2 A baseball magyar nyelve 

6.2.1 A baseball története 

A baseball, amelyet „Amerika játékának” is hívnak (Rader 1994), brit és ír 

labdajátékok nyomán alakult ki az Egyesült Államokban. Legkorábbi írásos 

megjelenése még az Óhazához köt�dik, egy 1744. évi brit ismeretterjeszt�

könyvecskéb�l származik (Newbery 1744). Ennek egyik oldalán a base-ball nev�

játékról szóló fametszet és versike található. Az els� fennmaradt szabálykönyv már az 

Egyesült Államokból származik, 1845-b�l. A játék elterjedése magával hozta a 

profizmus megjelenését, így vált a kosárlabda és az amerikai futball mellett az USA 

harmadik kiemelt, nemzeti sportjává. A hivatalos liga, a mai napig ezt a nevet visel�

Major League Baseball 1903-ban alakult meg. Az amerikai kontinens mellett a 

baseballt Kelet-Ázsiában játsszák a legtöbben.

Hazánkban az 1980-as évek végén jelent meg, amerikai, japán és kubai 

nagykövetségek dolgozói kezdték el játszani, majd egy b  évtized után, 1992-ben 

megalakult a Magyar Országos Baseball Szövetség is. A játék terjesztése és az 

utánpótlás-nevelés tekintetében sok segítséget kaptunk a Japán Önkéntes Szolgálattól, e 

mellett pedig sportdiplomáciai sikerként könyvelhet  el, hogy 2002-ben Nagykanizsa 

rendezhette meg a „B” csoportos Európa Bajnokságot. Jelenleg 32 bejegyzett csapat 

m ködik a szövetségen belül. 

A játékot nehéz röviden összefoglalni, de a legfontosabb tudnivalók, hogy két 9-9 

f s csapat játssza, és szintén kilenc játékrészb l, inningb l áll. Nincsen kötött ideje, egy 

játékrész alatt mindkét csapat egyszer támad, azaz üt és egyszer védekezik, azaz elkapja 

a labdát. Célja a pontszerzés és a támadójátékosok kiejtése. Kifejezetten n i változata a 

softball. 

6.2.2 A baseball magyar nyelvének vizsgálata 

A baseball számunkra nagyon szokatlan sport, mind a felépítése, mind pedig a 

logikája különbözik a hazai labdajátékokétól. A vizsgálatok korpuszai a következ k.  A 

Hivatalos Baseball Szabályok címet visel  szabálykönyv (HBSZ), a Wikipédia baseball 

szócikke (WikipédiaBball), több rövidebb szabályleírás és szabálymagyarázat, egy 
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internetes újságcikk hosszabb lélegzet  ismertet  cikke, a baseballtársadalom 

levelez fóruma, egy 1928-as hazai sportenciklopédia (Pálfy 1928) baseball szócikke, a 

Játékszabályok cím  könyv (Doboss 1994) baseball szócikke, valamint a Baseball 

Szótár (BSZ) és az Ajánlott magyar kifejezések címet visel  szógy jtemények. A 

forráselemzések mellett sok felmerül  kérdésben segítségemre volt a Magyar Országos 

Baseball Szövetség.

A sportág most éli újjászületését, mert a kezdeti lelkesedés után az utóbbi években 

nem volt igazi összefogás a csapatok, vezet k között. Az SE-TSK baseball edz i OKJ-s 

tanfolyama (sportedz  baseball szakágban) egy id ben m ködött, ezt most szeretnék 

újra elindítani, általa pedig a sportágat a tömegek el tt is legalizálni, illetve 

érvényességét meger síteni. 

A hazai baseball szaknyelv egy ötvözete a magyar és az angol nyelvnek, ez a 

jelenség a hazai sportéletben nem egyedülálló. A baseballnál hazánkban fiatalabb játék 

ugyan, de hasonló jegyekkel bír például a már tárgyalt amerikai futball, vagy a 

napjainkban oly népszer  kártyajáték, a póker hazai terminológiája is (Gaál 2008).  

A játék szókincsének megismeréséhez mindenképpen szólnunk kell a játék 

elnevezésér l. A base és a ball tagokból álló összetétel magyarul bázislabdaként vagy 

alaplabdaként fordítható le, de ezek egyike sem terjedt el. (A 4. fejezetben már 

említettem az A.E. 424., azaz a 424. számú Alaplabda Egylet nev  baseball csapatot, 

mely az els  megalakuló csapat volt, és nevében még megjelent a baseball szó 

fordítása.) A base, azaz a bázis, illetve a bázisok a játék során fontos szerepet töltenek 

be, a ball, azaz a labda pedig értelemszer en a megütött labdára utal, illetve maga a ball

szó a játék során dobóhibát jelent. Az angolban az ütések fajtái is a labda különböz

elnevezései, a jelölt fogalom meghatározó jegye, hogy a labda milyen mozgást végez az 

ütés után. Ilyenek pl. az engl. fly ball > magy. magas, repül  labda, azaz a labda 

magasra megy a leveg ben az ütés következtében, engl. foul ball > magy. érvénytelen 

labda, engl. fair ball > érvényes ütés, többféle szempont alapján érvénytelen, illetve 

érvényes ütés és engl. ground ball > magy. pattogó ütés, lapos ütés, lapos labda, azaz a 

megütött labda a földhöz közel esik le vagy pattog. Egyetlen kivétel, amelyet nem a 

labdához kötnek, az engl. line drive > magy. vízszintes ütés, „amely élesen és 

közvetlenül az üt r l egy véd  felé tart anélkül, hogy érintené a földet.” (HBSZ: 15). 

A fogalom maga változatlanul került át hazánkba, tehát a magyar csapatok által 

követett szabályokban az amerikai liga, az MLB el írásai az irányadók. 

A következ kben a baseball szaknyelv általam felállított kategóriáit mutatom be. 
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I/a 

Az els  osztály els  csoportjába tartoznak azok a terminusok, amelyek esetében a 

magyar és az angol jelöl  minden szövegben ugyanaz, ugyanúgy jelenik meg. 

Egyrészt ide sorolhatók azok az ismert hazai sportnyelvi terminusok, amelyek 

köznyelvi szavakká váltak, és a baseballban ugyanúgy helyet kapnak, mint a 

labdarúgásban, a kézilabdában vagy akár a jégkorongban. Ez bizonyítja, hogy az egyes 

szaknyelvek, csoportnyelvek között is létezik a nyelvi elemek vándorlása, cseréje. A 

játék, játékid , játékos, pálya, statisztika, csapatjáték, egyéni játék, védekez , támadó, 

meccs, mérk zés, szünet, csere, kispad stb. jelentése szinte mindenki számára ismeretes. 

A pont, pontszerzés, kiesés a pontokat gy jt  sportok kapcsán ismert, pl. labdarúgás, 

asztalitenisz, kosárlabda, Forma 1, cselgáncs stb. A hátvéd és a futójátékos a 

labdarúgásból, a beállós a kézilabdából, az üt  minden olyan sportból, ahol labdát ütnek 

meg, pl. tenisz, fallabda, krikett. Az ütést többek között a boksz, a röplabda vagy a 

harcm vészetek használják, az üt játékos viszont csak a röplabdából ismert. Dobók 

szerepelnek az atléták között, és adogatók lehetnek egyebek mellett a teniszez k, 

asztaliteniszez k, tollaslabdázók, fallabdázók. Végül, de nem utolsó sorban pedig 

keszty t húznak a jégkorong, a boksz, a kerékpár, a sí, vagy a motorsport sportolói is. 

Szintén ide tartoznak azok a terminusok, melyek a hazai sportnyelvben eddig 

szinte ismeretlenek voltak, alább látható néhány közülük.

18. táblázat Azonos magyar – angol jelöl k a baseball magyar nyelvében 

magyar terminus angol terminus 

adogató pitcher 

beállós shortstop 

bels  véd  infielder 

csapat team 

csere substitute 

dobó pitcher 

elfogó hiba passed ball 

él  labda live ball 

érvényes ütés fair ball 

futó(játékos) runner 

gyémánt diamond 
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halott labda dead ball 

játék game/play (bírói utasításkor) 

játékos player 

játékrész inning 

játéktér playing field 

kiesés strikeout 

kispad bench/dogout 

meccs, mérk zés match 

„öngyilkos préselt” játék suicide squeeze play 

pálya field 

pont run 

pontszerzés score 

pöci bunt 

séta base on balls/walk 

statisztika statistic 

szünet break 

támadó offense 

telt ház9 bases loaded 

tüzérség battery 

üt  batter 

üt hely batter’s box 

üt sorrend line up 

vad dobódobás wild pitch 

védelem defense/defensive 

vezet edz  manager 

Kiemelném ebb l a halmazból a bunt magyar megfelel jét, a pöcit, amely 

egyértelm en a pöcköl szó rövidítéséb l született meg. A bunt ugyanis egy olyan ütés, 

amikor az üt játékos az üt t nem lendíti meg, hanem beleérinti a labda útjába, azaz 

szinte megpöcköli a labdát. A pöci nem szerepel a hivatalos szabályzatban, a hangzás 

miatt pedig a legtöbb játékos nem tartja kell en határozottnak, ezért használják inkább 

az angol buntot. Olyannyira, hogy az egyik leggyakoribb igeképz vel (–l) kialakult a 

                                                          
9 A Sopron Westwind csapata tele bázisként is használja. 
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buntol szó, kiváló példájául annak, hogy e képz  egyik jelentésében „az alapszóban 

megnevezett dologgal m ködik” (Keszler 2000: 311), azaz „megpöcköli” a labdát. 

„Miután érvényes labdát üt vagy buntol, az üt je érinti a labdát másodszor is az 

érvényes területen” (HBSZ: 46). 

I/b 

Az els  osztály második csoportjában találhatók azok a terminusok, amelyek 

esetében egy angol jelöl höz több, gyakrabban két, de esetenként három magyar jelöl

is kapcsolódik. Ebbe a táblázatba kerültek az 1928-as sportenciklopédia szövegének 

terminusai (Pálfy 1928: 224−27), valamint a Játékszabályok cím  könyv baseball 

fejezetében megjelen  terminusok (Doboss 1994: 164−167) is. 

19. táblázat Különböz  angol – magyar jelöl k a baseball magyar nyelvében 

angol terminus Pálfy 1928 Doboss 1994 HBSZ, WikipédiaBball, 

BSZ 

balk csalogatás szabálytalan dobás 
(vakdobás) 

rossz dobómozdulat, 
szabálytalan dobódobás, 
megtorpanás 

ball  labda dobóhiba 
base ház határpont bázis 
bullpen  bikakorlát dobójátékosok 

bemelegít  helye 
centerfielder   középhátvéd 

középküls s 
designated hitter   helyettesít  üt játékos 

kijelölt üt játékos 
double   dupla 

dupla ütés 
double play kett s játék dupla játék 

dupla kiejtés
dugout  kispad 

cserepad
fly ball repül  labda magas ütés 

magas labda 
repül  labda

foul ball   fals ütés 
érvénytelen ütés 

foul lines   oldalvonalak 
alapvonalak 
partvonalak

foul tip   fals érintés 
érvénytelen érintés 
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groundball    lapos ütés 
pattogó ütés

home plate 
home base 

bels  ház ház hazai bázis 
hazai tányér 
alappont

home run körülfutás hazafutás hazafutás 
infield   bels  mez

bels  pálya
inning menet ütési szakasz játékrész 
line drive   egyenes ütés 

vízszintes ütés
manager  menedzser menedzser 

vezet edz
outfield küls  mez ny küls  mez ny küls /hátsó mez

küls  pálya
pick off play   kiejtés 

kidobás
run pont futás pont 
steal  lopás lopás 

bázislopás
squeeze play   kipréselt játék 

szoros játék 
strike zone  ütési zóna üt zóna 
triple   tripla 

tripla ütés
triple play  hármas játék tripla játék 

tripla kiejtés 
    

Játékosok 
1. pitcher (P) dobó 

adogató 
dobó dobó 

adogató 
2. catcher (C)  fogó elfogó 

elkapó 
3. first baseman 
(1B) 

baseman els  pontjátékos els  bázisvéd
egyes (bázis)véd

4. second 
baseman (2B) 

baseman második pontjátékos második bázisvéd
kettes (bázis)véd

5. third baseman 
(3B) 

baseman harmadik pontjátékos harmadik bázisvéd
hármas (bázis)véd

7. leftfielder (LF) mez nyember bal küls  játékos bal hátvéd bal küls s 
8. centerfielder 
(CF) 

mez nyember középs  küls  játékos közép hátvéd 
közép küls s 

9. rightfielder 
(RF) 

mez nyember jobb küls  játékos jobb hátvéd 
jobb küls s 

pinch hitter  cserejátékos csere üt játékos 
beugró üt játékos 

pinch runner   cserefutó 
beugró futó 
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Önmagában véve a több magyar terminus nem volna probléma, de egy fiatal és új 

sportág leginkább akkor képes megismertetni magát, ha egyértelm  és világos az a 

terminológia, amellyel dolgozik. Vannak természetesen olyan esetek, amikor ez nem 

zavaró, mert néha a magyar szavak szinonimái egymásnak, pl. kispad - cserepad, bels

mez  - bels  pálya, küls  mez  - küls  pálya (ez utóbbi páros mellett megjelent küls

mez ny régies hangulatú szó, de ma is érthet ). A lopás - bázislopás a lopás hangalak 

miatt annyira jellegzetes, hogy aki ismeri az egyik terminust, nem okoz gondot a 

másikkal való megfeleltetése. A terminusok többségénél azonban fontos volna a 

mindenki számára egyértelm  nyelvi jel kialakítása. Erre kiváló példa a baseball foul 

lines terminusa, az oldalvonalak - alapvonalak - partvonalak hármasa. Vannak játékok, 

amelyben az oldalvonal és alapvonal a pálya két különböz  helyen lév  vonalát jelenti. 

A foul line terminust a rögbi is alapvonalnak fordítja le, de például a kosárlabda büntet

vonalnak, és a kosárlabdában az alapvonal az end line. Mindig annak megfelel en 

fordították le ket, ahogyan a játék logikája és az abban betöltött szerepe megkívánta. 

Az ilyen esetek miatt is jó volna elérni, hogy a baseballban mindenki egységesen hívja 

magyarul többek között az angol foul line-t. 

Az 1928-as és 1994-es korpusz több ötletes terminust tartalmaz. Az engl. balk > 

magy. csalogatás képszer en mutatja a jelenetet, amikor rossz lesz ugyan a dobás, de az 

elkapó játékos már rákészült a labda elkapására, és a rossz dobás következtében 

mégsem sikerül neki, azaz megcsalatva érezheti magát. 

Az engl. base > magy. bázis formailag inkább az angol nyelvhez köt dik, a régi 

korpuszok határpont és ház terminusainak jelentése egyértelm bb és világosabb 

mindenki számára. Ugyanilyen páros a bázis-határpont párból következtetve a 

bázisvéd és a pontjátékos is. 

Az inninget napjainkban játékrésznek is hívják, de az angol alak sokkal többször 

fordul el , mind szóban, mind írásban. A korábbi szövegekben a helyette álló menet és 

ütési szakasz kiváló példája a terminológiai rendezésb l ered  fordítás alkalmazásának. 

Ugyanilyen a hazafutás helyett, a legid sebb szövegben látott körülfutás terminus. A 

run és a ball szavakra az 1994-es korpusz szerz je nem alkotott új terminusokat, hanem 

lefordította ket: „Céljuk ellenfelüknél több futást teljesíteni.” (Doboss 1994: 164). „A 

labda olyan dobás, amely ütési zónán kívül esik, […]” (Doboss 1994: 165). 

A játékos elnevezések el tt álló szám egyúttal a pozíció száma, ez alapján is 

különbséget lehet tenni közöttük. Nem szokás azonban a csak számokkal való 

megnevezésük, helyettük inkább kiírják a poszt nevét, vagy annak rövidítését. Kimaradt 
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közülük a 6. számú engl. shortstop > magy. beállós (mi a kézilabdából ismerjük), az  

engl. outfielder > magy. hátvéd, mint a különböz  baseballos hátvédek összefoglaló 

neve, és az engl. batter > magy. üt játékos, de nem kijelölve, hogy az üt k közül 

pontosan melyik is. Csoportosításom szerint ezek a terminusok az I/a kategóriába 

tartoznak. 

Az egyes számú poszt jelentése egyértelm , talán annyit tehetünk hozzá, hogy az 

adogató a dobóhoz képest sz kebb jelentésmez vel rendelkezik, hiszen az adogatás a 

dobás egyik fajtája, a játékot elindító dobás. 

A kettes számú elkapó vagy elfogó poszt az amerikai futballban is megtalálható, 

viszont ott egy-egy önálló helyzetet jelent, tehát abban a játékban nem szinonimája a két 

terminus egymásnak. A hazánkban is játszott, de kevesek által ismert népi játék, a méta 

(kapósméta vagy várméta) is használja e terminusokat. Egyel re még szokatlan 

számunkra, annál is inkább, mert az elkap és az elfog, bár szinonimái egymásnak, nem 

tökéletesen ugyanazt a tartalmat hordozzák. Az ÉKsz a következ  alakváltozatokat adja 

meg a sporttal, játékkal kapcsolatban: „elfog 2. Ját | Sp <Labdát> röptében feltartóztat. | 

<Kártyajátékban fontos lapot> elvisz, megszerez.” (ÉKsz 2003: 268) és „elkap 1. Vmit 

röptében, futtában, stb. elfog. ~ja a labdát, a legyet.” (ÉKsz 2003: 275). 

Hangsúlyozom, hogy a sportra vonatkoztatva nézzük meg e terminusokat, hiszen az 

elfog els  jelentése a kézre kerít, megfog, és csak másodikként tárgyalja a szótár az 

általunk vizsgált változatot. Els  olvasásra ugyanazt jelenti tehát mindkét szó, azt is 

mondhatnánk, hogy rokon értelm  szavak, mégis érezhet  a különbség közöttük.  Más 

mozdulat az elfogás és más az elkapás, hiszen az elfog egy direktebb, közvetlenül a 

labdát megfogni akaró, azt megcélzó mozdulatsor, míg az elkap jelentésében számomra 

er teljesebb a véletlenszer ség. 

A 3–4–5. számú játékos szó szerint els , második és harmadik bázisember lenne, 

ebb l alkották a hazai játékosok a bázisvéd t, ami jobban kifejezi a poszton játszó 

játékos lehet ségeit. A magyar nyelv viszont szereti a rövidítéseket, így lett egyes, 

kettes és hármas véd  ezeken a posztokon. (A már említett pontjátékos is jó megoldás 

volt a korábbi korpuszban.) 

A 7–8–9. számú játékosok pontos fordításban bal, középs  és jobb 

mez nyjátékosok volnának. Nálunk a labdarúgásból is jól ismert hátvéd elnevezés mellé 

kapták a küls s nevet a pályán lév  elhelyezkedésük miatt. (A korábbi elnevezések 
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szinte megegyeznek ezekkel: bal, középs  és jobb küls  játékosok, illetve 

mez nyemberek). 

Az engl. pinch hitter > magy. csere üt játékos, beugró üt játékos, illetve az engl. 

pinch runner > magy. cserefutó, beugró futó terminusok esetében a beugró, beugrás a 

helytálló, ha a szó szerinti fordítást nézzük, de hazánkban a csere elnevezés szerepel 

szinte minden sportágban, ahol a játékosok cseréjére lehet ség van. Beugrásról 

kézilabdában hallhatunk, pl. beugrásból l tt gól, ez a jelentés azonban nem azonos a 

cserével. A szó hallatán inkább a m vészeti területek juthatnak eszünkbe, zenész, 

énekes, vagy színész beugrásáról valaki helyett. 

A nehezebb megértést eredményezi, hogy a pozíciók elnevezései folyamatosan 

keverednek az egyes szövegekben, néhol az angol alakkal is. A Wikipédia baseball

szócikke védekez  csapatról szóló részében egymás után fordulnak el  a következ

terminusok: „egyes véd , first baseman, els  baseman”, illetve: „középküls s, 

centerfielder, középs  fielder”, „A harmadik baseman számára legfontosabb képesség 

egy er s dobó kéz [...]” (WikipédiaBball: 4). A kiemelt terminus, a harmadik baseman

úgy született, hogy az 5. számú poszton játszó játékos különböz  terminusait vegyítette 

a szerz . Azaz a hármas véd  - harmadik bázisvéd  - third baseman társalakokból 

összevont egy magyar és egy angol szót, így kaptuk meg a harmadik basemant (vö. 

Mátis 2009b). 

A lefordított terminusok nagyobb része magyarul és angolul is olvasható, gyakran 

szinonimaként használatosak, téves használatuk pedig befolyásolhatja a szöveg 

egyértelm ségét. 

I/c 

Az els  osztály harmadik csoportjába tartoznak az el z ek ellenpontjaiként azok a 

szókapcsolatok és terminusok, amelyeket egyáltalán nem fordítottak le, azaz az angol 

nyelvi jelnek nincsen magyar megfelel je. Ennek oka leggyakrabban, hogy egy-egy 

szóval nehéz lenne visszaadni ezen angol terminusok jelentését, ilyenek pl. strike out, 

tag out, change up, curveball, sinker, slider, stb. A Baseball szótárban azonban ezek is 

megtalálhatóak, nem maradunk tehát magyarázat nélkül. 

II/a 

A második osztály els  csoportjában az angol jelöl k fonetikus átírása során 

létrejött magyar terminusok találhatók. 
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20. táblázat Angol jelöl k fonetikus átírása a baseball magyar nyelvében

angol terminus magyar terminus 

base bázis 

double dupla 

manager menedzser 

single szimpla 

triple tripla 

zone zóna 

II/b 

A második osztály második csoportja a tükörfordítások 

21. táblázat Tükörfordítások a baseball magyar nyelvében 

angol terminus magyar terminus 

battery tüzérség 

designated hitter kijelölt üt (játékos) 

home run hazafutás 

home plate hazai tányér 

fly ball repül  labda 

outfield küls  mez

scoring position pontszerz  pozíció 

suicide squeeze play öngyilkos préselt játék 

wild pitch vad dobódobás 

II/c 

A második osztály harmadik csoportjába tartoznak azok a terminusok, amelyeknél 

megfigyelhet , hogy az angol terminus helyébe nem a lefordított magyar terminus, 

hanem terminológiai értelmezéssel egy új magyar terminus lépett. A teljesség kedvéért 

az angol fordítást is szerepeltetem. 

22. táblázat Terminológiai értelmezéssel kialakított új magyar terminusok a baseball magyar 

nyelvében 

  angol 

terminus 

fordítás magyar terminus 
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balk akadály rossz dobómozdulat 
 megtorpanás 

ball labda dobóhiba 
base on balls/walk bázis a labdákon, illetve bázis 

a dobóhibákon 
séta 

bases loaded feltöltött bázisok telt ház 
bullpen bika akol, bikakorlát dobójátékosok bemelegít

helye 
mound bucka, domb dobódomb 
on deck fedélzeten felkészül  hely 
pop up/popup felbukkan közeli magas labda 
run futás pont 
run down lerohanás beszorít 

Látjuk tehát, miképpen igyekszik egy a hazai mozgáskultúrától és 

hagyományoktól nagymértékben eltér  sportág nyelve beilleszkedni nyelvünk 

rendszerébe. A baseball magyar terminológiája részben tartalmaz olyan szakszavakat, 

amelyek az eddig megszilárdult hazai sportnyelvb l ismeretesek, ezek nagy részének 

jelentése mindenki által ismert. E mellett azonban sok még az idegen szó és 

szókapcsolat, de több olyan kétnyelv  terminus is használatos, amelyeknél esetleges a 

magyar és az angol alak kiválasztása, pl. engl. fly ball > magy.  magas ütés, engl. steal 

> magy. lopás stb. 

Sok esetben megfigyelhet  a szinonimák megléte, az egyik legjobb példa erre, 

amikor négy alakot használhatunk ugyanarra a dobómozdulatra: engl. balk > magy.

rossz dobómozdulat, szabálytalan dobódobás, megtorpanás. Többször találkozunk az 

anyagokban helyesírási hibával, és a hivatalos szabályzat felülvizsgálata is 

mindenképpen szükséges volna.  

A baseball metaforái a 7.2 fejezetben, a szótárak, illetve a baseball szócikk 

köznyelvi szótári megjelenései a 9.5 fejezetben láthatóak. A HBSZ Meghatározások

cím  szójegyzékét a Függelék tartalmazza. 

6.3 Az amerikai futball és a baseball magyar nyelvhasználatának összegzése 

Az el z ekben két olyan sportág nyelvhasználatát és szókincsét vizsgáltuk meg, 

amelyek sok pontban hasonlatos egymáshoz. Mindkett  amerikai sportág, s t, az USA 

kiemelt sportágai közé tartoznak, így azok a küls ségek és gazdasági vonzatok, 
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amelyekr l a sport és társadalom kapcsolatának megváltozása kapcsán szóltunk (1.4 

fejezet), mindkét játék esetében fokozottan jelentkeznek. 

Hazánkban az amerikai futball és a baseball is két nyelvet használó sportág. Ennek 

egyik oka, hogy még nagyon kevés id  telt el a megjelenésük óta és az angol 

dominancia er sen érezteti hatását. A másik, hogy még számszer en kevesen ismerik a 

sportágakat, így magát az adott sportági nyelvhasználatot, és a források fordítói nem 

mernek még tisztán magyar szöveget leírni, a bizonytalanság a hivatalos 

játékszabályzatokban is látható. 

A magyarországi amerikai futball szövetség kihangsúlyozza a szabályzatában, 

hogy nem minden terminust fordítottak le magyar nyelvre, mert sok esetben ez nem volt 

lehetséges. Ennek ellenére léteznek olyan m vek, melyek még a sportág hazai 

megjelenése el ttr l származnak és a napjainkban angolul használt terminusokra találó 

magyar megfelel ket tartalmaznak, pl. engl. down > magy. menet, engl. safety > magy. 

önmentés. 

Mindkét játék nyelvében tehát sok az angol szóalak, illetve több olyan terminus is 

használatos, melyeknek van magyar alakjuk, esetenként kett  vagy három is, de teljesen 

esetleges, hogy mikor melyiket alkalmazzák az egyes szövegekben. Ezek felváltva, 

egymás szinonimájaként szerepelnek a forrásokban, pl engl. fly ball > magy. magas 

labda, repül  labda, engl. interception > magy. labdaeladás. 

Bár felépítésük különbözik, vannak terminusok, melyeket mindkét játék használ, 

ilyen pl. az elfogó és az elkapó. Az amerikai futballban bármelyik játékos lehet, aki az 

éppen átadott labdát megfogja és elorozza az ellenfélt l, a baseballban pedig a 2. számú 

játékos (catcher) magyar elnevezéseir l van szó. A szakirodalomban is felmerült már ez 

a probléma, hogy különböz  szakmai területek által használt terminusok két különböz

fogalmat jelölnek-e, azaz poliszémiának tekinthet k, vagy egyetlen fogalomról van-e 

szó. 

E két sportág hazai nyelvének vizsgálata mindenképpen megismétlend , hiszen 

felmerül a kérdés, hogy maradnak-e kétnyelv ek, vagy a rögbi példájához hasonlóan 

egy hosszú folyamat eredményeképpen létrejön-e majd a metaforákkal és különböz  új 

szóalkotásokkal teli, de tisztán magyar nyelv  amerikai futball, illetve baseball 

terminológia. 
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7. Metaforák  

7.1 Metaforák a nyelvészetben

Egyre gyakrabban t nik fel nyelvészeti kutatások témájaként a metaforák 

vizsgálata, megfigyelése, leírása. A generatív nyelvészet nyomán, azzal szembekerülve 

bontakozott ki a kognitív nyelvészet, amely a racionális felfogással szemben az 

empirikus látásmódot állította el térbe (Evans–Green 2006), és megteremtette azt az 

irányt, amely a metaforakutatást az irodalom mellett a nyelvészetben is meghonosította. 

A metafora e szerint az ember megismerési, gondolkodási folyamatait tükrözi, így 

minden nyelvhasználó kommunikál metaforák segítségével, s t, az egész kommunikáció 

alapvet en szóképekkel történik. A metafora ugyanis egy nyelvi kép, amelyben egy 

dolgot úgy hasonlítunk egy másikhoz, hogy a kett t azonosítjuk egymással. Kövecses e 

mellett azt írja, hogy a fogalmi metaforák egy absztrakt fogalomkört (céltartományt) 

fogalmaznak meg egy konkrétabb fogalomkör (forrástartomány) segítségével, és ezek 

általában nem cserélhet k fel egymással (Kövecses 2005). A metaforákat akkor 

érthetjük meg, ha ismerjük a forrás-, és a céltartomány közötti leképezést, megfelelést, 

azaz pl. a sport, mint forrástartomány, és a háború, mint céltartomány közötti lehetséges 

megfelelések, hogy a sportolók maguk a harcosok vagy az egymás elleni játék maga az 

ütközet stb. 

A fogalmi metaforák mellett meg kell említenünk a metaforikus nyelvi 

kifejezéseket, vagy más néven nyelvi metaforákat. Ezek jelentése a különböz

lehetséges megfeleltetésekb l jön létre, ezt látjuk az új sportágak metaforáinál is. Azt is 

mondhatjuk, hogy többjelentés  szavak, hiszen második és további jelentésük az 

els dlegesb l fejl dik ki egy bonyolultabb jelenség, fogalom kifejezésére metaforikus, 

metonimikus úton (Minya 2003). 

A Lakoff és Johnson által kidolgozott elmélet szerint a metafora a természetes 

nyelv m ködésének egyik alapvet  módja és eszköze. A szerz páros azt a tételt is 

tagadja, hogy a metafora mindig hasonlóságon alapul, valamint, hogy csupán m vészi, 

„díszít ” funkciója van, azaz csupán irodalomelméleti tényez  (Lakoff–Johnson  1980). 

Banczerowsi hozzáteszi, hogy mindezeken túl „a metafora olyan eszköze az embernek, 

amely lehet vé teszi bizonyos absztrakt cselekvések és tartalmuk konkrét módon történ
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kifejezését” (Ba czerowski 1999: 82), az ember jobban felfogja azt, amit eredetileg 

képtelen volna megérteni, az érzelmeket, értékeket és pszichikai folyamatokat. 

A Bevezet ben már említett világméret  változások, átalakulások rendszerint 

nagyon gyorsan zajlanak le, id t sem hagyva a fokozatos megszokásra, az élet 

rendszerébe való beépülésre. Sokszor ezért egyszer bb nem a nevükön nevezni, hanem 

metaforákkal megszépíteni a megjelen  új tárgyakat, folyamatokat, jelenségeket. 

Különösen jellemz  ez a szaknyelvekre, hiszen a beszél k a szaktudományos vagy 

szakmai köznyelvi kifejezést gyakran túl hivatalosnak érzik, változtatnak rajta, és 

metaforákat alkotnak az adott terminus mellé. A szaknyelv ezáltal szemléletesebb, 

gyakran gazdaságosabb lesz, a megszületett metaforák az eredeti terminusnál általában 

rövidebbek, érdekesebbek, és közelebb hozzák a megnevezés tárgyát (Tolcsvai Nagy 

1989). Egy elmélet szerint a metafora csak a nyelvi változásban, új kifejezések 

alkotásában játszik szerepet, ez a szakterületek esetében nem kizárólagos jellemz ként, 

de jelen van. 

7.2 Metaforák az új sportágak magyar nyelvében 

Hazánkban a sportnyelv kialakulásával a metaforák is megjelentek a sportági 

nyelvhasználatban. Az egyik legnépszer bb sportágunk, a labdarúgás terminológiája 

kialakulásának kapcsán állapítja meg Bánhidi, hogy „a metaforák száma állandóan n ” 

(Bánhidi 1971: 118). F névi, melléknévi és nagyszámú igei metafora alakult ki és 

szilárdult meg sportnyelvünkben a 19 20. század fordulóján. 

A hagyományos megközelítésben a metafora alapja a hasonlóság, azonban az 

egyes megfeleltetések, leképezések nem ugyanazok minden nyelvben, nagy szerepe 

lehet a kulturális különbségeknek a metaforák alkalmazásában. Ez különösen fontos és 

izgalmas a fordítások esetében. Lehetséges, hogy a forrásnyelv metaforája a célnyelvben 

is ugyanúgy, tükörfordítással megadható, de az is el fordulhat, hogy az eltér  kulturális 

hagyományok miatt kell terminológiai értelmezéssel alkotni egy-egy új szót, 

szakkifejezést. Schäffner is kihangsúlyozza, hogy a metaforafordítás két nyelv 

kultúrájának fogalmi rendszeréhez kapcsolódó kérdés is (Schäffner 2004). Ezt az új 

sportágak kapcsán is láthatjuk, hiszen például a rögbi egy jellegzetes támadástípusának 

fordítása a következ képpen alakult: engl. flying wedge > magy. faltör  kos. A 

hasonlóság alapja a játékosok sajátos felállása, az ék alakú látvány, amelyet ebben a 

támadó helyzetben nyújtanak. Azonban a flying wedge szó szerinti fordítása, a repül  ék
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hazánkban nem jelent semmit, a faltör  kos viszont annál inkább, a magyar kultúrában 

ezt a kifejezést mindenki érti. Bár az ék alakzat fizikailag megjelen  képét a magyar 

metafora nem adja vissza, a játékot nem ismer k is könnyen megérthetik a kifejezés 

jelentését. A metaforafordítások nehézségér l több tanulmányban olvashatunk 

(Kövecses 2007, Nagy 2008).

Mindegyik vizsgált sportág nyelve tartalmaz olyan metaforákat, amelyek számos 

sportági tudósításban el kerülnek. Ezek többnyire kifejezések, szókapcsolatok, pl. a 

csapat stratégiája kiváló volt, betartották a szabályokat, nem egyenl k az esélyek, 

méltón küzdöttek egymással az ellenfelek, edz táborba mennek a játékosok, sarokba 

szorította a futót, jól szerepelt az újonc stb., legtöbbjük a sport, mint háború, mint harc, 

mint viadal metafora megtestesít je. F. Kovács a labdarúgásból említ konkrét példát: „a 

bombagól metafora is azt jelenti, hogy a labda olyan er vel vágódik a kapuba, mint a 

bomba” (F. Kovács 1992: 277). Kövecses szerint ez abból is adódhat, hogy sok sportág, 

pl. „a birkózás, a boksz a háború és harc intézményéb l fejl dött ki” (Kövecses 2005: 

86), nem mellékesen pedig a hadtudomány nyelve alapja volt a hazai sportnyelv 

kialakulásának (Bánhidi 1971). A harcok egyszer sített világa a pályán is gyakran 

látható, pl. a jelen dolgozatban tárgyalt rögbi tolongásában, amikor a játékosok 

összekapaszkodva néznek farkasszemet a másik csapattal, vagy az amerikai futball 

játéka közben, amikor sisakjukat egymásnak feszítik. A sport természetszer en 

önmagában is a gy zelem eléréséhez kapcsolódik, akár csapatjátékról, akár egyéni 

sportágról van szó, a sport és harc kett se egymástól elválaszthatatlan fogalmak. A 

sportágak és játékok gyakori forrástartományok, a fogalomkör gyakran szerepel 

metaforikus konceptualizációként. 

A felsorolt kifejezésekr l, állandósult szókapcsolatokról nem szólok az egyes 

játékoknál, csak az adott sportág egyedi metaforáit, „metafora-terminusait” mutatom be. 

Többségük az eredeti nyelv tükörfordítással létrehozott metaforája (pl. ék, él  labda, 

hirtelen halál, vak oldal stb.), de vannak terminológiai értelmezéssel kialakított 

metaforák (pl. tolongás, összefogó), vagy más szaknyelvben el forduló és abból 

származó terminusok, szókapcsolatok is (pl. pillér, csatlakozás, végrehajtási pont). Mint 

már említettem, ezek a nyelvi metaforák a lehetséges megfelelések alapján alakulnak ki, 

pl. a tolongásban részt vev  játékosok messzir l úgy hatnak, mint a tolongó, egymást 

fellök  tömeg, a megfeleltetés tehát a testtartás, a játékosok egymáshoz viszonyított 

helyzete. 
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Az új sportágak nyelve kapcsán végzett szókincsvizsgálatok rámutattak arra, hogy 

hasonlóan a hétköznapi nyelvhasználathoz, az új sportágak nyelve is b velkedik 

metaforákban. A következ kben a négy vizsgált sportág hazai terminológiájának nyelvi 

metaforáit mutatom be, különböz  csoportra bontva azokat. A sportágak alapelemeinek

metaforáit (I.) követi egy kisebb csoport, olyan metaforák, amelyeket más sportágak 

révén már ismer a magyar sportnyelv (II.). Ezután következnek a más szakterületen, más 

szaknyelvben, illetve teljesen hétköznapi kontextusban használt terminusok (III.), és 

végül a különböz képpen lefordított metaforák (IV.). A dolgozat végén, a Függelékben 

találhatók a négy csoport összesített táblázatai. A vizsgálat módszere forráselemzés, 

azon belül is szókincsvizsgálat volt. A hivatalos szabályzatok mindegyikében – kivéve a 

korfball szabálykönyvét – szerepel egy-egy szógy jtemény, amelyek az alapot 

szolgáltatták. Ezekb l, és a többi korpuszból gy jtöttem ki a metaforákat, majd a 

lehetséges módokon csoportosítottam azokat. 

A vizsgálatok forrásai már ismertek az el z  fejezetekb l. Az alapforrások a 

sportágak hivatalos szabályzatai voltak (KB 2008, IRB 2007, JSZ 2009, HBSZ). Ezeket 

egészítették ki a Wikipédia rögbi és amerikai futball sportági szócikkei (WikipédiaRg, 

WikipédiaAf), valamint az egyes játékok szógy jteményei, szabálymagyarázatai, 

ismeretterjeszt  m vei. A korfball esetében A korfball szabályai cím  anyag (KBSzt), 

valamint A korfball alapjai (KBAlap) cím , testnevel  tanárok számára készített 

alapfokú szakmai összefoglaló. A rögbi hivatalos szóanyagát egy játékos által írt 

szógy jtemény (Nikowitz 1998), és egy szintén testnevel k számára készült oktatási 

segédlet (Gacsal 1995) b vítette. Az amerikai futballnál sok adatot találtam az amerikai 

ligáról, az NFL-r l készült hazai internetes oldalon és szótárában (NFL), valamint egy 

nagyon korai, a hazai szövetség megalakulása el tt b  tíz évvel íródott ismeretterjeszt

könyvben (Cawley–Brogden 1992). A baseball kapcsán a Baseball Szótár (BSZ), egy 

angol-magyar értelmez  szótár volt hasznos kiegészít  korpusz. 

I. Az els  csoport a sportágak alkotóelemeinek, összetev inek metaforái. Egy-egy 

helyzetnek, azaz a játékon belüli szokásos, a cél elérésére indított cselekvésnek, 

cselekvésfolyamatnak, vagy egy játékosnak, az általa betöltött posztnak ugyanúgy van 

képi megfelel je, mint a játékon belül használt vagy a játékot kiszolgáló eszköznek. A 

táblázatban a hasonlóság alapját is feltüntettem. 
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23. táblázat „Helyzet-metaforák” az egyes sportágak magyar nyelvében 

hasonlóság 
alapja 

korfball rögbi amerikai futball baseball 

játékosok 
egymáshoz 
viszonyított 
helyzete, 
testtartás, 
mozdulat 

fedett / 
védett 
pozíció 

tolongás 
faltör  kos 
csomag 
csatlakozás 

fejelés 
lándzsázás 
ék 
ollózás 
varrás 
dadogós lépés 
villanás 
lopakodás 
csapda 

séta 
lopás 

cselekvés-
folyamat 
befejezése 
vagy annak 
következ-
ménye 

szabad 
pozíció 

- hirtelen halál 
leégetés 
végrehajtási pont 

telt ház 
hazafutás 
öngyilkos préselt 
vad dobódobás 

24. táblázat „Eszköz-metaforák” az egyes sportágak magyar nyelvében 

hasonlóság 
alapja

korfball rögbi amerikai 
futball 

baseball 

alaki 
hasonlóság 

- - nyalóka 
vasrács 

gyémánt 
hazai tányér 

a mozgás az 
élet, a létezés  

 él  labda 
halott labda 

él  labda 
halott labda 

25. táblázat „Poszt, játékos-metaforák” az egyes sportágak magyar nyelvében 

hasonlóság 
alapja

korfball rögbi amerikai 
futball 

baseball 

játékosok 
egymáshoz 
viszonyított 
helyzete, 
testtartása 

- pillér 
leváló 
nehéz lovasság 
összeköt
összefogó 

falember 
támadó fal 

végzett 
mozdulat, 
szerep 

tigris 
párduc 
gerilla 
vadász 

r 

sarkazó labdatartó 
el söpröget
söpröget
ász 

tüzérség 
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II. Egy másfajta csoportot alkotnak azok a terminusok, amelyeket más sportágból 

más ismerünk, vagy hasonló szóalakkal több sportágban használnak, de a vizsgált új 

sportágakban speciális alakot vettek fel. 

Az amerikai futball nyelvében a támadó fal és falember terminusok a kézilabda 

védekez ire emlékeztetnek a (pl. „passzív magyar fal”). A labda rzése és a labdatartó

pedig ugyanarra a helyzetre mutatnak rá a labdarúgásban és az amerikai fociban 

egyaránt: egy játékos átmenetileg birtokolja, azaz megtartja a labdát.  

A korfball, a rögbi és a baseball nyelvében nem találunk ilyen típusú metaforát. 

III. Hasonlóan nagy csoport az a terminuskör, amelyek köznyelvi szavak ugyan, 

de nem más sportból ismeretesek, hanem általában a sporttól idegen, attól eltér

kontextusban, esetleg más szaknyelvben fordulnak el . 

A korfball nyelvében ezek egyrészt a fedett / védett és a szabad pozíció. A fedett, 

illetve védett pozíció, „amikor a véd  a támadójátékos el tt, kartávolságnál nem 

messzebb, felemelt kézzel áll” (KBAlap: 4), azaz egyik karja felemelésével mintegy 

lefedi az el tte álló ellenfelet. A kifejezés szintén els sorban a háborús 

kommunikációban fordul el , de a munka világában sem ismeretlen. A szabad pozíció

kifejez  elnevezés, a játékos olyan pozíciókat alakít ki, amib l szabadon, mások által 

nem akadályozva kosárra tudja dobni a labdát. 

Másrészt ide tartoznak a támadó játékosok különböz  felvett szerepei: engl. Tiger

> magy. tigris, engl. Panther > magy. párduc, engl. Hunter > magy. vadász, engl. 

Guerilla > magy. gerilla, engl. Guard > magy. r. Mind az adott állatnak vagy 

„mesterségnek” megfelel  jellemz k alapján kapták nevüket. 

A rögbi nyelvében a köznyelvi terminusok szintén beszédesek: tolongás, pillér, 

nehéz lovasság, csatlakozás, csomag, faltör  kos. 

A tolongás a rögbi legjellegzetesebb pillanata, a két csapat tagjai egymással 

szemben, összekapaszkodva feszülnek egymásnak, ebb l a helyzetb l igyekeznek 

továbbítani a labdát a pont megszerzése érdekében. A csomag ugyanennek egy 

„nyitottabb, szell sebb” változata, nyitott/nyílt  tolongásnak is hívják. 

A pillér egy játékos pozíció, a tolongás els  sorának két széls  játékosa, mintegy 

tartva, megtámasztva erejükkel a közöttük lev ket. 
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A nehéz lovasságról a legtöbb embernek egy felállított „hadrend” jut eszébe, a 

faltör  kosról pedig szintén egy harci helyzet – ismét látható a sport és a viadal 

kett sének szimbiózisa. Mindkett  egy-egy támadás-típus, és szabálytalanság 

elnevezése. 

A csatlakozás az a mozdulat, amikor egy játékost a társa a váll és a csíp  között, 

teljes karhosszal átkarol, átölel. 

Az amerikai futball nyelvéb l ebbe a kategóriába tartoznak a nyalóka, 

lándzsázás, vasrács, végrehajtási pont, impulzus terminusok. 

A nyalóka itt nem az édességet jelenti, hanem az oldalvonalon kívül használt 

távolságmér  eszköz a labda helyzetének megállapítására, az alakja miatt kapta a 

magyar nevét. 

A lándzsázásról két harcos összeütközése juthat eszünkbe, de nem a szó szerinti 

csatamez n, hanem a pályán, ahol a játékosok nem rendeltetésszer en használják a 

sisakjukat. Ez a szó a szabályzat etikai kódexének része, jelentésében megegyezik a 

fejeléssel, mégis külön tárgyalják. „A fejelés az, amikor a játékos a sisakját (vagy annak 

rostélyát) arra használja, hogy az ellenfelét megbüntesse” (JSZ 2009: 31). Az angol 

szabályzat, amelyb l a magyar fordítás készült, mindkét pontban ugyanazt a terminust 

alkalmazza: engl. spearing > magy. lándzsázás, fejelés. Logikusabb volna a lándzsázás

egységes használata, hiszen a fejelés már a labdarúgás jól ismert és használt terminusa. 

Ott az összefejelés jelentése felel meg az amerikai futball lándzsázás terminusa 

jelentésének. 

A vasrács maga a pálya, a rajta keresztben futó és a játékban nagy szerepet játszó 

vonalakról, yardjelölésekr l kapta ezt a nevet. 

A végrehajtási pont a játékban az a pont, ahonnan a szabálytalanság utáni 

büntetést végrehajtják, a mellett az informatika nyelvének sokszor használt kifejezése. 

Az impulzus szó nagyon meglep  ebben a szövegkörnyezetben, hiszen a hirtelen 

rövid hatás, lökés, indítás jelentés  terminus leginkább a fizikában kerül el . 

Egyértelm , hogy az angol nyelv  szabályzatból szó szerint fordították le azt a részt, 

amely a labda impulzusáról és lendületér l szól, „olyan impulzust adott a labdának, 

amely a célterületre juttatta azt…” (JSZ 2009: 79). E helyett megfontolandó volna a 

labda indítása szókapcsolat használata, amely például a labdarúgásban ugyanazt jelenti. 

A baseball nyelvében nem találunk ilyen típusú metaforát. 
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IV. A következ  csoportosítási szempont a fordításhoz kapcsolódik. Három 

egységet különítettem el e kategórián belül, minden sportágnál kifejtem, hogy milyen 

alaki és tartalmi hasonlóságról van szó, amely alapján metaforáknak nevezhetjük e 

terminusokat. 

A) Az els  csoportot a tükörfordítások alkotják. 

A korfball magyar nyelvében: 

26. táblázat „Tükörfordítás-metaforák” a korfball magyar nyelvében 

holland / angol terminus magyar terminus 

verdedigd positie védett pozíció 

defended position védett pozíció 

guard r 

guerilla gerilla 

hunter vadász 

panther párduc 

tiger tigris 

A védett pozíció jelentése a III. pontban olvasható, a többi metafora pedig egy-egy 

támadó pozíció elnevezése. 

A rögbi magyar nyelvében: 

27. táblázat „Tükörfordítás-metaforák” a rögbi magyar nyelvében

angol terminus magyar terminus 

binding csatlakozás 

dead ball halott labda 

live ball él  labda 

prop pillér 

A csatlakozást és pillért érintettem már. Az él  labda azt a helyzetet takarja, 

amikor a labda a játékban van, azaz játszanak vele, mozog, tehát „él”. Ennek 

ellentétpárja a halott labda, értelemszer en az a helyzet, amikor a labda nincsen 

játékban, nem mozog. 
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Az amerikai futball magyar nyelvében: 

28. táblázat „Tükörfordítás-metaforák” az amerikai futball magyar nyelvében 

angol terminus magyar terminus 

ace ász 

blind side vak oldal 

blind snap vak feladás 

blitz villanás 

dead ball halott labda 

holder (labda)tartó 

live ball él  labda 

screen erny

scissored ollózás 

seam varrás 

shotgun puska, vadászpuska 

sneak lopakodás 

stutter stepps dadogós lépés 

sudden death hirtelen halál 

trap csapda 

wedge ék 

wishbon villacsont 

Az ék, ollózás, villacsont, csapda, vak feladás és villanás jellegzetes akciók, 

játékhelyzetek elnevezése, pl. az ollózás alkalmával, kétfel l ketten szerelik a játékost, a 

csapda során pedig egy véd t becsalogatnak a támadósor egy résén, majd kizárják a 

játékból. Vak feladásról akkor beszélnek, amikor nagyon rövid távolságra dobják a 

labdát anélkül, hogy látnák a célt. A villanás a labda átadásának el re megtervezett, 

villanásszer  lerohanása.  

A vak oldal az a terület, amelyet az irányító nem lát be, mert a háta mögött van. 

A hirtelen halál az a helyzet, amikor döntetlen mérk zés után hosszabbítás 

következik, és az dönti el a mérk zést, hogy ebben az id ben melyik csapat szerzi az 

els  pontot. Korábban ez volt pl. a labdarúgásban is, jelenleg csak a jégkorong 

alkalmazza. 
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A varrás az a képzeletbeli vonal, amely a sorban álló hátvédek és a véd k között 

húzódik a zónavédekezésben. 

Az ász az egyetlen hátsó támadó. 

Ezek közül a legtöbb terminust a jelenlegi hazai amerikai futballban nem 

használják, illetve csak angolul, mert egy 1992. évi könyvben szerepelnek, amelyet a 

2005-ben létrejött szövetség alapítói valószín leg nem ismertek (Cawley–Brogden 

1992), holott több kiváló példát találunk benne az angol terminusok lefordítására. 

A baseball magyar nyelvében: 

29. táblázat „Tükörfordítás-metaforák” a baseball magyar nyelvében 

angol terminus magyar terminus 

battery tüzérség 

diamond gyémánt 

home plate hazai tányér 

homerun hazafutás 

steal lopás 

suicide squeeze play öngyilkos préselt (játék) 

walk séta 

wild pitch vad dobódobás 

A gyémánt a hétköznapokban egy szénmódosulat és az abból készített drágak , 

miközben a baseballban a pálya elnevezése - az alakja miatt kapta ezt a nevet. 

A tüzérség esetében joggal gyanakodhatunk egy meger sített „hadtestre”, és 

valóban, a dobó és az elkapó kett sét hívja így a szabályzat. 

A séta során a dobójátékos ugyanazon üt játékosnak négy dobóhibát dob, tehát 

négyszer rosszul dob, ilyenkor az üt játékos ütés és akadályoztatás nélkül elsétálhat az 

els  bázisig. 

A lopás az a mozzanat, amikor a futójátékos úgy szerez meg egy bázist, hogy a 

csapat nem végez ütést, azaz nem dolgozik meg a pontért, hanem „ellopja” azt. 

Az öngyilkos préselt játék és a vad dobódobás els  hallásra igen meglep ek. Az 

el bbi egy olyan akció a játék során, amelynek kimenetele kétséges, a futó lehet, hogy a 

vesztébe rohan. Az utóbbi pedig egy olyan rossz dobás, amelyet meggondolatlanul, 

„vadul” végez a dobójátékos. 
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A hazafutás, a köznyelvben külön írva egészen mást jelent, mint a játék során, 

amikor is az üt játékos úgy eltalálja a labdát, hogy az a pálya felett átszállva, általában a 

kerítés mögött, illetve a néz téren ér földet. Ilyenkor a másik csapat tagja a labdát nem 

tudja elkapni, ezért a pályát és az azon lév  bázisokat az üt játékos akadály nélkül 

körbefutja, míg haza nem ér, azaz meg nem érkezik a hazai bázisra (home base), tehát 

haza fut. 

A hazai tányér a hazai bázis egy alakváltozata, az els  és legf bb bázist jelölik 

így, az angol nyelv is alkalmazza ezt a metaforát, és a home base helyett gyakran a home 

plate-et használják. 

B) Vannak terminusok, amelyek a fordítás során alkalmazott terminológiai 

értelmezés eredményei, ezek alkotják a második csoportot. Megfigyelhet , hogy egyes 

esetekben maga az eredeti angol terminus is metafora.  

A korfball magyar nyelvében ilyen metaforát nem találunk.

A rögbi magyar nyelvében: 

30. táblázat Terminológiai értelmezés során kialakított metaforák a rögbi magyar nyelvében 

angol terminus magyar terminus 

flanker leváló 

flying wedge faltör  kos 

hooker sarkazó 

number eight összefogó 

scrum half összeköt

A faltör  kos kivételével – amelyr l már szóltunk – minden terminus egy-egy 

poszt elnevezése. 

A sarkazó a hivatalos megfogalmazás szerint „A tolongás els  sorának középs

játékosa, aki általában a 2-es számú mezt viseli." (IRB 2007: 7). Ez a definíció azonban 

nem sokat árul el arról, hogy miért éppen ezt a nevet kapta az adott játékos. Az angol 

hookert csatárnak szokták fordítani, és a sarkazó hasonló szerepet tölt be, mint a 

labdarúgás csatára, rá támaszkodhat a többi játékos. A sarkazó ugyanis a tolongás els

sorának közepén mintegy alapját, gerincét adja magának a tolongásnak, és szó szerint, 

belé kapaszkodnak, rá támaszkodnak a többiek. A sarkazás abból eredhet, hogy 
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támadóállásban helyezkedik el, és a lábfejtartásnak, a sarok elhelyezkedésének is fontos 

szerepe van abban, hogy meg tudja tartani társait. 

A leválók azok a játékosok, akik a tolongás második vagy harmadik sorához 

kívülr l csatlakoznak, nem a tolongás alapemberei, és bármikor leválhatnak arról, ha 

szükséges. 

Az angol nyelvben egyszer en csak 8. számúnak titulált játékos fontos szerepet 

tölt be, a tolongást hátulról mintegy összekapcsolja, összefogja, ezért lett magyarul 

összefogó. 

Az összeköt  az a játékos, aki bedobja a labdát a tolongásba, azaz ezzel megnyitja, 

elindítja az új akciót, összeköti a játékfolyamatot. 

Az amerikai futball magyar nyelvében: 

31. táblázat Terminológiai értelmezés során kialakított metaforák az amerikai futball magyar 

nyelvében 

angol terminus magyar terminus 

free safety söpröget

lineman falember 

offensive line támadó fal 

strong sefety el söpröget

A labdarúgásból is ismert söpröget poszt a mozdulat, a cselekvés hasonlósága 

után, a támadó fal, falember pedig a játékosok elhelyezkedése alapján kapta a nevét. 

A baseball magyar nyelvében: 

32. táblázat Terminológiai értelmezés során kialakított metaforák a baseball magyar nyelvében 

angol terminus magyar terminus 

bases loaded telt ház 

force play tolás 

run pont 

sacrifice fly feláldozott magas (ütés) 
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A feláldozott magas ütéskor nem az ütés feláldozásáról van szó, hanem a labdát 

ütik olyan magasra, hogy azt a véd k megfogják és ezáltal egy üt játékos kiesik. Azaz 

az üt játékost mintegy feláldozzák a csapat pontszerzése érdekében. 

A telt ház nem a baseball stadion telítettségére utal, hanem arra a helyzetre, amikor 

mindhárom bázison futójátékos található, azaz a csapat „háza telít dött”. 

A run azért lett pont, mert az a támadójátékos, aki a bázisokat érintve 

visszaérkezik a hazai bázisra, azaz körbefutja, pontot szerez a csapatának. 

A tolás akkor jön létre, amikor egy futó a meghatározott szabályok keretén belül, 

az üt  futóvá válása miatt elveszti a jogát, hogy elfoglaljon egy bázist. Ilyenkor a 

következ  bázist foglalhatja csak el a csapat, azaz az eredeti helyzet eltolódik eggyel. 

Vannak esetek, amikor az angol eredeti nem metafora, de a magyar elnevezés 

ugyanúgy terminológiai értelmezés következménye. Ilyen pl. az amerikai futballban: 

engl. line to gain indicator > magy. nyalóka. 

Létezik ennek a fordítottja is, amikor az angol terminus egy nagyon szellemes, 

találó metafora, a baseballban bullpen – bika akol, de a magyar nyelv nem vette át, 

hanem terminológiai értelmezéssel alakította ki a magyar megfelel jét: dobójátékosok 

bemelegít  helye. 

Ugyanez figyelhet  meg a rögbi nyelvhasználatában az engl. wings > magy. 

széls k és az engl. fly half > magy. irányító terminusoknál is. A széls  és irányító

játékosok magyar elnevezésekor a kulturális és sportbeli hagyományainkat vették 

figyelembe a fordítók, a szárnyacskák és repül  fél helyett régi sportnyelvi terminusokat 

alkalmaztak. 

C) Számtalan kifejezés van, amelyet egyáltalán nem fordítottak le, de szóban a 

pályán, mérk zés közben használják ket, ezek alkotják a harmadik csoportot, 

legtöbbjük a szleng közé is sorolható (vö. Kis 2002a). 

A korfball nyelvében nem találunk rá példát. 

A rögbi nyelvében egyetlen angol nyelv  metafora van, ez a sin bin, a „b nöz

vagy vétkes tároló/láda”: „az a meghatározott terület, ahol a 10 perc játékid re 

ideiglenesen kiállított játékosnak tartózkodnia kell” (IRB 2007: 10). 



118

Az amerikai futball nyelvében az air raid (légitámadás), a hail Mary (üdvözlégy 

Mária), a bootleg (csizmaszár), a flea flicker (bolhaugrás, bolhapöccintés), a hurry-up 

offense (siet s támadás), a jumbo (óriás), a pancake (palacsinta) egy-egy taktika vagy 

szerelés elnevezései. Például a hurry-up offense olyan támadás, amikor minél rövidebb 

id  alatt igyekeznek a játékosok minél hosszabb távolságot megtenni. A pancake egy 

olyan agresszív szerelés, melynek következtében a szerelt játékos – palacsintaszer en – 

egész testével elterül a földön, a hail Mary pedig a támadó csapat egyik utolsó esélye, ha 

kifut az id b l és pontokat akar szerezni. Ilyenkor már csak Mária segíthet a 

játékosokon. 

A bust (cs d) azon játékos, akit hatalmas küls ségek közepette az els k között 

választanak amat rb l profi sportolóvá, de hamar kiderül, hogy mégsem tud megfelelni 

az elvárásoknak. A bomb (bomba) a hosszú passz elnevezése, a nickel back (öt centes 

hátvéd) pedig a védekez  egység extra, azaz 5. játékosaként a játékba beálló defensive 

backje, azaz hátvédje. 

A baseball nyelvében nem találunk rá példát. 

7.3 Az új sportágak magyar nyelvi metaforáinak összegzése 

A dolgozatnak ebben a fejezetében négyféle módon csoportosítottam az új 

labdajátékok metaforáit. A sportjátékok alapegységeinek (eszközök, akciók és 

játékosok, posztok) metaforáiból áll az els  csoport. A más sportágak nyelvéb l már 

ismert sportnyelvi terminusok alkotják a második csoportot. A sportnyelvt l teljesen 

eltér  kontextusban, illetve más szaknyelvben használatos metaforák hozták létre a 

harmadik kategóriát. A negyedik csoportban az eredeti (angol, illetve a korfball esetében 

holland) nyelvb l készült fordítások alapján osztottam szét a talált metaforákat. Ez 

alapján három alcsoportot különböztettem meg. A tükörfordításokat, amelyekre az 

jellemz , hogy a forrásnyelvben és a célnyelvben is megegyezik a metaforák jelentése 

(pl. engl. steal > magy. lopás). A terminológiai értelmezéssel létrehozott metaforákat, 

melyek között van, amikor a forrásnyelv terminusa maga is egy szókép. Ebben az 

esetben a két terminus jelentése és többnyire a fogalmi metafora is különbözik (pl. engl. 

flying wedge > magy. faltör  kos). Ezen csoporton belül vannak esetek, amikor a 

forrásnyelvi metaforát a célnyelv, azaz a magyar nyelv egy már ismert sportnyelvi 

szakszóval, de nem metaforával írja le (pl. engl. wings > magy. széls k). Arra is volt 
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példa, hogy a forrásnyelvben egy szakkifejezés nem metafora, de a magyar nyelv azzá 

tette (engl. line to gain indicator > magy. nyalóka). Végül azokat a metaforákat vettem 

számba, amelyeket nem fordítottak le, hanem maradtak eredeti angol nyelven (pl. air 

raid, jumbo). 

A csoportosítások átfedik egymást, azaz például egy akció, jellegzetes cselekvés 

tükörfordítás és más kontextusból ismert köznyelvi terminus is egyben (pl. csatlakozás, 

csapda). A legkevesebb metafora a korfball nyelvében fordul el , nem csak hazánkban, 

hanem az eredeti nyelvben szintén. A legtöbb metafora az amerikai futball nyelvében 

van, melyek között sok az angol terminus. Ez a kétnyelv ség a sportág hazai 

terminológiájára is jellemz . Angol metafora ezen kívül csak a rögbi nyelvében 

található, abban is csak egy, a sin bin, hiszen e sportág szókincse mára már beépült 

nyelvünkbe és mindenki számára érthet  terminológiával dolgozik. A baseball 

nyelvében is viszonylag kis számban vannak magyar nyelv  metaforák. Az új sportági 

metaforák összességében nagyon találóak és beszédesek, jól sikerült fordítások, illetve 

alkotások. A legtöbb a tükörfordítás és a más kontextusból ismert terminus közöttük. A 

csoportokat összefoglaló táblázatok a dolgozat végén láthatók. 

A metaforákat szinte már észrevétlenül alkalmazzuk kommunikációnk során, 

használatuk mindennapi gondolkodásunk és nyelvhasználatunk szerves részévé vált. 

Látható, hogy az új sportágak nyelvében is számtalan nyelvi metafora él, azt is 

mondhatnánk, hogy a sport játékossága a sportnyelvben is el kerül. A felsorolt példák 

nagyon különböz , sokféle és sajátságos alaki, formai, viselkedésbeli hasonlóság alapján 

kapták a magyar elnevezésüket. Sokszor olyan terminusokról van szó, amelyek els

hallásra egyáltalán nem köt dnek a sporthoz (pl. nyalóka, vasrács, gyémánt, séta), de 

léteznek kifejez bb, már ismert metaforák (pl. söpröget , falember), és kifejezetten a 

sportra, sportolásra utaló terminusok is (pl. hazafutás, él  labda). Számos példát láttunk 

az emberi alkotóképesség határtalanságára, egyes sportági metaforák már-már kész 

nyelvi leleményeknek tekinthet k (pl. faltör  kos, lándzsázás, nehéz lovasság), Kiefer 

szavaival élve: „A metaforák a nyelvi kreativitás legegyértelm bb jelei, … .” (Kiefer 

2000a: 102).  

A metafora jelenségér l és a metaforarendszerekr l b vebben a már sokszor 

említett Kövecses tanulmányban olvashatunk (Kövecses 2005). 
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8. A lehetséges út: a rögbi és az amerikai futball magyar nyelvének 

összehasonlítása 

8.1 A két sportág kapcsolata 

A bemutatott négy sportág közül a korfball és a rögbi, valamint az amerikai futball 

és a baseball nyelve mutat egymással hasonlóságokat. Ezek közül azonban két sportág, a 

rögbi és az amerikai futball egy gyökérb l táplálkoznak, hiszen a rögbi egy átalakított 

változata lett a tengerentúlon az amerikai futball. Ebben a részben e két sportjáték hazai 

terminológiáját vizsgálom meg egymáshoz viszonyítva, feltárva a hasonlóságokat és 

különbségeket, különös tekintettel arra a kérdésre, hogy a rögbi hazai terminológiájának 

alakulása és nyelvünkbe való beépülése példa lehet-e más, idegen közegb l érkez  és 

eredetileg idegen nyelv  sportágak számára.  

A rögbi és az amerikai futball történeti háttere az 5.2.1 és 6.1.1 fejezetekben  

olvasható. Mindkét sportág célja ugyanaz, a játékosoknak a labdát az ellenfél 

célterületére kell juttatni és így pontot szerezni. Különbség, hogy a rögbiben mindez 

folyamatos játék során történik, míg az amerikai futballban a játékot meg-megszakítva, 

bizonyos számú yardot megtéve, 5-10 másodperces támadásokkal igyekeznek pontokat 

gy jteni. 

Mindkett  labdajáték, melyben egy tojás alakú labdával futnak, néha vet dnek a 

játékosok. A rögbi gyors, ütemes játék, amelyet számunkra a labdarúgásból ismert 

mezben játsszanak. Ezt alakították át az Egyesült Államokban a bevándorlók a saját 

képükre, és hoztak létre évtizedek alatt egy olyan sportágat, amely minden szempontból 

megfelel az amerikai elvárásnak (Mátis 2008b). Ez a sportág az amerikai futball, 

amelyben egyszerre valósul meg a látványosság, a szórakoztatás és a viadal. Hangsúlyos 

elem a játékosok megjelenése, szinte vértszer  felszerelésben érkeznek a pályára, 

amelyet sokszor használnak is játék közben. Fontos szerepet kapnak mellettük a 

mérk zésnegyedekben és a különböz  játékbeli helyzetek között a néz ket szórakoztató 

cheerleaderek, vagy pompon lányok. Ez utóbbi elnevezést az amerikai futballisták 

társadalmában kevésszer hallani, viszont az interneten egyre többször lehet látni a szót a 

különböz  ismeretterjeszt  honlapokon, így talán a magyar szóalak terjed majd el a 

köznyelvben is. Az amerikai futball a leírt sajátosságai mellett megtestesíti mindazt a 
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sokrét  változást, amely világszerte végbement a sportban, err l a dolgozat 1.4 fejezete 

szól b vebben.

A sport gazdasági jelent ségének növekedése következtében a sportnyelv is 

el térbe került. A nagy világversenyek révén a legkülönböz bb tájakról kerülhetnek 

sportolók egymással nyelvi kapcsolatba. Egy ilyen szituációban passzt, droppot vagy 

gólt hallva, a hasonló kiejtés következtében a játéknak ugyanarra a mozdulatára vagy 

pillanatára gondol mindenki, még akkor is, ha az írásmódjuk különbözik az egyes 

nyelvekben. Nemzetközi környezetben azonban, ha a magyar rögbisek tolongásról 

beszélnek, akkor ezt a Fidzsir l érkez  nem érti, az amerikai futballisták srcrumját 

viszont igen. Jelenleg ugyanis a hazai amerikai futball társadalma két nyelven 

kommunikál, szóban és írásban egyaránt több idegen terminust használnak.

Hazánkban a labdarúgást is szokás futballnak, rövidítve, becézve focinak hívni. 

Ennek az az oka, hogy egy angol labdajátéknak a 19. század közepén két változata 

alakult ki, a rugby és az association szabályok szerinti rúgójáték, azaz a rugby football

és az association football. A rugby football neve egyszer södött, maradt rugby, míg az 

európai országok az association footballt footballra rövidítették, ezt vette át hazánk is 

futball szóalakkal. E mellett jelent meg a 19-20. század fordulóján a magyar 

köznyelvben ugyanennek a sportágnak az elnevezéseként a labdarúgás szó. Ebbe a 

megszilárdult terminológiába került be néhány éve az amerikai football, magyarul 

amerikai futball10, így a futball szóalak hazánkban már nem csupán a labdarúgást jelöli. 

8.2. Az összehasonlító vizsgálat módszere és forrásai 

A vizsgálatok legfontosabb forrásairól már szó esett a sportágakról szóló 

fejezetekben (5.2, 6.1). Ezek a hivatalos szabályzatok (IRB 2007, JSZ 2009) és a 

Wikipédia sportági szócikkei (WikipédiaRg, WikipédiaAf) voltak. A rögbi esetében 

kiegészültek egy játékos által írt szógy jteménnyel (Nikowitz 1998), és egy testnevel

tanárok számára készült oktatási segédlettel (Gacsal 1995). Az amerikai futball esetében 

az amerikai ligáról, az NFL-r l készült hazai internetes oldalt és szótárát (NFL), 

valamint egy 2008-as mérk zés videofelvételét (SB 2008) használtam fel. 

                                                          
10 A Magyar Nagylexikonban téves fordítás található meg:, amerikai labdarúgás címszó alatt találjuk a sportág 

leírását (Éleszt s 1994: (1)764–765). 
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A vizsgálat módszere forráselemzés volt. Mindkét szabályzatban található egy-egy 

szógy jtemény, ezek elemeit vettem alapul, a bennük olvasható terminusokat gy jtöttem 

ki minden más korpuszból. Mivel mindkét szabályzat megadja az angol megfelel ket is, 

egyszer  volt összevetni a két sportágban el forduló ekvivalenseket. A videofelvétel 

megfelel  nyelvi példákkal b vítette a vizsgálatot. A nyelvi összehasonlítás és a 

különbségek bemutatása a játékos posztok elemzése mellett olyan szópárok segítségével 

történik, amelyek angol megfelel je mindkét játék nyelvében megtalálható. 

8.3. A rögbi és az amerikai futball magyar nyelvének összehasonlítása 

A játékok szókincsének megismeréséhez mindenképpen szólnunk kell az 

elnevezésükr l, hiszen szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A rögbi nevét angolul is 

rögbinek ejtik, ezt vette át nyelvünk is a kiejtés szerinti írásmóddal. A szövetség a rögbi

és a rugby alakot váltakozva használja attól függ en, hogy magyar vagy nemzetközi 

környezetben jelennek-e meg. Olyan is el fordult azonban, hogy egy 1995-ös hazai 

ismeretterjeszt  és testnevel k számára gyakorlatokat bemutató kiadvány címében 

szerepelt a rugby alak: „Rugby az iskolában”, holott ekkor már megalakult a nevében is 

rögbi szövetség (Gacsal 1995). A csapatok elnevezésében mindkét változattal 

találkozunk, pl. Battai Bulldogok Rögbi Klub, Elefántok Rögbi Sport Egyesület, 

Esztergomi Vitézek Rugby SE, Medvék Rugby Club stb.  

A rögbit eredetileg a Rugby városából származó futballnak, azaz rugby footballnak 

hívták. Ennek mintájára nevezték el az ebb l kialakult játékot az Amerikából származó 

futballnak, azaz angolul american footballnak. Hazánkban a magyar és az angol írásmód 

amerikai futball és amerikai football – egyaránt el fordul (Magyarországi Amerikai 

Football Csapatok Szövetsége, Budapesti American Football Egyesület, Gy r Sharks 

Amerikai Futball SE, Nyíregyháza-Tigers American Football Club Egyesület, Miskolci 

Amerikai Futball és Szabadid  Sport Egyesület), esetleges, hogy mikor melyik alakot, 

írásmódot használják. A rögbi két nagy fajtája, a liga és unió közül hazánkban a rögbi 

unió szabályai szerint játszanak, a szabálykönyv is a rögbi unió nemzetközi szervezete 

szabályzatának fordítása. A játék és fogalmai a rögbi unió szabályai szerint, 

változatlanul kerültek átvételre. Az Egyesült Államokban kétféle szabályrendszer szerint 

játsszák az amerikai futballt: létezik egy egyetemi és egy professzionális amerikai 

futball bajnokság. A hazánkban játszott amerikai futball az USA egyetemi bajnoksága 
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és az európai szövetség szabályait követi. A két sportág közötti alapvet  különbségeket 

a következ  táblázat mutatja. 

33. táblázat A rögbi és az amerikai futball alapszabályainak összehasonlítása 

 rögbi amerikai futball 

játéktér max. 144 m hosszú, max. 70 m 
széles f , homok, anyag, hó vagy 
m f

120 yard (kb. 110 m) hosszú és 53 
1/3 yard (49 m) széles 

játékosok 2 x 15 f  2 x 11 f

játékid 2 x 40 perc 4 x 15 perc 

játék célja pontszerzés pontszerzés 

büntetés büntet  rúgás, szabadrúgás, piros 
lap, sárga lap, zárt tolongás 

yardvesztés, területvesztés, 
kísérletvesztés, automatikus els
kísérlet, játékos kizárása 

Már ezek az alapvet  információk is több ismeretlen terminust tartalmaznak a 

játékokat nem ismer k számára. A rögbi átláthatóbb, talán csak a tolongás szó 

ismeretlen, de a többi szakszó a labdarúgásból már ismert. Az amerikai futball 

terminusai szintén mind magyar szóalakok, de tartalmuk, jelentésük ismeretlen. E rokon 

sportjátékok számtalan terminusa megegyezik, a nyelvi összehasonlításkor ezeket 

vettem alapul. Ilyenek azok az „alapterminusok”, amelyek közismertek, hiszen vagy 

köznyelvi szavak voltak eredetileg vagy azzá váltak, és mindkét sportág ugyanabban az 

alakban és jelentésben használja ket: játék, csapat, támadók, véd(ekez) k, edz , meccs, 

mérk zés, blokkolás, id mérés, id húzás, szünet, pálya, passz, el ny, labda, 

szabadrúgás, játékvezet , rúgás, játéktér. Mellettük állnak azok a szakszavak és 

kifejezések, amelyek esetében ugyanaz az eredeti angol terminus, de magyarul más 

alakkal jelenik meg a két játék nyelvhasználatában (pl. engl. goal line > magy. gólvonal, 

célvonal), vagy ugyanazt a magyar szóalakot használják, de nem általánosan ismert 

hazai sportnyelvi terminusok (pl. állított rúgás). A következ kben erre látunk példákat. 

34. táblázat Azonos angol terminusok a rögbi és az amerikai futball nyelvében 

angol terminus rögbi hazai terminusa amerikai futball hazai 

terminusa 

captain kapitány csapatkapitány 

dead ball halott labda halott labda 

drop(p) kick drop(p) rúgás pattintott rúgás 
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flanker leváló támadó játékos (a flanker 
helyett ma már leginkább a 
wide receivert használják) 

goal line célvonal gólvonal 

kickoff kezd rúgás kirúgás / kezd rúgás 

off side les szabálytalanságfajta, de 
nincsen magyar 
terminusa/off side 

place kick állított rúgás állított rúgás 

punt kézb l rúgás punt rúgás 

receiver kifogó/elkapó (széls )elkapó 

srum/scrimmage tolongás scrimmage 

tackle mélyfogás szerelés 

touchdown önmentés 6 pontot ér  különböz
akció/touchdown 

try cél try-kísérlet / try 

A táblázatban látható terminusokat három csoportra bonthatjuk: (1) 

tükörfordítások (engl. dead ball > magy. halott labda, engl. goal line > magy. gólvonal, 

engl. captain > magy. kapitány) eredményei, vagy (2) terminológiai értelmezés 

következtében létrejött terminusok (engl. goal line > magy. célvonal, engl. off side > 

magy. les, engl. scrimmage > magy. tolongás), vagy (3) eredeti angol terminusok 

(touchdown, try, punt). Nézzük meg részletesen a kevéssé érthet  terminusokat felülr l 

lefelé haladva a táblázatban. 

A halott labda kifejezés felt nik a baseballban is, azt a helyzetet jelöli, amikor a 

labda nincsen játékban, azaz „nem él” a játék közben. 

A rögbi drop rúgásához képest szemléletesebb a pattintott rúgás az amerikai 

futballban, ez egy olyan rúgás, amikor a játékos el ször lepattintja a földre a labdát, és e 

mozdulat után rúgja meg. 

A punt rúgást a rögbisek fordították le kézb l rúgásra, és érthet bb is, mint angol 

párja az amerikai futballban. 

Különböznek a mélyfogás – szerelés, kezd rúgás – kirúgás, célvonal – gólvonal

párosok, de ezeket egy sportbarát akkor is értheti, ha nem ismeri az adott sportot. 

Nem ilyen azonban a cél – try kísérlet, a kifogó – elkapó, az önmentés – 

touchdown, és a tolongás – scrimmage párosok, hiszen ezek esetében nemcsak az angol, 

hanem a magyar szóalak sem elterjedt, vagy kevésbé ismert terminus. Az alábbiakban 
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ezeket a szópárokat hasonlítom össze, feltüntetve az el z  táblázat egy-egy sorát. Azaz 

el ször látjuk az angol terminust, majd ennek hazai megfelel jét a rögbi, és az amerikai 

futball nyelvében. 

 engl. tackle > magy. rögbi mélyfogás  > magy. amerikai futball szerelés

A mélyfogás terminust a rögbiben alkották meg a szerelés szinonimájaként. A 

jelenlegi szabályzatban is ez található, de a definícióban is felt nik a több sportágban, 

így az amerikai futballban által is használt szerelés: „Mélyfogásról akkor beszélünk, ha 

az álló helyzetben lev  labdaviv t egyidej leg egy vagy több ellenfél megfogja, és 

földre viszi. Ha a labdát birtokló játékost nem fogják, akkor szerelés nem történt.” (IRB 

2007: 62). A szerelést azonban ebben a jelentésében nem találjuk az ÉKsz-ben, a 

terminus sportnyelvi jelentése ott a "Sportoló fölszerelése és öltözéke" (ÉKsz 2003: 

1249) csupán. Bánhidi szótárában szerepel a szó, 1912-b l származik az els  adat, de a 

példa már a leszerel szóra mutat: „eléri … a széls t és le~i (NS. 19: 7)” (Bánhidi 1971: 

295). A leszerel az ÉKsz-ben a következ képp szerepel: 

„leszerel 3. Sp | „Az ellenfél játékosától a labdát v. a korongot (szabályosan) 

elveszi. ~i a csatárt. | <Támadást> közbelépésével meghiúsít” (ÉKsz. 2003: 828).  

Látható tehát, hogy valójában a leszerel a sportterminus, de nyelvhasználatunkban 

egyszer en szerelre, szerelésre rövidült, és legtöbbször már csak így használatos. 

 engl. kick off > magy. rögbi kezd rúgás > magy. amerikai futball  

kirúgás/kezd rúgás 

A kezd rúgás és kirúgás terminusokat legegyszer bben a labdarúgás ugyanazon 

terminusaival vethetjük össze, hiszen ezt a sportot a legtöbben ismerik, és mindenki 

számára egyértelm  a szakszavak jelentése. A labdarúgásban a kezd rúgás jelentése

más, mint a kirúgás, hiszen az el bbit csak a játék kezdetén alkalmazzák, az utóbbit 

pedig a kapus végzi el, ha hozzá kerül a labda. 

A rögbiben kezd rúgásnak nevezik a kick off-ot, és nem kirúgásnak, mert „A 

kezd  rúgás a mérk zés kezdetét és a szünet utáni újrakezdést jelenti.” (IRB 2007: 55). 

Azaz csak a félid k kezdésekor alkalmazott rúgás, és mivel ebben a sportágban nincsen 

kapus, kirúgásról nem beszélhetünk. 

Az amerikai futballban viszont látjuk, hogy mindkét alakot használják. A kirúgás 

ebben a játékban a félid k els  rúgását, valamint a büntet - és a szabadrúgás fogalmát 

is jelöli. A játékot elkezd , els , bevezet kezd rúgás nincsen az amerikai futballban, de 



126

a félid k eleji rúgásra ezt az alakot használják. Tehát az angolul több rúgásfajtára 

alkalmazott szót a magyar nyelv pontosítja, a cselekvést kijelöli, egyértelm síti. 

  engl. goal line > magy. rögbi célvonal > magy. amerikai futball  gólvonal 

Az angol goal line magyarul szó szerint valóban gólvonal, ahogyan az amerikai 

futball nyelvében használják. Ismét csak a labdarúgással tudom összehasonlítani az 

érthet ség kedvéért: olyan gól, mint a labdarúgásban van, az amerikai futballban is 

létezik, ugyanígy hívják, de több pontot érhet, nem csak egyet. 

A rögbiseknél viszont azért lett a goal line magyarul célvonal, mert náluk pontot a 

cél megszerzése ér, és ezért nem a gól szót használják erre a helyzetre.  

  engl. try > magy. rögbi cél > magy. amerikai futball try kísérlet 

Mindkét sportágban pontszerzési módról van szó, a különbség, hogy a rögbisek 

lefordították a terminust: „Cél Ha egy támadó játékos els ként helyezi le a labdát az 

ellenfél célterületén.” (IRB 2007: 38). Van büntet  cél is, és így már érhet  a célt szerez, 

célt visz szókapcsolat is, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a játékos pontot szerez. 

 „Ha egy játékos valószín leg célt szerzett volna, de egy ellenfél alattomos játéka 

akadályozta meg, büntet  célt kell ítélni a kapu közepén. (IRB 2007: 38). 

„Meg amúgy is ritkán fordul el , hogy a tolongás célt visz!” (Velkovics 2006: 43) 

Az amerikai futball hivatalos szabályzatában ez áll: 

„A „try”- kísérlet lehet séget ad a csapatok számára egy, vagy két pont szerzésére. 

Ez egy olyan speciális id szaka a mérk zésnek, amikor a mérk zés órája áll, de a 

kísérlet indításának az összes többi elemét alkalmazni kell.” (JSZ 2009: 75). Az egyéb 

szövegekben, tudósításokban, leírásokban leginkább csak a kísérlet szerepel, a 

szókapcsolat angol felét elhagyják: „Az extra kísérlet el bb gy ri bemozdulás miatt 

maradt ki” (AFH 2009). 

  engl. receiver > magy. rögbi  kifogó/elkapó > magy. amerikai futball elkapó  

Ez egy összefoglaló név, a rögbiben „az a játékos, aki közel áll a bedobáshoz, 

hogy amikor a bedobás játékosai vissza passzolják vagy dobják a labdát, akkor azt 

kifogja.” (IRB 2007: 84). Bármelyik játékos lehet kifogó/elkapó, de egy csapatban csak 

egy lehet ilyen felállásban. Az amerikai futballban az elkapó ugyanígy bárki lehet, aki a 
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labdát elkapja: „a mérk zésen 9 elkapást és 131 yardot bemutató játékos önbizalmával 

eddig sem volt probléma” (NSO 2009c).11

Az angol szót lefordítva (labdát) fogadó, megkapó volna a magyar terminus, ezt 

alakították át a szövetségek. A mozdulat lényege tehát mindkét játékban ugyanaz, 

csupán a rögbisek szemléletesebben fejezték ki a labda kimentését, kifogását a többi 

játékos közül. 

 engl. touchdown > magy. rögbi  önmentés > magy. amerikai futball

touchdown 

A touchdown jelentése földet érés, földet érintés, és mindkét játékban azt a 

mozdulatot jelöli, amikor a labdát egy játékos a meghatározott területre helyezi, dobja, 

vagy rávet dve viszi azt a földre, és ezzel a rögbiben pontot, illetve az amerikai 

futballban gólt és pontokat szerez. A különbség csak annyi, hogy a rögbiben 

lefordították a szót: „Amikor a védekez  játékosok hajtanak végre els ként földérintést 

a saját célterületükön, ez önmentést eredményez.” (IRB 2007: 110). Az amerikai futball 

ezzel szemben megtartotta az angol elnevezést: „a védelem 17 touchdownt 

szorgoskodott össze” (NSO 2009d). Emblematikus terminusa egyébként ez az amerikai 

futballnak, a közvetít k hasonló lelkesedéssel harsogják a szót egy-egy sikeres akció 

után, mint a labdarúgásban a gólt. 

 engl. srum/scrimmage > magy. rögbi tolongás > magy. amerikai futball 

scrimmage 

A tolongás a rögbi egyik legjellegzetesebb pillanata. A védekez  és támadó 

játékosok meghatározott rendben összekapaszkodnak egy olyan játékszituációban, 

amikor a cél a labda megszerzése és továbbjuttatása. Létezik nyílt tolongás (a labda a 

földön van), csomag (a labda egy játékos kezében van), és zárt tolongás, amikor két 

csapat összekapaszkodott tagjai feszülnek egymásnak, fejüket összeérintve. 

Az amerikai futballban hasonló jelenet a scrimmage, amit kevésszer említenek 

önállóan, inkább a line of scrimmage (az a vonal, ahonnan a scrimmage, azaz a támadás 

elkezd dik) és a scrimmage rúgás (a támadást kiváltó rúgás) kifejezésekben fordul el : 

„szabályos „scrimmage-rúgás”-nak számít a „punt”, „droprúgás és a place-kick” (JSZ 

                                                          
11 Az elkapó a baseball terminológiában is szerepel, egy fontos játékos poszt neve. 
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2009: 61). Tulajdonképpen mindkét játékban így indul egy támadás, de a rögbi egy 

nagyon találó nyelvi metaforával fejezi ki ugyanazt a mozdulatsort. 

Szóban a játékosok posztjára gyakran a tolongással is utalnak: „szükség van rám a 

tolongásban is” (Velkovics 2006: 42), „így lettél tolongás” (Velkovics 2006: 75). Míg az 

amerikai futballban: „Szombaton Nagykanizsára látogattunk, ahol a Demonsszal 

játszottunk egy scrimmage-t” (Zord 2009). 

A táblázatból és a részletesen bemutatott példákból is jól látszik, hogy 

ugyanazokat az angol terminusokat a rögbi nyelvében több esetben fordították le. A 

rögbi magyar terminusai között kevés idegen szót találunk, és néhány kivétellel a sportot 

ismer  átlagember számára is érthet k a használt terminusaik; sokat ezek közül 

terminológiai értelmezéssel alakítottak ki. 

Az amerikai futballban több az idegen szó és kifejezés, viszont a lefordított 

terminusok többször érthet bbek, mint a rögbi nyelvében (mélyfogás – szerelés, kifogó – 

elkapó, célvonal – gólvonal). Ez azért is érdekes, mert kevesebbszer alkalmazták a 

terminológiai értelmezés módszerét, azaz fordítással a hétköznapi ember számára is 

érthet bb és világosabb terminusokat kaptak. 

A következ kben a posztok elnevezéseinek elemzésével vizsgáljuk meg a 

sportágak közötti különbségeket. 

Az amerikai futballban a szópároknál is megfigyelhet  módon, a pozíciók 

elnevezéseinél is látható az angol-magyar alakok egyöntet  használata, ezek mellett 

pedig az angol rövidítéseket is alkalmazzák a sportági nyelvhasználatban. Az alábbi 

táblázatban láthatók az alappozíciók angol elnevezései, rövidítései, valamint a 

terminusok magyar elnevezései. Egyes posztokat szokás több alposztra bontani, ezek a 

forrásként említett honlapon (NFL) is olvashatóak, azonban a legtöbb szöveg az alábbi 

terminusokat tartalmazza. 

35. táblázat Amerikai futball pozíciók elnevezéseinek megjelenése
angol terminus angol rövidítés magyar terminus 

támadók 

offense team  támadó egység 

quarterback QB irányító 

offensive line OL támadófal 
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tight end TE fogó-blokkoló 

running back RB futó 

full back FB futó-blokkoló 

wide receiver WR fogó 

véd k 

defense team  védekez  egység 

defensive line DL véd fal 

linebacker LB középs  véd

cornerback CB széls  véd

strong safety SS el söpröget

free safety FS söpröget

speciális egységek 

special teams  speciális egységek 

kicker K rúgójátékos 

punter P rúgó, aki puntol 

kick returner / punt returner KR / PR  

holder H labdatartó 

long snapper LS labdaindító 

A következ  példákon láthatjuk, hogy a táblázatban felsorolt nevek és rövidítések 

hogyan keverednek, váltják egymást az egyes szövegekben, illetve egy adott szövegen 

belül is.  

Egy honlapon olvasható a következ : 

„Nekünk úgy kell helyezkedni, hogy megállítsuk a futót, vagy a pálya bels  fele 

felé tereljük, hogy az onnan érkez LB-k vagy széls  falemberek meg tudják állítani.” 

(Liga 2008).  

A legutóbbi Super Bowl magyar közvetítésén a következ k hangzottak el.  

„A védekez  fal két szélén a két defensive end megpróbál minél gyorsabban 

odaérni az irányítóhoz és ezzel t legalábbis kényelmetlen helyzetbe hozni, hogy ne 

tudja olyan kényelmesen elpasszolni a labdát”, „a futó el tti általában a faltör  kos, a 

full back, aki nem nagyon szokott más szerephez jutni, most elkapta ezt a 3 yardos 

passzt”12 (SB 2008). 

                                                          
12 A faltör  kos, mint játékosnév, a rögbi gyakran használt, sajátos eleme. 
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Nem egységes tehát a terminusok használata, egy mondaton belül vagy valamelyik 

pozíció rövidítését használják, vagy egy másiknak a magyar nevét, a következ nek 

pedig az angol nevét. Ugyanez a keveredés jellemzi azokat az angol szavakat is, 

amelyeknek van magyar megfelel jük, általában az angol és a magyar szóalak

szinonimaként használatos az írásokban.  

Az amerikai futball nyelvi vizsgálatakor már említettük (6.1.2), hogy a hivatalos 

játékszabályzatban is látunk erre példát a touchdown definíció kapcsán, és a Wikipédia 

amerikai futball címszavából egy-egy fontosabb, többször el forduló terminus oldalát is 

elérhetjük.  

Nézzük meg, hogy a rögbi játékosainál miképpen alakul a szóhasználat. 

36. táblázat Rögbi pozíciók elnevezése 

angol terminus magyar terminus 

forwards csatárok, azaz a tolongás résztvev i 

loosehead prop 1. baloldali pillér 

tighthead prop 3. jobboldali pillér 

hooker 2. sarkazó 

second row 4-5. második sor 

blindeside flanker 6. baloldali / rövid oldali leváló 

openside flanker 7. jobboldali / hosszú oldali leváló 

number eight 8. összefogó 

backs véd k, azaz a háromnegyed résztvev i 

scrum half 9. összeköt , irányító, nyitó, kilences 

fly half 10. irányító, tizes 

wings 11-14. széls k 

inside center 12. bels  center 

outside center 13. küls  center 

full back 15. fogó, hátvéd 

Az angol és magyar szóalakok keveredése a rögbiben csak a 15. számú játékosnál 

fordul el . A legtöbb magyar honlapon el ször szerepel az angol szó (full back), és csak 

kiegészítésképpen a magyar (fogó, hátvéd). A rögbi nyelvhasználatában inkább az okoz 

gondot, hogy egy-egy pozíciónak több magyar szóalakja is van, és ezek szintén 
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váltakozva fordulnak el  az egyes szövegekben. A 9-es és 10-es mezszámú játékosok 

magyar elnevezése a csapatok között sem tisztázott. A 9-es lehet összeköt , irányító, 

nyitó (pl. Százhalombattán), vagy egyszer en csak kilences. A 10-es Százhalombattán 

irányító, máshol inkább tizes. Ennek oka, hogy a csapatok a régi, szövetség 

megalakulása el tti saját hagyományaikat követik, és nem kívánnak változtatni ezen. 

Ugyanígy el fordulhat a szituációk elnevezéseinek keveredése is a mérk zések közben, 

hivatalos változtatásról egyel re nem gondolkodnak a szövetségen belül sem. 

„Gyakran fordul el , hogy a játékosok (f leg ha nem saját nevelés ek) más és más 

megnevezést használnak egy szituációra. A tizes védekezésben azt kiáltja, hogy 

’csúszunk’ (drift defence), miközben a center a ’drift’ kiáltást várja. Vagy a 

hátulról mélyr l érkez  leváló azt kiáltja ’föld’, a másik pedig azt várná, hogy ’le’. 

A jelek kavalkádja hamar nagyon zavaró lehet. … Kezdjünk el beszélni! Ha már 

döntöttünk, és ugyanazt a nyelvet beszéljük csapaton belül akkor is résen kell 

lenni. A régi beidegz dések ugyanis hamar felütik a fejüket! Ne engedjük össze-

vissza keverni a játékosokat.” (Velkovics 2008) 

A mezszámok is fontos szerepet töltenek be a rögbiben, ezeket a 36. táblázatban is 

feltüntettem. Az alábbi idézet is ezt bizonyítja. 

„A számok pedig észrevétlenül belopakodtak a hétköznapjainkba: „Hatos lesen 

áll!” vagy „Ki a pályáról nyolcas!” – ezek a kifejezések teljesen hétköznapiak ma már. 

A számok lassan átveszik a posztok nevét is (’Ki az ország legjobb kilencese?’ stb.).” 

(Velkovics 2008) 

Mindezek mellett kiemeljük a rögbi pozíciók kapcsán, hogy a tükörfordítások 

mellett (pl. engl. prop > magy. pillér, engl. inside center > bels  center számos 

terminust terminológiai értelmezés során alakítottak ki. Ilyen a rövid és hosszú oldali 

leváló, a baloldali és jobboldali pillér, az összefogó, amely angolul csak az egyszer 8-

as számú nevet viseli, de ilyen a scrum half is, amely az el z ekhez hasonlóan a 

játékban betöltött szerepe és magyar kultúrabeli értelmezése során kapta magyar 

elnevezését, és lett összeköt , irányító, nyitó. 

A szópárok és a posztok példái alapján is látható, hogy a rögbi nyelve kevés 

idegen szóalakot tartalmaz, a szabályzatban megtalálható idegen szavak csupán a mark, 

drop (dropp), markfogás, full back és a sin bin. A drop és a mark olyan játékszituációkat 

jelölnek, amelyeket nehezen lehetne egyetlen magyar szóval visszaadni, a full back egy 



132

játékos, akit fogónak vagy hátvédnek is mondanak; de az angol szónak er sebb a 

jelenléte. A sin bin, szó szerint b nöz /vétkes tároló, láda; a kiállított játékosok 

várakozó helye, területe. 

Ezzel szemben az amerikai futballban sokkal er teljesebb az angol nyelvi hatás. 

Számtalan terminusa van a sportágnak, amelyek angol és magyar szóalakját is 

használják párhuzamosan mind szóban, mind írásban (engl. play > magy. játék, engl. 

field goal > magy. mez nygól, engl. fumble > magy. labdavesztés, engl. hash marks > 

magy. bels  vonalak, engl. end zone > magy. célterület, gólterület, engl. snap > magy. 

labdaindítás, engl. interception > magy. labdaeladás), ez pedig egyes esetekben 

okozhat értelmezési, megértési problémákat, például ebben a mondatban: 

„ …  két interception mellett egy touchdownt is szerzett egy labdalopás után … ” 

(Valuska 2009a), „három labdaeladást kényszerített ki” (Valuska 2009b). 

Sok terminusnak egyáltalán nincsen magyar szóalakja, sok esetben azért, mert nem 

lehet egyetlen szóban visszaadni a jelentésüket (touchdown, first down, yard, 

scrimmage, safety, batting, muff, clipping, huddle, encroachment). Lehetséges, hogy 

ezek a terminusok a kés bbiekben elvesztik angol írásmódjukat, és az engl. goal > 

magy. gól mintájára megtartva a kiejtést, magyaros írásmóddal látjuk ket, vagy 

néhányukat viszont. 

8.4 A rögbi és az amerikai futball magyar nyelvhasználatának összegzése 

A dolgozatnak ebben a részében arra kerestem a választ, hogy két nagyon hasonló 

felépítés  és rokon sportág esetében miképpen történhetett, hogy az egyik nyelve szinte 

teljes mértékben beépült a magyar nyelvbe, míg a másik – legalábbis eddig – kétnyelv

maradt. Lehet-e példa a rögbi hazai terminológiájának alakulása és beépülése más, 

idegen közegb l érkez  és eredetileg idegen nyelv  sportágak, és nem csupán az 

amerikai futball számára? 

A rögbi nyelve szinte teljes mértékben idomult a magyar nyelvhez, a terminusok 

nagy része nem csak morfológiailag illeszkedik a magyar nyelvbe, de érthet  és jól 

használható mind a sportolók, mind az átlagember számára. Az angol nyelvb l 

lefordított szókincs nagy része köznyelvi terminusokból áll, pl. labda, el ny, játéktér, 

pálya stb., illetve olyan terminusokból, amelyeket más sportágból ismer már a köznyelv, 

pl. piros lap, sárga lap szabadrúgás, les stb. 
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A legtöbb angol szakterminust is lefordították és ahol szükséges volt, illetve ahol 

érthet bbnek bizonyult egy új magyar szóalak, terminológiai értelmezéssel alkották meg 

a magyar megfelel t, pl. tolongás, összefogó, sarkazó stb. Ennek köszönhet en kevés az 

idegen szó és kifejezés, csak a mark, sin bin és drop terminusok maradtak angol 

nyelv ek. Vannak a rögbi nyelvében olyan szókapcsolatok, amelyek szerkezete nem 

megszokott, a hazai köznyelvben nem kollokálnak, azaz mint állandó szókapcsolatok 

nem használatosak, nem ismertek számunkra, pl. célt szerez, büntet célt ad; ismerve 

azonban a terminusok jelentését, világossá válnak. 

Az amerikai futball nyelve még er sen köt dik az angol nyelv  terminológiához, 

és mind szóban, mind írásban kevesebbszer látjuk a meglév  magyar szóalakokat az 

egyes szövegekben ott, ahol egy eredeti angol terminusnak van már magyar alakja is, pl. 

engl. field goal > magy. mez nygól, engl. snap > magy. labdaindítás, engl. quarterback 

> magy. irányító. A problémát az okozza, hogy váltakozva jelennek meg az angol és 

magyar szóalakok az egyes szövegekben, ez pedig értelmezési és megértési nehézséget 

okoz. Az is látható volt, hogy a nyelvi metaforák az amerikai futball nyelvében kb. fele-

fele arányban magyar és angol nyelv ek (nyalóka, vasrács, lándzsázás, de bootleg, 

bomb, pancake), holott találó magyar alakokkal fel lehetne váltani az angol szóalakokat. 

A rögbi nyelvében a metaforák is magyar nyelv ek (egyetlen kivétel a sin bin), 

szellemes és könnyen megjegyezhet  terminusokat láthatunk közöttük, pl. nehéz 

lovasság, sarkazás, faltör  kos, csatlakozás. 

A két sportág közös angol terminusainak vizsgálatánál azt láttuk, hogy gyakran 

mindkét sportági nyelvhasználat lefordította azokat, de a rögbi gyakrabban élt a 

terminológiai értelmezés lehet ségével, jobban idomulnak a terminusok a játék 

cselekményéhez. Az amerikai futball nyelve ezzel szemben lefordította az adott angol 

szót, kifejezést, de kevesebbszer élt a terminológiai értelmezés módszerével. Ennek 

köszönhet en azonban ezen terminusaik els  hallásra is érthet bbek, hiszen többször 

láthatunk olyan jelöl t, amelyet a magyar köznyelv is ismer. Így az amerikai futball 

gólvonala, elkapója, szerelése érthet bb és ismertebb, mint a rögbi célvonala, kifogója, 

mélyfogása.  

Az amerikai futball és általában a két nyelvet használó sportágak 

nyelvhasználatában hasznos volna a jöv ben az angol-magyar szópároknál a magyar 

terminust helyezni el térbe, valamint a rögbi kapcsán láthatóan terminológiai 

értelmezéssel kialakítani magyar alakokat a még angol nyelv  terminusok helyett. 
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9. A sportágak szótárai, szógy jteményei 

9.1 A szótárakról általában 

Az egyes vizsgált sportágak szótárait, szójegyzékeit azért ebben az fejezetben 

mutatom be elkülönítve a játékok nyelvi elemzését l, mert kiemelked en fontos forrásai 

voltak a vizsgálatoknak, és egy önálló részben jobban megvilágíthatók az egyedi 

sajátosságaik. 

Nem véletlenül használtam a szójegyzékek megnevezést, hiszen a vizsgált 

sportágak eme korpuszai nagyon kevéssé hasonlítanak a mindenki által ismert, 

„klasszikus” szótárakra, viszont egyáltalán nem lebecsülend k. Ezen a ponton tehet  fel 

a kérdés, hogy napjainkban mi a „klasszikus” szótár, illetve beszélhetünk-e „klasszikus” 

szótárakról? Az utóbbi id ben több tanulmány is szólt a szótárfogalom és a 

szótártípusok megváltozásáról, a helyes szótárkészítésr l és annak nehézségeir l (Dróth 

2000, Dróth 2003, Fóris 2002, Fóris 2006c, Stefanovits 2006). A legtöbb ember számára 

a szótár az a szócikkekb l álló, a szavakat általában bet rendben tartalmazó 

szógy jtemény, amely segítségével nem csupán az adott szó jelentését tudjuk meg, 

hanem egyéb, szófajára, használatára, stílusára vonatkozó adatokat is. Ennél 

természetesen sokkal több kritériumnak megfelelhet egy szócikk, regionális, szaknyelvi 

és id beli min sítések, nyelvtani információk, frazeológiai egységek, kiejtésjelölés stb. 

(vö. Magay 2004, 2006), de az átlagember az el z ekben felsorolt adatokat hasznosítja 

leggyakrabban. 

A szaknyelvi szótárak kapcsán ez óhatatlanul megváltozik, két okból is. Az egyik 

ok, Kiss szavaival élve, hogy „A tudományos-technikai fejl dés … , a tudásanyagnak 

– s ezzel párhozamosan a szakszókincseknek – több területen is példátlan gyarapodását 

hozta magával” (Kiss 1995: 83). Ennek a felhalmozódott szaknyelvi terminus 

csoportnak nagy része pedig viszonylag gyorsan és folyamatosan kerül át a köznyelvi 

nyelvhasználatba (vö. Fóris 2004). A szaknyelvek számára ezért kiváló megoldás volna 

az online szótárak alkalmazása, hiszen az internet segítségével bárki számára 

elérhet ek, ennél azonban még nagyobb el nyük, hogy nagyon könnyen és egyszer en 

b víthet k, alakíthatók. A másik ok, amiért a klasszikusnak nevezett szótárforma nem 

teljesen idomul a szakszókincsekhez, a sportnyelvben is megtapasztalható jelenség, 

miszerint nem csupán szavak, hanem szókapcsolatok, kifejezések is helyet kell kapjanak 
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ezekben a szótárakban. Dróth ezért javasolja inkább a tezaurusz formát a szaknyelvek 

számára. A több tagból álló kifejezéseket ugyanis nehéz egy hagyományos szótárba 

beilleszteni, viszont a tezaurusz forma el nye, hogy a „szakma fejl désével b víthet

lesz a szóanyag” (Dróth 2003: 161). Egyszer  volna tehát azt mondani, hogy a 

sportágak terminológiáját is ilyen formában dolgozzuk fel. A sportnyelvet azonban meg 

kell különböztetnünk az egyes kutatóágazatok által használt szaknyelvekt l, így például 

a környezetvédelem vagy a mikrobiológia által használt szaknyelvi terminológiától. Ez 

a gondolat a tudományos nyelvek – szaknyelvek kett se felé visz minket, err l 

b vebben olvashatunk korábbi tanulmányokban (Pusztai 1975, Sz ll sy-Sebestyén 

1988, Kemény 2002). 

A legfiatalabb sportágainkról általában elmondható, hogy két nyelven történik a 

szóbeli és írott kommunikációjuk. Ilyen a dolgozatban is vizsgált amerikai futball és 

baseball, de ilyen a póker, és az olyan keleti filozófiára épül  harcm vészeti sportágak 

is, mint a sumo, a budo vagy a karate (vö. Bérces 2007). Lehetséges, hogy a 

kés bbiekben ez változni fog, hiszen a korábban vegyesen angol-magyar terminológiájú 

rögbi mára már szinte teljes egészében magyar nyelv  terminusokat használ, alig 

találunk terminológiájában idegen szót (Mátis 2008c), de ugyanez történt az 1930-as 

évek nyelvújítási korszakában, amikor több sportágunk magyar terminológiáját 

alakították ki, szókincsük pedig meggyökeresedett nyelvünkben. Az 1930-as évek 

sportnyelvújítási folyamatát doktori disszertációjában Bánhidi írja le minden részletre 

kiterjed en (Bánhidi 1971). Fontos tehát, hogy ezen sportágak szakszókincsét pontosan 

és egyértelm en meghatározva kétnyelv  szótárak is megadják. Ezek hírnökei a jelenleg 

használt és általában az interneten megtalálható sportági szójegyzékek és 

szógy jtemények, azonban nem elegend ek, és nem mindig dolgozzák fel az egész 

szakszókincset. Szükség volna tehát kétnyelv  sportági szótárakra, hiszen hatalmas az a 

z rzavar, amely ezeket a fiatal sportágakat nyelvi szempontból körülveszi. 

Természetesen a kétnyelv  szótárak létrehozásának el feltétele az új sportágak 

terminológiájának leírása és vizsgálata, hiszen ez a magyar nyelv  terminológia 

kialakítását és megszilárdulását vonná maga után. Az új sportágaknak is hasznukra 

válna egy a szakma által is egységesen elfogadott és használt, biztos és szilárd alapokon 

álló terminológia. Azaz, a kétnyelv  sportági szótárak mellett egynyelv  sportági 

értelmez  szótárak is kívánatosak volnának. A gondolatot továbbfejlesztve egy 

sportnyelvi adatbázis volna a végcél, ebben helyet kapna a hazai sportnyelv fogalmi 

rendszerének egésze, beleértve az új sportágak jelenlegi terminológiáját is. Így többek 
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között rendezésre kerülhetnének a közös fogalmak erny  terminusai, például a játéktér 

részei vagy az azonos posztok elnevezései. 

A sportnyelv sajátságos szaknyelv, éppen ezért a sportnyelvi szótárak 

megtervezésénél is egyedi módon kell eljárni. A felvázolt okok és jellegzetességek miatt 

a szócikkek mellett enciklopédia-szer en b vített magyarázattal, akár példákkal lehetne 

könnyíteni az értelmezést és befogadást. Mind az egy-, mind a kétnyelv  szótárak 

kapcsán elmondhatjuk, hogy olyan elektronikus sportági szótárakra volna szükség, 

amelyek ötvözik több szótártípus felhasználható adottságait és elkészítésükben 

sportszakember, nyelvész, lexikográfus és informatikus szakember együtt dolgozik. 

Nem mellékesen pedig az elektronikus szótárak könnyen alakíthatók, kiegészíthet k új 

információkkal, szavakkal (vö. Kiefer 2000b). A szócikkek alapjai volnának a címszók, 

az esetleges alakváltozatokkal, szinonimákkal, rövid nyelvészeti információval, ezt 

követné a pontos, egyértelm  és rövid definíció, majd ha szükséges, a példával b vített 

magyarázat.  

A hazánkba újonnan bekerül  sportágak esetében a szótárak nem követik a 

hagyományos szótárfelépítést, általában egyszer , kétnyelv  szójegyzékek, néha 

rövidített szabályleírások. Annyiban többek id nként egy szójegyzéknél, hogy néhol 

hosszabb kifejtés is követi a magyar terminust, számokkal, példákkal is segítve a 

könnyebb megértést. Vaalmint, és erre már utaltam, nem csupán szavak jegyzékér l van 

szó, hanem szókapcsolatok, kifejezések is helyet kapnak ezekben a gy jteményekben. 

Leginkább abba a b vített, enciklopédikus típusba tartoznak, amely szótárfajta 

„koncepciója és lexikográfiai módszere a szakmák szókészletének leírását, a szakszavak 

értelmezését érinti els sorban” (Pusztai 2005: 233). Egyértelm , hogy ezekben a 

forrásokban a „szakmai hitelesítést, a szaklektorálást meg kell er síteni” (Pusztai 2005: 

233), hiszen a terminológiai pontatlanságokat, a szótárakban fellelhet  hiányosságokat 

gyakorta a szakterületek bevonásának hiánya okozza (vö. Fábián 1988, Fóris 2006c). A 

vizsgált játékok sportági szójegyzékét többségében lelkes játékosok, vagy a játékot 

szeret  angolul tudók készítettek el úgy, hogy bármilyen lexikográfiai és nyelvészeti 

ismereteik lettek volna. (Ebb l adódóan azonban nem volna szükségszer  az a 

következetlenség, amely jellemzi ezeket a munkákat, nem von le az értékükb l, de 

mindenképpen jelen van, és gyakran megzavarhatja az olvasót.) 

Forrásként én is ezeket használtam és elemeztem, és gazdag tárházát nyújtották a 

vizsgálatoknak. Ennek ellenére minden sportág esetében megállapítható volt, hogy 
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szükség volna egy rendszerezett, a terminusokat pontosan megnevez  és megmagyarázó 

adatbázisra a fentebb vázolt módon.  

A továbbiakban a sportágak szójegyzékeit, szótárait, a közöttük lév

különbségeket, illetve hasonlóságokat mutatom be. 

Ezt követik az egyes sportágak elnevezésének szócikkei egynyelv  köznyelvi 

szótárakban, sportlexikonokban. A szaknyelvekkel kapcsolatban megállapítható, hogy 

egyre több szó kerül át a szakszókincsb l a köznyelvbe, majd ennek következtében a 

köznyelvi szótárakba is. Kiemelked  fontosságú azonban, hogy a szakszavak milyen 

formában kerülnek be ezekbe a gy jteményekbe, enciklopédiákba, lexikonokba. Az új 

szavak jelentését el ször az egyes szakmákon belül kell meghatározni és ezek után a 

szükséges absztrakciókat elvégezve, köznyelvi szótárakba is beilleszteni. E kérdéskörrel 

részletesen foglalkozik Fóris, rámutatva több példán keresztül arra, mennyire összetett 

és részletes munka ez, valamint arra, hogy még mindig nincsen együttm ködés, „a 

szaknyelvi eredet  címszavak jelentéstartalmának kidolgozása mögül hiányzik a 

szakterület meghatározó jelenléte” (Fóris 2006c: 52). Azért említjük meg mindezt, mert 

a sportágak nyelve esetében ugyanez megfigyelhet . Mivel a sportágak terminusait 

nehéz volna végigkövetni a meglév  köznyelvi- és sportszótárakban, az egyes sportágak 

nevét kerestem meg és vetettem össze e munkákban. Eredetileg csak sportszótárakban 

és –lexikonokban vizsgáltam volna meg e szócikkeket. Hazánkban azonban viszonylag 

kevés az ilyen tárgyú szótári m , illetve már nagyon régi kiadásúak. 

Általános tendencia volt világszerte a múlt század els  felében, hogy a megjelent 

sportlexikonok a történelem lenyomataivá váltak. El ször az 1920-as, 1930-as évek 

felszabadultságában jelentek meg ilyen tárgyú, gyakran több kötetes m vek, pl. egy 

osztrák kézikönyv (Gasch 1920), a norvég Nordisk Sportlexikon (Nordisk 1938), vagy a 

hazai sportenciklopédia (Pálfy 1928). A II. világháborút követ en pedig pl. a svéd 

Allhems Sportlexikon (Allhems 1948), az amerikaiak sportenciklopédiája (Menke 

1960), német kötetek (Boehmig 1956, Sportbuch 1959) vagy hazánkban egy 

sportkézikönyv (Sass–László–Antal 1960) és Hepp ötnyelv , majd hétnyelv

sportszótára (Hepp 1952, 1960). Mindkét id szakban az adott nemzet nagyságát és 

egységét voltak hivatottak ezek a m vek kifejezni, és általában a szerz k által 

összegy jtött sportágakat mutatták be. Az Allhems mind e mellett kifejezetten 

szaknyelvi terminológiával, sportklubok bemutatásával, egészségüggyel kapcsolatos 

szócikkekkel és a legfontosabb sporteseményekkel is megismertette az olvasót. A 

kés bbiekben is jelentek meg aztán sportági gy jtemények (Sports Rules Book 1997), 
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szótárak (Dictionary 2006, Schiffer–Mechling–Igel 2007), de gyakran köznyelvi 

szótárakban találjuk meg a sportágak szócikkeit (Webster’s 1989, Oxford 1989). 

Hazánkban az 1928-as kiadású, A sport enciklopédiája két kötete (Pálfy 1928) 

nem csupán a hazai sportágakat gy jtötte össze, hanem a világ minden táján játszott és 

népszer  sportágakról is szólt, a baseball és a rögbi is szerepel benne. Az 1960-ban 

megjelent, A Magyar Sport Kézikönyve áttekintést adott a hazai és nemzetközi 

sporttörténetr l, a hazánkban is létez  sportágakról, azok eredményeir l, 

szövetségeir l, szakosztályairól. E két m  azért is maradt ki a vizsgálatból, mert ez 

utóbbi könyvben egyáltalán nem kaptak helyet a vizsgált sportágak, az el bbiben 

pedig csak a két említett szócikk található. Ezek közül a baseball szócikk szókincse 

feldolgozásra került a baseball nyelvének vizsgálatánál (6.2.2), a rögbi szócikkben 

viszont ugyanazok a terminusok szerepeltek, mint napjainkban is: pálya, gól, pont, 

bíró stb., így azt nem szerepeltettem külön a rögbi nyelvi elemzésénél. Hepp Ferenc 

Hétnyelv  sportszótára (Hepp 1960) egy-egy önálló kötetben gy jti össze az akkor 

népszer  sportágak (labdarúgás, vívás, torna, úszás, kosárlabda, atlétika) 

szakszókincsét, ebben azonban nem szerepel egyik általunk vizsgált sportág sem. 

A Sportlexikonban (Nádori 1985/1986) a könyv megfogalmazása szerint 

sporttudományi fogalmak, sportági ismeretek és neves személyiségekr l szóló 

szócikkek kaptak helyet. A Magyar Sportenciklopédia (Lévai 2002) a hazai sportágak 

definíciója és története mellett a legfontosabb szakkifejezéseket is tárgyalja. A két m

sportági szócikkei szerepelnek a vizsgálatban, kib vítve még két-két köznyelvi 

egynyelv  szótárral és lexikonnal. Ezek az  Idegen szavak és kifejezések kéziszótára

(Bakos 2000), valamint a Magyar értelmez  kéziszótár (ÉKsz 2003), melyek talán az 

átlagemberek között is a leginkább ismert és legtöbbet használt szótárak. Mellettük 

szerepel napjaink két lexikona, az Officina Egyetemes Lexikon (Markó 1994) és a 

Magyar Nagylexikon (Éleszt s 1994). Bérces, doktori disszertációjában részletesen 

elemezte a magyar nyomtatott sportszótárakat, valamint online sportlexikográfiai és 

sportterminológiai forrásbibliográfiát tett közzé (Bérces 2006). 

Napjainkban több szakterület, így a sport esetében is megfigyelhet  az online 

szótárak megjelenése (Kis 2002b, Gaál 2008), de a négy vizsgált játéknak kifejezetten 

online szótára nincsen. Egy-egy általános, köznyelvi angol online szótárban 

megtalálhatóak a sportterminusok, de e m veket nem találtam olyan jelent ség nek, 

hogy bekerüljenek a vizsgálatba. 
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9.2 A korfball szótárai 

A korfballnak hazánkban nincsen sem klasszikus, sem tezaurusz szótára. Van 

azonban három olyan forrása, amelyek alapján felállíthatóak voltak a játék 5.1.2

fejezetében látható nyelvi egységei. (A lefordított m vek angol nyelvb l kerültek 

átültetésre, nem pedig a holland eredetib l.) Ezek rövid bemutatása után több példán 

keresztül történik a források összehasonlítása. 

A játék hivatalos szabálykönyve A korfball szabályai (KB 2008) címet viseli, ez 

mindenki számára elérhet  a szövetség honlapján (www.korfball.hu) Nem frissítik 

évente, hanem a nagyobb változások kapcsán adnak ki új szabálykönyvet, így például a 

2003. évi után csak 2008-ban fordítottak le új szabályzatot, a Nemzetközi Korfball 

Szövetség hivatalos kiadványát. A szöveg felépítése, formázása, a feltüntetett ábrák is 

ugyanazok, mint az eredeti szabálykönyvben. Egy nagyon rövid szabályleírás után 

három nagy fejezethez kapcsolódnak a legfontosabb terminusok és a hozzájuk 

kapcsolódó részletes szabályok, majd az utolsó tíz oldalon a játékvezet i karjelzések 

láthatóak fotókkal illusztrálva. Alább látható, hogy maga a tartalom is kijelöli a 

legfontosabbnak ítélt terminusokat. 

„1. fejezet: A pálya és az eszközök......................................................................... 5 

1.1 A pálya......................................................................................................5 
1.2 Jelölések....................................................................................................5 
1.3 Állványok ................................................................................................ 7 
1.4 Korfok ......................................................................................................7 
1.5 Labda........................................................................................................ 7 
1.6 Felszerelés ................................................................................................8”  
(KB 2008: 4) 

A szöveg jól átláthatóan szerkesztett, többször történik utalás más alpontokra, ha 

szükséges: „Véd  által elkövetett szabálytalanság vagy szabaddobással, vagy a büntet

újra dobásával (lásd. 3.11 c pont) büntetend .” (KB 2008: 30). 

Szintén a honlapon található, és úgyszintén A korfball szabályai címet viseli, egy 

a szabályzatnál rövidebb anyag (KBSzt), amelyet formailag a szótárak, a szabályzatok 

és az enciklopédiák egyvelegeként jellemezhetünk. Ez a korpusz 20, a szerz k által 

fontosnak tartott terminust tartalmaz, a témától függ en hol rövidebb, hol hosszabb 

formában fejtve ki a definíciókat. A térfélcsere terminus például így szerepel ebben: 
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„14. Térfélcsere és annak vége 
Minden két gól után a játékosok átmennek a másik térfélre, és szerepet cserélnek: a 

véd kb l támadók lesznek és fordítva.„ (KBSzt: 3) 

Végül pedig meg kell említenünk még egy jelent s korpuszt, A korfball alapjait 

(KBAlap), ez egy alapfokú szakmai összefoglaló testnevel  tanárok számára. A tanítás 

szempontjait vették figyelembe a magyar szerz k, a bemutató és történeti részt követi a 

technikai és a taktikai elemek kifejtése, ez utóbbiak megértését rajzos példákkal segítik. 

Egy folyamatos szöveg, amelyet vázlatszer en szabdalnak az egyes kiemelt egységek, 

például: 

„A támadójáték során a játékosok több különféle funkciót tölthetnek be: 

- Támadás. A játékos megpróbál gólt szerezni 

- Asszisztálás. A játékos segít valamely csapattársának abban, hogy az gólhelyzetbe 
kerüljön. 

- Lepattanó szedés. A játékos azzal segít társainak, hogy a sikertelen dobások után 
begy jti a labdát.” (KBAlap: 5) 

A szövetség honlapja szerteágazó és b séges információt nyújt, így az egyes 

csapatok nem is törekedtek arra, hogy saját internetes oldaluk legyen, ahol mégis van, 

ott a szabályokkal kapcsolatban a szövetség oldalára irányítanak. A következ kben 

három korpuszon keresztül szeretném bemutatni, hogy egyrészt hányféleképp lehet 

megfogalmazni egy-egy terminust, másrészt pedig, hogy milyen az összhang az egyes 

változatok között. 

I. egyéni játék/szóló játék, összjáték/csapatjáték 

1. KB 2008 

„Szóló játék 

Az összjáték szándékos elkerülése, amikor a labdát birtokló játékos a pozícióját 

egy másik játékos segítsége nélkül próbálja megváltoztatni.” (KB 2008: 22) 

2. KBSzt 

 „csapatjáték kikerülése ("egyéni játék") 

El fordulása:
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amikor a labdát eldobjuk azzal a szándékkal, hogy utána is a mienk legyen 

("önindítás").amikor továbbütjük a labdát, miközben mellette futunk ("labdavezetés„)” 

(KBSzt: 3) 

3. KBAlap 

„Az összjáték sportja 

A gólszerzés érdekében a csapattársaknak együtt kell játszaniuk. A szóló játék

nem megengedett, és a labdával futni még labdavezetéssel sem szabad.” (KBAlap: 15) 

A hasonló kosárlabdában nincsen ennyire megkülönböztetve a kétfajta játékmód, 

de az egyes játékosok sokkal inkább hangsúlyozhatják ügyességüket, hiszen a 

labdavezetés, és a vele együtt járó egyéniség kibontakoztatása ott megengedett, s t, 

szinte már kötelez . 

II. asszisztens játékvezet /vonalbíró 

1. KB 2008 

„Asszisztens játékvezet

Minden mérk zésen van egy asszisztens játékvezet , akinek feladata a játék során a 

játékvezet  segítése. 

A asszisztens játékvezet nél egy zászló kell, hogy legyen, melyet a játékvezet

figyelmének felhívására használ, ha a labda elhagyja a pályát, vagy ha közelében 

valamilyen szabálytalanság történik. A játékvezet  megkérheti az asszisztens 

játékvezet t, hogy további, el re megállapított esetekben is segítse t. 

A játékvezet  közli az asszisztens játékvezet vel, hogy hova álljon. A mérk zés alatt az 

asszisztens játékvezet nek a játéktéren (1.1-es pont), de a pályán kívül kell 

elhelyezkednie. 

Az asszisztens játékvezet  a játékvezet  engedélye után rövid ideig beléphet a pályára. 

A játékvezet  az asszisztens játékvezet t visszaléptetheti és – ha lehetséges – egy másik 

asszisztens játékvezet t kérhet fel a feladat ellátására.” (KB 2008: 16) 

2. KBSzt 

„10. Vonalbírók
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Ha lehetséges, minden mérk zésen két vonalbíró legyen, akik jelzik, ha a labda 

elhagyta a játékteret, és felhívja a bíró figyelmét a közelében észlelt 

szabálytalanságokra.„ (KBSzt: 2) 

3. KBAlap: nincsen rá példa 

III. korf/kosár 

1. KB 2008 

„§ 4.” Korfok  

Egy korf található minden állvány tetején. A korfnak a pálya közepe felé kell 

néznie és fels  élének 3,5 méter magasban kell lennie.. A korfok henger alakúak, talp 

nélkül; 23,5-25 cm magasak és bels  átmér jük 39-41 cm a fels  részen, 40-42 cm az 

alsó részen. A korf fels  pereme 2-3 cm széles. A korfok nádból vagy m anyagból 

készülnek, és lehet leg elütnek színben a földt l.”  (KB 2008: 7) 

2. KBSzt 

„4. Korf 

A fonott kosárgy r  (korf) mereven rögzített az állványhoz, szembefordítva a 

pályával. Fels  széle 3,5 m magasan van, magassága 25 cm, átmér je 39-47 cm. A 

kosár vastagsága a fels  részén 2-3 cm. A háttért l elüt  szín nek kell lennie.” (KBSzt: 

1) 

3. KBAlap 

“korfra dobás”, 

“A játék célja a gólszerzés, amit úgy lehet elérni, hogy a labdát bedobod a térfél 

területén felállított kosárba. A labdának felülr l lefelé át kell haladnia a kosáron.” 

(KBAlap: 16) 

Annyi talán már e három példán is megfigyelhet , hogy nem egységes a 

terminusok használata az egyes szövegekben. A leginkább valódi példája annak, hogy 

az egyes változatok mennyire egymás mellett élnek szinonimaként, az a KBSzt korf 

meghatározása, ahol is a korf terminus alatt már a kosár szót használja a szöveg írója a 

definícióban. Valószín leg ez meg is marad, ahogyan a többi példa változatai is. 
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Pontosításul azonban annyit mindenképpen megjegyeznék, hogy a csapatjáték és az 

összjáték, amelyek szinonimaként fordultak el , valójában különböz  jelentés ek, rész-

egész viszonyban állnak egymással: az összjáték 2-3 ember játéka is lehet, míg a 

csapatjátékot az egész csapat játssza. A korfballról szóló fejezetben már láthattuk 

(5.1.2), hogy az eredeti angol terminus az assistant referee, ebb l született 

tükörfordítással a szabályzat asszisztens játékvezet je, terminológiai értelmezéssel pedig 

a vonalbíró. Más sportágakban ez utóbbi terminus szintén szerepel, bár sokszor 

különböz  alakban látjuk, de legtöbbször ugyanabból az angol szóból, a linesmanb l 

fordították. 

A hivatalos szabálykönyv mindegyik példája folytatódik még kisebb 

pontosításokkal, a lényeges jellemz k azonban a kiemelt szövegrészletekb l is 

kit nnek. Jól látható, hogy hivatalosabb és részletesebb, mint a másik kett , 

aprólékosan, de érthet en magyaráz. A szótárnak rövidebb terjedelemben kell szinte 

ugyanazt a tudást átadnia, mint a szabálykönyvnek. Egy lényegretör , tömör szöveg, 

amelynek szimpatikus vonása, hogy néhol összekapcsolja az adott terminust más, 

értelmileg és a játék lényegét tekintve hozzá kapcsolódó terminussal. Végül pedig a 

tanári kézikönyv eleve különbözik a másik két szövegt l, mert egy folyamatos szövegbe 

– az ok-okozati viszonyokat is feltüntetve – ágyazódnak be a legfontosabb 

alapterminusok, így nem definíciószer  a magyarázatuk. 

A korfball szócikk köznyelvi szótárakban 

Idegen szavak és kifejezések kéziszótára       A címszó nem szerepel a szótárban. 

Magyar értelmez  kéziszótár         A címszó nem szerepel a szótárban.  

Sportlexikon           A címszó nem szerepel a szótárban.  

Magyar Sportenciklopédia 

„A korfball a kosárlabdának Hollandiában kialakult, palánk nélküli változata; a 

világ egyetlen vegyes csapatjátéka.” (Lévai 2002: (1)506) 
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Officina Egyetemes Lexikon 

„korfball, holland nemzeti játék (hasonló a kosárlabdához); minden testi 

érintkezés tilos, és vegyes csapatok (csapatonként 6 n  és 6 férfi játékos) 

játsszák13” (Markó 1994: 499) 

Magyar Nagylexikon 

„korfball, holland kosárlabda: a kosárlabdának Hollandiában kialakult, palánk 

nélküli változata. A 40 m × 20 m-es (szabad téren 60 m × 30 m-es), két egyenl

térfélre osztott pálya mindkét alapvonalától 6,67 m-re állítják fel a 3,5 m magas 

kosároszlopot, amelynek tetejére egy 40 cm átmér j , 25 cm magas, mindkét 

végén nyitott kosarat er sítenek. A büntet pont a kosártól 2,5 m-re van. A labda 

a futball-labdára hasonlít, kerülete 68–71 cm, tömege 425–475 g. A mérk zés 

két 30 perces félid b l áll. Négy férfi és négy n  alkot egy csapatot (a ~ az 

egyetlen labdajáték, amelyben férfiak és n k egy csapatban játszanak). – A 

sportág els sorban Hollandiában, Belgiumban, Németo.-ban, ill. Indonéziában 

népszer . A Nemzetközi ~ Szöv. az 1930-as években alakult meg, azóta évente 

VB-t és EB-t rendez. A ~t Magyaro.-on 1990 óta ismerik, a magyar versenyz k 

az 1990-es évekt l vesznek részt nemzetközi versenyeken. A sportágnak 

Németo.-ban kialakult változata a korbball.” 

(Éleszt s 1994: (11)338) 

Mindhárom forrás kiemeli a játék származását, a kosárlabdához való hasonlóságát, 

és különlegességét, hogy férfiak és n k együtt játsszák. A Magyar Nagylexikon szócikke 

a legb vebb, formára és tartalomra vonatkoztatva egyaránt. Figyelemre méltó benne a 

kosároszlop terminus. Ezzel a szóval kiegészíthet  volna a korfball-terminológia, hiszen 

ez is a post szónak egy magyar jelöl je a tartórúd és az állvány mellett. Egyik forrás 

sem említi meg a terminus szófaját, stílusát, etimológiáját, és nem helyezi kontextusba 

sem. 

Vannak olyan jellemz i a játéknak, amelyeket rövidebb terjedelemben is ki lehet 

hangsúlyozni, így példaként hozom magának a hivatalos szabályzatnak az els

mondatát, amely valójában a játék definíciója: 

                                                          
13 Az egész világon, így hazánkban is már csak 4-4 játékos van a pályán, az Officina Lexikon szövege a játék egy 
korábbi állapotát tükrözi a 6-6 játékos feltüntetésével. 
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„A korfball egy koedukált labdajáték, melyben egy téglalap alapú pályán, az egy 

csapatban játszó négy férfi- és négy n i játékos célja, hogy a labdát korfon átdobva 

pontot szerezzen.” (KB 2008: 5) 

A négy meghatározás ötvözete lenne talán az, amely minden lényeges pontra 

rámutat: 

korfball sp holl>, koedukált, küls ségeiben a hazánkban is ismert kosárlabdához 

hasonló labdajáték, melyben egy téglalap alapú pályán, az egy csapatban játszó 

négy férfi- és négy n i játékos célja, hogy a labdát a 3,5 m magas tartórúd tetején 

lev  korfon átdobva pontot szerezzen. 

9.3 A rögbi szótárai 

A rögbivel kapcsolatban két szótárat említhetünk meg. Az egyik a játék hivatalos 

szabálykönyvének része (IRB 2007), amely a Meghatározások címet viseli, és szinte 

minden csapat honlapján megtalálható. A szótár a szabályzat elején foglal helyet, egy 94 

címszóból álló, a terminusokat bet rendben szerepeltet  szógy jtemény. Változatos 

egy-egy címszó felépítése: 

„Scrum-half Irányító Az a játékos, aki bedobja a labdát a zárt tolongásba, aki 

általában a 9-es számú mezt viseli. 

Sin Bin  Sin Bin Az a meghatározott terület, ahol a 10 perc játékid re 

ideiglenesen kiállított játékosnak tartózkodnia kell. 

Substitutes Cserejátékos 3. Szabály – Játékosok száma – a csapat” (IRB 2007: 10)

„Captain  Kapitány A kapitány a csapat által kijelölt játékos. A mérk zés alatt 

csak a kapitány konzultálhat a játékvezet vel és az  kizárólagos felel ssége a bíró 

döntése szerinti lehet ségek közül választani.” (IRB 2007: 6) 

Van tehát, amikor definíciószer  mondatot látunk, van, amikor csak a terminushoz 

kapcsolódó szabályra utal a szöveg, és vannak esetek, amikor a definíciót egyéb 

magyarázatokkal is ellátják, pl a kapitány meghatározásánál. Ez a fajta pontos leírás 

ritka ebben a szótárban, a rövidebben leírható tartalmakat általában megtaláljuk, de a 
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hosszabb magyarázatot igényl  terminusoknál ez többnyire hiányzik, ilyenkor utalnak a 

szabályzat adott pontjára. Például a büntet  cél címszónál ez áll: „10. szabály – 

Alattomos játék” (IRB 2007: 7). Azaz, a 10. pontban leírt szabálynak, ami egyben az 

alattomos játék, nézzünk utána a szabálykönyvben, mert ehhez a játékrészhez 

kapcsolódik a keresett kifejezés. A rögbi esetében ez méltányolható, mert ha minden 

szónál és kifejezésnél mindent leírnának, ami az adott terminushoz tartozik és lényeges, 

kaotikussá és átláthatatlanná válna a szótár. Több szabály, helyzet következik egy 

másikból, és ha mindezek mindig megjelennének el zményként, az olvasó számára is 

nehézkessé, talán unalmassá válna használat közben. Ezért jó, hogy az IRB 2007 

szabálykönyv egyben szótárt is tartalmaz. 

E mellett létezik egy 1998-ban összeállított szótár, egy játékos, Nikowitz 

munkája, amely az interneten több csapat oldaláról elérhet  (Nikowitz 1998). A szerz

Angol-magyar rögbis kisszótárként aposztrofálja m vét, és a következ  ajánlót találjuk 

a cím alatt: 

„Több mint száznyolcvan szakkifejezés! 
Hibátlan Kiejtés útmutató! 
Részletes magyarázatok! 
Kiemelt kifejezések a kezd knek!” 

A folytatásban pedig megtudjuk, mit is tartalmaz ez a terminus-gy jtemény: 

„Edz i vezényszavak, pozíciók elnevezései, szakirodalmak titkos nyelve, 
anatómiai fogalmak, harmadik félid k szakkifejezései14, és még sok egyéb szalon- 
és nem-túl-szalonképes szócikk.” 

A szerz  beváltja ígéretét, és a szakterminusok mellett a játékosok és néz k rögbis 

szlengje is helyet kap a korpuszban, és mind a 182 db terminus mellett szögletes 

zárójelben feltünteti a kiejtést: „toothpiece [tútpísz] - fogvéd ”, tip rugby [tipragbi] - 

érint srögbi”. 

Mindkett  egy angol-magyar rögbiszótár, nézzük meg a két m  közötti 

különbséget. 

                                                          
14 Harmadik félid  természetesen nincsen a rögbiben, utalás az edzéseken, öltöz ben és a lelátókon elhangzó 
szakszókincsre. 
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I. nyitott/nyílt tolongás 

1. Nikowitz 

„Nyitott toli: amikor a labda a földön van, és min. 2 játékos küzd érte” 

2. IRB 2007 

„16. szabály – Nyílt tolongás” (IRB 2007: 10) 

II. tolongás/zárt tolongás 

1. Nikowitz 

„Tolongás. Amikor tolongást akar ítélni a bíró, csak kiteszi a kezét a bedobó 

csapat felé oldalra, és a nyolc toli játékos (l. forwards) villámgyorsan ott terem, és 

a helyszínen tol.” 

2. IRB 2007 

„20. szabály – zárt tolongás. Ez akkor történik, amikor mindkét csapat játékosai 

egy tolongásformába jönnek össze úgy, hogy a játékot újra el lehessen kezdeni a 

labda bedobásával a tolongásba.” IRB 2007: 10) 

III. passz 

1. Nikowitz 

„Passzolj! Közben a következ kre kell odafigyelni: 

1.   Két kézzel passzolj, és a célpont felé es  lábadon támaszkodj.  

2.   Fordulj szembe az elkapóval - oldalt a védelemhez képest. 

3.   A dobáshoz használd a könyöködet és a csuklódat, és a kezed kövesse a labda 

útját. A labdát mellmagasságban a legkönnyebb elkapni. 

4.   Kövesd a passzodat (támogasd a csapattársadat)!” 

2. IRB 2007 

„Egy játékos odadobja a labdát egy másiknak; ha egy játékos dobás nélkül adja a 

másik kezébe a labdát, az is passznak számít.” (IRB 2007: 9) 
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Jól látható, hogy a játékos által összeállított szótár egyben felér egy rögbis 

szlengszótárral is. Az egymás között elterjed  kifejezések mellett rövidítéseket is 

tartalmaz, a közvetlen társalgási-ifjúsági stílust követi, eredetileg is egy baráti 

társaságnak készült. Mivel a beszélt nyelvb l is tartalmaz elemeket, sok olyan terminust 

megismerhetünk bel le, amely a többi korpuszban nem szerepel, pl. „kicking tee – 

rúgókorong, hit and spin - Ütközz és fordulj le az ellenfélr l!, skill – ügyes fogások”, 

vagy a felszerelés egyes részeit: „scrim cup – tolongásban lev  játékosok b rb l készült 

sisakja, studs – stopli(s cip ), toothpiece – fogvéd ” stb. 

A hivatalos szótár ezzel ellentétben stílusában is hivatalos, rövid megjegyzések, 

definíciók és utalások jellemzik. Mindkett  használható, az el bbi inkább a 

figyelemfelkeltés jó eszköze a fiatalok számára, az utóbbi pedig a szótár melletti 

szabálykönyvvel együtt egy jobban kezelhet  és használható hivatalos anyag. 

A rögbi szócikk köznyelvi szótárakban 

Idegen szavak és kifejezések kéziszótára 

„rögbi sport tojásdad alakú labdával játszott, a labdarúgáshoz hasonló 

csapatjáték, amelyben a kezet is szabad használni (Rugby angol helységr l)” 

(Bakos 2000: 680) 

Magyar értelmez  kéziszótár 

„rögbi fn Sp Tojásdad alakú labdával játszott, labdarúgásszer  csapatjáték, 

amelyben a kezet is szabad használni a labdának az ellenfél alapvonala mögé való 

juttatásában [nk:ang (Rugby helység nevéb l)]” (ÉKsz: 1159) 

Sportlexikon 

„rögbi, rugby <ang.>:a játék célja, hogy az egyik csapat a tojás alakú labdát 

bevigye az ellenfél alapvonala mögé, vagy ha a labda már az alapvonal mögé 

került, azt kezével vagy a mellével a föld felé nyomja, ill. a labdát a leveg ben 

elrúgva a kapufák között a keresztléc felett továbbítsa a találati vonal mögé. … 

Mo.-on a ~nek nincs szövetsége, de mindig van egy-két olyan egyesület, 

amelynek fiataljai lelkesen zik ezt a sportágat.” (Nádori 1986: 793–4) 
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Magyar Sportenciklopédia 

„A rögbi csapatlabdajáték, melynek célja, hogy az egyik csapat a tojás alakú 

labdát bevigye az ellenfél célvonalára, vagy azon túl a földre helyezze, vagy pedig 

átrúgja a kapu fels  szárai között.” (Lévai 2002: (2)192) 

Officina Egyetemes Lexikon 

„rögbi [ang.], téglalap alakú, füves pályán, ovális labdával zött csapatjáték; a 

hagyomány szerint el ször az angol Rugby-i College-ban játszották (1823). A két 

15 f s csapat célja, hogy a labdát az ellenfél kapuvonala mögé juttassa vagy a 3 m 

magasan lev  fels  kapufa mögé rúgja. A játékid  2 x 40 perc” (Markó 1994: 

808) 

Magyar Nagylexikon 

„rögbi, rugby <ang.>: csapatlabdajáték. Két, a hivatásosoknál 13, az amat röknél 

15 f s csapat játssza egy téglalap alakú, 95–100 m hosszú (oldalvonal), 65–70 m 

széles (alap-, ill. gólvonal), felez vonallal kettéosztott pályán. A gólvonal mögött 

helyezkedik el a kb. 25 m hosszú gólterület v. találati terület. A H bet re hasonlító 

kapuk hossza 5,6 m, magasságuk a keresztlécig 3 m, felette még 6 m. A labda tojás 

alakú, ált. b rb l varrt, 400–450 g-os. A mérk zés két 40 perces félid b l áll, s a 

több pontot szerz  csapat gy z. A profik között 3, az amat rök között 4 pontos 

gólnak számít, ha a labdát az ellenfél gólterületére sikerül tenni. Újabb két pontot 

ér, ha a gólt követ  jutalomrúgáskor a labda a két fels  kapuléc között száll el. 3 

pontos az ún. droprúgásból elért találat (a játékos a kézb l maga elé ejtett labdát 

átlövi a kapu fels  szárai között), további pont szerezhet  a súlyos szabálytalanság 

miatt megítélt szabadrúgásból. A labdát rúgni, ütni és kézben vinni is szabad, de 

kézzel csak hátrafelé passzolható. Az amerikai labdarúgással ellentétben a ~ben 

csak a labdát birtokló játékost szabad támadni, ill. megengedett az ún. önmentés 

(touch down), amikor a véd  az ellenfél támadójától megszerzett labdát saját 

gólterületére teszi, majd droprúgással hozza játékba. A szabálytalanság esetén 

alkalmazott scrummage (tolongás, buli) során a két csapat 6–6 összekapaszkodó 

játékosa a közéjük dobott labdát igyekszik lábbal kiemelni, és a kedvez

pozícióban lév  társuknak továbbítani. …” (Éleszt s 1994: (15)650) 
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Az Idegen szavak és kifejezések kéziszótára és az ÉKsz nem adja vissza pontosan 

a játék lényegét, miközben az emberek többsége ezt a két szótárat ismeri, használja. 

Az valóban igaz, hogy egy tojásdad alakú labdával játsszák, és a kézhasználat is 

engedélyezett, de a labdarúgáshoz az eredetével kapcsolódik, hasonlítani bármelyik 

más sportághoz felesleges volna. 

Mindkett  feltünteti viszont a terminus stílusát, és etimológiáját, az ÉKsz e 

mellett a szófaját is. 

A Sportenciklopédia már egy kifogástalan definíciót ad, és a sportágak 

szempontjából nézve egyszer , érthet  magyarázat minden egyéb érdekesség, 

származás, számadatok nélkül. Szófajra, etimológiára való utalás itt nem található. 

A legrészletesebb szócikk a Sportlexikoné, a nagy terjedelme miatt nem is idéztem 

az egész szöveget. Érdekes az els  mondata, hiszen nem jelöli ki az olvasó számára, 

hogy ez egy sportnyelvi szó, illetve egy sportág, hanem azonnal a játék lényegére 

helyezi a hangsúlyt. A kimaradt egységben hosszú történeti rész, majd a legfontosabb 

játékszabályok láthatóak, bennük néhány szaknyelvi terminussal. Minden szinte 

ugyanúgy jelenik meg, mint napjainkban, egy terminus lehet ismeretlen, a találati 

vonal, ezt napjainkban célvonalnak, gólvonalnak is nevezik. A szócikk csak a szó 

etimológiájára utal, stílusbeli és szófaji meghatározást nem tartalmaz. 

Az Officina Lexikon szócikke mintegy a Sportenciklopédia definícióját b víti ki a 

legfontosabb számadatokkal (eredet, játékid , csapatlétszám stb.), viszont, lexikon 

mivoltából adódóan nem egy mondatban közli a tudnivalókat. A szó etimológiája itt 

megtalálható, más egyéb utalás nincsen. 

A Nagylexikon szócikke egy a Sportlexikonéhoz hasonlóan kimerít

adatgy jtemény. Minden alapinformációt tartalmaz a játékkal kapcsolatban, rövid 

történeti részt is vázol, és a leggyakoribb terminusokat is beleszövi a szövegbe (pl. 

tolongás, buli15, droprúgás, önmentés). A szó etimológiáját feltünteti, más egyéb utalást 

nem ad. 

Az alapinformációkat tartalmazó definíciók ötvözete talán ez lehetne: 

rögbi sp rugby <engl>, Angliából származó, téglalap alakú, füves pályán, 

tojáslabdával játszott csapatjáték, célja a labda ellenfél célvonalára vagy mögé való 

juttatása, illetve a H alakú kapu fels  szárai között való átrúgása, ezzel pont szerzése. 

                                                          
15 A buliról a rögbi nyelvi elemzésénél b vebben lásd a 3.2.2 fejezetben. 
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9.4 Az amerikai futball szótárai 

Az amerikai futball szótárai, szógy jteményei az eddigiekhez hasonlóan szintén 

az interneten érhet k el az érdekl d k számára. 

A szövetség hivatalos játékszabálykönyve, hasonlóan a korfball szabálykönyvhöz, 

egy kib vített enciklopédikus szótárnak tekinthet , a végén tárgymutatóval (JSZ 2009). 

Mivel szabálykönyv, nem csupán egy-egy szó, hanem szókapcsolatok, kifejezések is 

helyet kaptak benne. E miatt kevés a definícó, és több a részletes és alapos jellemzés. 

Például: 

„4. PARAGRAFUS: „Clipping”  

 2. 4. 1. SZAKASZ:  

a.:“Clipping”-nek min sül az a blokk, amikor az ellenfelet a csíp  vonalánál, vagy 

alatta blokkolják és az er  hátulról éri a játékost. (Kivétel: a futójátékos blokkolása) 

(Szabály 9-1-2-d)  

b.: A blokkoló játékos fejének, vagy lábának pozíciója nem határozza meg 

szükségszer en a blokkolás kezd pontjának helyét.  

  

 5. PARAGRAFUS: Halott labda szándékos mozgatása  

 2. 5. 1. SZAKASZ:  

A labda szándékos mozgatása az a cselekedet, amikor egy játékos egy halott 

labdát megkísérel mozgatni (el nyre szert tenni), miután a kezén és a lábán kívül más 

testrésze már a talajhoz ért; vagy miután a labdát valamilyen szabály már halottá 

nyilvánította. (Kivétel: Szabály 4-1-3-b Kivétel)” (JSZ 2009: 23) 

A második szöveg a Wikipédián és a csapatok honlapján megtalálható rövidített 

szabálykönyv részeként álló rövid szótár, Fontosabb kifejezések címmel, a 

legfontosabbnak tartott terminusokkal (WikipédiaAf). Összesen 32 terminus definícióját 

látjuk, e mellett pedig még 14 terminust magyaráz a szerz  a folyamatos szövegen, a 

szabálymagyarázatokon belül. Például: 

„Play: A labdának a földr l való elindulása, és halottá válása közti id tartam. 

Drive: Támadássorozat, ameddig a támadó csapat birtokolja a labdát.” 
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„Ha ez sikerül, akkor a támadók first down-t érnek el, vagyis újabb négy lehet séget az 
el rejutásra attól a ponttól, ahol az akció véget ért. Ha ez nem sikerül, akkor az ellenfél 
következik.” 

A harmadik korpusz az Egyesült Államok Nemzeti Futball Ligájáról, az NFL-r l 

szóló magyar nyelv , hazai honlapon megtalálható szótár (NFL), Szótár, alapkifejezések

címmel. Bet rendben sorol fel 212 terminust, amelyben a játékhoz közvetlenül 

kapcsolódó szavak és kifejezések mellett az amerikai szervezetre vonatkozóan is 

találunk példákat, pl. „IWFL - (Independent Woman Football League) Független N i 

Futball Liga”. Ebben a korpuszban találhatók azok a terminusok - többnyire 

játékszituációk, játékosok elnevezései -, amelyek nem kapcsolódnak szorosan az 

alapszabályokhoz, de színesebbé, változatosabbá teszik a nyelvet (pl. air raid 

(légitámadás), pancake (palacsinta). Ezekr l a nyelvi metaforákról az 7. fejezetben 

olvashatunk.  

A következ kben három példán mutatom be a munkák közötti különbséget. 

I. Kezd rúgás/kirúgás 

1. JSZ 2009 

„Kirúgás („Kick off’) 

2. 15. 6. SZAKASZ: A „kick off’ egy olyan szabadrúgás, amelyet a félid k elején 

és a „field goal” vagy „touchdown” után végeznek el.” (JSZ 2009: 28) 

2. WikipédiaAf 

„Kickoff: Kezd rúgás. A két félid  elején, és touchdown vagy FG után.” 

3. NFL 

„Kickoff - kezd rúgás a két félid  elején, TD vagy FG után” 

II. Touchdown 

1. JSZ 2009 
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„2. PARAGRAFUS: „Touchdown” 

TD elérése 

8. 2. 1. SZAKASZ: 

„Touchdown”-t ér el egy csapat, amikor: 

a.: Ha egy – a labdát szabályosan birtokló - labdaviv  játékos a játéktér fel l 

szabályosan keresztezi az ellenfél gólvonalának síkját. (Kivétel: Szabály 4-2-4-e) (A.R. 

2-23-1-I és A.R. 8-2-1-I-IV). b.: Egy jogosult „receiver” elkap egy szabályos el re-

passzt az ellenfél célterületén (A.R. 5-1-3-I és II). c.: Amikor egy hátra-passzt, vagy 

„fumble”-t elkaptak, visszaszereztek („recovered”), vagy elfogtak („intercepted”) az 

ellenfél célterületén. (Kivétel: Szabály 7-2-2-a Kivétel 2, 7-2- 2-b Kivétel 2 és 8-3-2-d-

5) (A.R. 7-2-4-I). d.: Egy szabadrúgást szabályosan elkap, vagy visszaszerez 

(„recovered”) az ellenfél célterületén. e.: Egy „scrimmage-rúgás”-t szabályosan elkap, 

vagy visszaszerez („recovered”) az ellenfél célterületén. (A.R. 6-3-9-VI). f.: A bíró TD-t 

ítél a Szabály 9-1-4-Büntetés és a Szabály 9-2-3-Büntetés el írásai szerint."  (JSZ 2009: 

74) 

2. WikipédiaAf 

„Touchdown (TD) (6 pt): Akkor következik be, ha valaki a játékosok közül az 

ellenfél célterületére (End Zone) viszi be a labdát, vagy az irányító a célterületen álló 

társának dobja a labdát, aki mindkét lábával érinti a földet, az elkapott labdával a 

kezében. Touchdownt elérhet a véd  és a támadócsapat is. A véd  labdaszerzés után 

közvetlenül, a támadó pedig egy akciósorozat végén (lehet passz, vagy futás eredménye 

is). Touchdown után a labda a háromyardos (az NFL-ben a kétyardos) vonalra kerül, és 

innen szerezhet a támadó csapat bónusz pontokat kétféle módon.” 

3. NFL 

„Touchdown - (TD) 6 pontot ér  támadás, mikor a támadó csapat szabályos 

módon birtokolja a labdát az ellenfél célterületén. Egyúttal engedélyezi a csapatnak egy 

extra pont megszerzését rúgással, vagy egy 2-pontos kísérlet végrehajtását” 

III. Mez nygól 

1. JSZ 2009 
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„4. PARAGRAFUS: „Field goal” (Mez nygól) 

„Field goal” elérése 

8. 4. I. SZAKASZ: 

a.: Egy „field goal”-t akkor érhet el a rúgó-csapat, ha egy pattintott- („drop kick”), 

vagy földr l elvégzett rúgással (,‚place kick”) a labdát átjuttatja az ellenfél kapufái 

között, a keresztléc fölött, miel tt a labda hozzáért a rúgó-csapat egyik játékosához, 

vagy a talajhoz. A rúgás „scrimmage”-rúgás lehet, de szabadrúgás („free kick”) nem. 

b.: Ha egy szabályos „field goal” során a labda átrepült a kapufák között a 

keresztléc fölött és a labda az alapvonal el tt vált halottá, vagy ha a labdát a szél 

visszafújta, de nem a keresztléc fölött (!) és a labda bárhol halottá válik, akkor a „field 

goal” sikeres. A „forward progress” meghatározásához a kapufákat és a keresztlécet 

vonalként kell értelmezni és nem síkként.” (JSZ 2009: 77) 

2. WikipédiaAf 

„Field GoaI (FG) (3 pt): Ezt csak a támadó csapat speciális egysége (Special 

Team) szerezhet. Akkor kerül rá sor, ha a támadó csapat három kísérletb l nem tesz 

meg 10 yardot és negyedikre a kapura lövést választják. Akkor sikeres, ha az U alakú 

kapu szárai közt megy be az U keresztszára fölött.”  

3. NFL 

„Field goal - 3 pontos kísérlet, a támadásban lev  csapat speciális egysége 

szerezheti. Ha három kísérletb l nem sikerül 10 yardot el rehaladniuk, de elég közel 

kerültek a kapuhoz, negyedikre mez nygóllal próbálkozhatnak. A rekord 63 yard.” 

A szövetség hivatalos szabályzata egyértelm en a hivatalos stílust követi, 

definíciószer  terminusmagyarázatokkal szolgál. Többnyire els ként a magyar szót 

használja, és zárójelben áll mellette az angol megfelel , de a példák alapján is láthatóak 

kivételek (engl. field goal < magy. mez nygól), amelyek folyamatosan szinonimaként 

jelennek meg az egyes szövegekben. Mint minden hivatalos játékszabályzat, ez is 

szerteágazó, kitekint a terminusokhoz kapcsolódó egyéb szabályokra (pl. touchdown

szócikk), ezért nehéz olvasni. A többi, egyszer bb szöveg mellett szolgálhatja a 

tökéletesebb és pontosabb megértést. Egyetlen személyhez köt dik a szöveg fordítása és 
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folyamatos szerkesztése, javítása16‚ de az elnökség mellett több szakbizottság is 

lektorálja, majd hitelesíti. Ennek tudatában még felt n bbek azok az elírások, 

következetlenségek, amelyek végigkísérik az egész szöveget. Szokatlan lehet a magyar 

olvasónak, hogy paragrafusokra és szakaszokra van felosztva, hiszen ez hazánkban 

els sorban a jogi szaknyelvre jellemz . A fordító ebben a pontban is h  maradt az 

eredeti szöveghez, a tükörfordítás végigkíséri az egész korpuszt, helyesírásában, 

megfogalmazásában is fel-felbukkannak az amerikai angol nyelvi jellegzetességek. A 

sportág dolgozatbeli nyelvi elemzésében a szabályzat egy más szempontú 

megközelítése olvasható (6.1.2 fejezet). 

A Wikipédia oldalait többen szerkesztik-szerkeszthetik, ebb l adódóan társalgási 

stílusban szólítja meg az olvasót, de az angol terminusokat helyezi el térbe. Ez 

egyértelm en abból fakad, hogy általában játékosok szerkesztik a szöveget, és az 

közegükben az angol nyelv dominál. A speciális rövidítéseket el szeretettel használja a 

szöveg: field goal – FG, touchdown – TD. A fontosabb kifejezésekb l összeállított 

szótár nagyon szubjektív, igyekeztek azokat a terminusokat feltüntetni, amelyek a 

legfontosabb szabályokhoz kapcsolódnak. Az egyszer en magyarázhatóak nagyon 

rövidek, míg a bonyolultabban leírhatóak a szabályzathoz képest érthet bbek. 

Az NFL oldalán lév  szótár formailag a legegyszer bb: az angol terminus mellett 

áll a magyar nyelv  megfelel je, vagy pár soros, érdekességekkel is kiegészített 

magyarázata, pl. a mez nygól szócikk végén: „A rekord 63 yard”. Ami izgalmassá teszi 

ezt az anyagot, hogy a honlapon a szótár mellett megtalálhatóak a játékszabályok is, 

ebben pedig a legfontosabb pontszerzési lehet ségek terminusai. Ezeket azonban a 

Wikipédia oldaláról vették át, így egy-egy terminus leírása más a játékszabályzat és más 

a szótár részben. Lehetséges, hogy mindkét részt más szerkesztette, és nem vetették 

össze az írásokat. Természetesen ett l függetlenül érthet , s t, lehetséges, hogy jobban 

megérthet  egy-egy bonyolultabb játékszituáció.  

Az amerikai futball szócikk köznyelvi szótárakban 

Idegen szavak és kifejezések kéziszótára          A címszó nem szerepel a szótárban. 

                                                          
16 Udvardi Gyula, a Játékvezet i Bizottság elnöke. 
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Magyar értelmez  kéziszótár 

„amerikai Sp: —‘futball: a rögbinek az a változata, amelyben minden játékost 

szabad támadni, és el re is lehet továbbítani a labdát” (ÉKsz: 39). 

Sportlexikon 

„amerikai futball: a rögbi amerikai válfaja, de annál sokkal durvább és 

veszélyesebb változata. Az amerikaiak egyik legkedveltebb nemzeti sportága. A 

játék célja – hasonlóan a rögbihez –, itt is az, hogy az egyik csapat a tojás alakú 

labdát az el írt módon az ellenfél térlécének kaputerébe, vagy a kapu keresztléce 

fölé juttassa. … A szabályok megsértését azzal büntetik, hogy elveszik a csapattól 

a labdát, vagy a csapat támadását 5-15 m-rel hátrább rendelik. A játékot négy bíró 

vezeti.” (Nádori 1985: 28–9) 

Magyar Sportenciklopédia           A címszó nem  szerepel a szótárban. 

Officina Egyetemes Lexikon 

„amerikai futball, a rögbi amerikai változata; rendkívül kemény játék, f leg az 

USA-ban népszer ; a szemben álló 11 f s csapatok arra törekszenek, hogy a tojás 

alakú labdát az ellenfél gólvonala mögé vagy a kapu keresztléce fölé juttassák” 

(Markó 1994: 47) 

        

Magyar Nagylexikon 

„amerikai futball  amerikai labdarúgás” 

„amerikai labdarúgás, american football <ang.>: labdajáték, a rögbinek az 

USA-ban kialakult, de Ny-Európában is ismert változata. A játéktér 109,75 m (120 

yard) hosszú, 48,90 m (53,5 yard) széles, a pálya 10,97 m × 9,14 m-es (12 yard × 

10 yard) sávokra oszlik. A játéktér két végén, az alapvonalon álló H alakú kapuk 

szélessége 5,64 m, magassága 6,05 m, a keresztléc magassága 3,05 m. A labda 

tojás alakú, tömege 400–425 g, hossza 28–28,5 cm, kerülete a legszélesebb részen 

53,70–54,70 cm. A játékosok véd felszerelése: rostélyos b rsisak, váll-, térd-, 

mell- és sípcsontvéd . A játékid  4 × 15 perc, a csapattagok száma 11. Az 

alapvet  különbség az ~ és a rögbi között az, hogy a rögbinél csak a labdát viv

játékost lehet támadni, az ~nál viszont bármelyiket. Mindkét sportágban kézben 

viheti a labdát a játékos, átadni viszont csak hátrafelé szabad. Kezdésnél a két 
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csapat 7–7 csatára egymással szemben guggol, a középcsatár hátraadja a labdát, a 

tényleges akciót a hátsó játékos indítja. A támadó négyszer kísérelheti meg, hogy a 

labdát 10 yard mélységben el re vigye az ellenfél térfelére, a véd  csapat ezt 

mindenáron igyekszik megakadályozni, ilyenkor alakulhatnak ki a tolongások 

(scrimmage). A támadó célja, hogy a labdát a kapuvonal mögé tegye, ez a hat pont 

érték  touchdown. A touchdown után a támadó még egy lehet séget kap: ha a 

labdát a kapufák között és a keresztléc fölött berúgja, újabb három pontot szerez. 

Ha a négy támadási kísérlet nem járt eredménnyel, akkor az eddig védekez  csapat 

támadhat négyszer. … Magyaro.-on az ~t 1990-ben mutatták be.” (Éleszt s 1994: 

(1)764–65) 

Az ÉKsz egészen leegyszer sített definíciót ad, nem sokat tudunk meg a játékról, 

hiszen feltételezi, hogy az olvasó ismeri a rögbit, vagy legalábbis utánanéz a szótárban. 

Mindegyik szócikkben az áll, hogy a rögbi változata, válfaja, ez viszont így önmagában 

nem igaz, hiszen egy önálló játékról van szó, legfeljebb a gyökerei nyúlnak vissza a 

rögbihez. Érdemesebb volna tehát a rögbi változata helyett, a rögbi hatására az 

Egyesült Államokban kialakult, vagy a rögbi nyomdokain az Egyesült Államokban 

kialakult kifejezés használata. 

Az ÉKsz a terminus szófajára és etimológiájára nem utal, stílusára viszont igen. 

A Sportlexikon ebben az esetben is hosszú szócikket közöl, és az el z ekhez 

hasonlóan a rögbihez való hasonlítás a kiindulópont. A jelenlegi szakterminológia itt 

még természetszer leg nem jelenhet meg, így a szerz  fordítására hagyatkozhat csak az 

olvasó. A játéktér, keresztléc, alapvonal, bíró szavak ma is így használatosak, az idegen 

szavakat viszont minden bizonnyal nem tudta a szerz  lefordítani, mert azokat 

meghagyta angol változatban, és csak a kiejtést tüntette fel szögletes zárójelben 

(scrimmage, touchdown). A scrimmage-et próbálta számunkra is szemléletesen 

elmagyarázni: „kicsi a rakás-szer  jelenetek” (Nádori 1985: 29). A szócikk sem 

etimológiára, sem stílusra, sem szófajra nem utal, egyedül a játszó nemzetet jelöli meg. 

Az Officina szócikke már törekszik a játék küls  jegyeinek visszaadására is a 

„rendkívül kemény játék” kifejezéssel. Többet árul el, mint az ÉKsz, hiszen kiderül 

bel le, hogy csapatjáték, hol a legnépszer bb, tojás alakú labdát használnak, és azzal 

hogyan bánnak. Azonban még mindig nem a legpontosabb meghatározás, és a m  a 

terminusnak sem szófajára, sem stílusára, sem etimológiájára nem utal. 
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A Nagylexikon részletesen mutatja be a sportágat, és külön érdekesség, hogy nem 

tartották meg a hazánkban is elterjedt amerikai futball elnevezést, hanem lefordították a 

futballt  labdarúgásra. Az európai mintát és hagyományokat követve ez helytálló volna, 

mert hiszen a rugby-i football volt az a játék, amely alapjául szolgált a hazánkban is 

ismert labdarúgásnak, amely játékot Európában footballnak, eredetileg association

footballnak is hívják. Az Egyesült Államokban viszont a labdarúgást soccernek hívják, 

a football pedig kifejezetten az amerikai futball neve. Egyértelm  volt tehát hazánkban, 

hogy nem használják a labdarúgás szót, mivel semmi köze nincs a labdarúgásnak ehhez 

a játékhoz. Lehetséges, hogy a lexikon szerz i ezt nem tudták, és cél volt minden 

nemzetközi szót magyarral helyettesíteni. Tanulság, hogy érdemes a fordítás el tt 

tájékozódni, vagy szakért  véleményét kérni, hiszen ez a példa ismét felveti 

lexikográfusok és sportszakemberek együttes munkájának kívánalmát. 

A Nagylexikon szócikke többször hasonlítja a sportág egyes szabályait a 

rögbiéihez, hangsúlyozva így is az összetartozásukat. Olvasható a szócikkben néhány, a 

sportágra jellemz  terminus, pl. touchdown, yard, de a megemlített tolongást a rögbi 

alkalmazza, a hazai amerikai futball napjainkban nem használja a magyar nevet, a 

szabályzatban is az angol scrimmage látható. (Nevelési célzattal viszont egyáltalán nem 

baj, hogy a szövegben maradt, lehetséges, hogy ez a magyar jelöl  használatának 

kezdete.) A korpusz a terminus etimológiáját jelöli, stílusát és szófaját nem. 

Az alapinformációkat tartalmazó szócikk a következ  lehetne: 

amerikai futball sp american football engl> az USA egyik kiemelt csapatjátéka, 

melyet keresztbe csíkos, téglalap alakú füves pályán, tojáslabdával, vértszer

felszerelésben játszanak, a cél passzolással vagy földre vet déssel a labda ellenfél 

gólvonala mögé való juttatása, illetve az Y alakú kapu szárai között való átrúgása, ezzel 

pontok szerzése.  

9.5 A baseball szótárai 

A baseball játék esetében három anyagot kell megvizsgálnunk. Az els  a sportág 

hivatalos szabályzatának II. fejezete. A Kifejezések meghatározása cím alatt 83 

terminusból álló angol-magyar szójegyzéket látunk (HBSZ).  
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A második, a szövetség egykori honlapján volt megtalálható Baseball szótár

(BSZ) címmel. Egy 79 szócikket tartalmazó, angol-magyar értelmez  szótár, de nem 

teljes, mert azok a szavak, amelyek a szerz  szerint mindenki számára érthet ek, pl. 

engl. coach magy.  edz , ebben a gy jteményben nem kaptak helyet. 

A harmadik m  az Ajánlott magyar kifejezések szógy jtemény, amely szintén az 

egykori szövetségi honlapon volt fellelhet . (Sem ezt, sem a Baseball Szótárt nem 

találjuk már a legújabb honlapon, a szövetség új szótár elkészítését tervezi). A korpusz 

egy 70 szóból álló angol-magyar szójegyzék, személyek, pálya és akciók címszók alatt 

gy jtöttek össze néhány fontosnak tartott terminust. Szerz je ismeretlen, címe is utal rá, 

hogy a baseball kezdeti korszakából származik. 

A három anyag nem fedi le egymást egy az egyben, mindegyikük különböz

pontokon kapcsolódik a másikhoz, azaz vannak terminusok, amelyeket mindháromban 

megtalálunk, és vannak, amelyeket csak az egyes szövegekben. Nézzük meg a m vek 

közötti különbséget. 

I. inning / játékrész 

1. BSZ 

„Inning  Játékrész 

Játékrész. Egy mérk zés kilenc játékrészb l áll. Minden játékrészben mindkét 

csapat egyszer-egyszer támad, illetve védekezik. Egy csapatnak addig kell védekeznie 

az adott játékrészben, amíg sikerül három támadót kiejteniük a játékból. Pontot szerezni 

csak támadás közben lehet.” (BSZ: 3) 

2. HBSZ 

„Játékrész (inning) a mérk zés azon része, amelyen belül a csapatok felváltva 

támadnak és védekeznek egyszer, és amelyikben három kiejtés van mindegyik csapat 

részér l. Mindegyik csapat ütésnél töltött ideje egy fél-játékrész.” (HBSZ: 12) 

3. Ajánlott magyar kifejezések 

„inning  játékrész” 



160

II. catcher / elkapó 

1. BSZ 

„Catcher Elkapó 

Annak a véd játékosnak a pozíciója, aki az üt játékos „mögött” guggol és elkapja 

az el nem ütött labdákat. Az egyetlen véd játékos, aki véd felszerelésben van (sisak, 

maszk, mellvéd, mélyvéd , lábvéd ). Az elkapó keszty je is lényegesen párnázottabb a 

többi véd keszty nél.” (BSZ: 1) 

2. HBSZ

„Elkapó (catcher) az a véd , aki a hazai base mögött foglal helyet.” (HBSZ: 9)

3. Ajánlott magyar kifejezések 

„catcher elfogó” 

III. fly ball / repül  labda, magas labda, magas ütés 

1. BSZ 

„Flyball Magasütés 

Olyan magasan megütött labda, melyet a véd k elkapnak, miel tt a labda a földet 

érintené, ezáltal az üt játékost kiejtik a játékból.” (BSZ: 2) 

2. HBSZ 

„Magas labda (fly ball) egy megütött labda, amely magasra megy a leveg ben 

repülés közben.” (HBSZ: 13) 

3. Ajánlott magyar kifejezések 

„fly ball magas labda” 

Természetesen vannak kivételek, de azt a példák is jól mutatják, hogy a Baseball 

szótárban alapvet en hosszabbak a szócikkek, részletesebb, b vebb kifejtés , 

közvetlenebb hangvétel  írásról van szó. Arra fektették a hangsúlyt, hogy aki csak 

ismerkedik a játékkal, minél több információt szerezzen egy-egy szócikk által. A 

szövegben a magyar terminusok uralkodnak és többször számadatokkal támasztják alá a 
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magyarázatokat. A hivatalos szabályzat szótára gyakran tömörebb, rövidebb 

meghatározásokkal él, és magáról a játékról nem sokat szól, így valóban csak kiegészít

eleme a szabályzatnak. Bár a példák alapján nem egyértelm , de a m ben az angol 

terminusok dominálnak, és a központozás hiánya az egész szabályzathoz hasonlóan itt is 

megjelenik.  

Az Ajánlott magyar kifejezések csak magát a terminust és annak magyar 

megfelel jét közli, definíció és egyéb magyarázat nélkül. 

A baseball szócikk köznyelvi szótárakban 

Idegen szavak és kifejezések kéziszótára 

„baseball [e: bézból] ang, sport négyzet alakú, 27 m hosszú pályán és üt fával 

játszott, Amerikában igen elterjedt csapatjáték” (Bakos 2000: 98) 

Magyar értelmez  kéziszótár 

„baseball  [bézból] fn (ritk írva bézból is) Sp (Egy negyednyi) körcikk alakú 

pályán labdával és üt fával játszott, kötetlen idej , kilenc játékrészb l álló 

csapatjáték. [ang]” (ÉKsz 2003: 91) 

Sportlexikon 

„baseball ] <ang.> [bészból]: olyan csapatjáték, amely összeköti az ütést a 

futással és pontokkal jutalmazza az ütéssel, ill. futással megszerzett jogot. Az 

amerikaiak egyik legnépszer bb csapatjátéka.  … Ez a jog azt jelenti, hogy a 

négyzet egyik sarkában lev  üt mez b l elindulva futhat a négyzet következ

sarkán lev  határpontig, majd a második és harmadik határpontig, végül vissza a 

kiindulási helyre. … Egy teljes játszma 9 védelemb l áll.  A játékid  kötetlen. Az 

a csapat gy z, amely több pontot ér el. Mo.-on ezt a sportágat nem zik.” (Nádori 

1985: 106–7) 

Magyar Sportenciklopédia 

„A baseball üt s labdajáték, amelyet két, kilenc-kilenc f s csapat játszik egymás 

ellen.” (Lévai I. 2002: 123) 
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Officina Egyetemes Lexikon 

„baseball [bézból; ang.], az USA-ban és Japánban kedvelt és elterjedt labdaver

sport, két csapat 9-9 f vel játssza egymás ellen. A XIX. század közepét l az USA-

ból terjedt el, 1938-ban rendezték az 1. világbajnokságot, 1992-t l olimpiai 

sportág” (Markó 1994: 105) 

Magyar Nagylexikon 

„baseball [b'e�sb�:l] <ang.>: üt s labdajáték. A pálya 175 m × 125 m, a bels

tér 27,45 m oldalhosszúságú rombusz. Az üt  fából készült, henger alakú, sima 

felület , a nyelénél elvékonyodó, hossza 106,6 cm, átmér je 7 cm, tömege ált. 1 

kg. A labda küls  bevonata b rb l készült, tömege 141–148 g, kerülete 22–23 cm. 

A játékosok b rkeszty t viselnek, a fogójátékos arcát maszk védi. A játékot két 9–

9 f b l álló csapat játssza, a csapatok üt - (batter) és mez nyjátékosokból 

(fielder) állnak. … A játékban a támadó csapatból egy üt -, a másik csapatból 

pedig kilenc mez nyjátékos vesz részt egyszerre. Az üt  célja, hogy a labda 

elütése után a pálya sarkaiban lev  állomásokat (alappont, base) elfoglalja, ill. 

azok érintésével a negyedik állomásra (home base) jusson. Az alappontok a pálya 

bels  részének (infield) négy sarkát jelzik. A futójátékosnak ezeket kell sorban 

megérintenie ahhoz, hogy pontot (run) érjen el. Ha az üt játékosnak sikerült 

elfoglalnia egy-egy alappontot, és sikerült visszatérnie a kiindulópontra, akkor a 

csapat – attól függ en, hogy a base-ek miként vannak elfoglalva, ill. hogy hány 

játékosnak sikerült hazafutnia stb. – egy, kett , három v. négy pontot szerezhet. A 

mez nyjátékosok célja, hogy a labda megszerzését követ en az üt ket sorra 

kizárják a játékból, s ezzel átvegyék a támadás jogát. Ezt többek között oly módon 

érhetik el, hogy eltalálják a labdával a futó üt játékost, v. a labdát el bb juttatják a 

base-be, mint ahogy az üt játékos odaérne. A mérk zés 9 játszmából áll, egy 

játszma további két részre oszlik. A játszma els  felében a vendég-, a másodikban 

a házigazda csapaté a támadás joga. Egy csapat addig támadhat, amíg három 

játékosát ki nem ejti az ellenfél. … A ~hoz hasonló, egyszer sített szabályokkal 

játszott sportág a szoftball.” (Éleszt s 1994: (3)329) 

   

Az Idegen szavak és kifejezések kéziszótárában nem pontos a pálya méretének 

meghatározása, a bels  pálya, amely valóban négyzet alakú, 90 láb, azaz átváltva 27, 43 
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m, a többi meghatározás megfelel a valóságnak, de nem teljes a kép. A terminus stílusát, 

etimológiáját és kiejtését is tartalmazza viszont a szócikk. 

Az ÉKsz szócikke közelebb áll a valósághoz, több tartalommal bír, ám bézból 

írásmóddal egyáltalán nem találkoztam. A szócikk közli a szó stílusát, szófaját és 

etimológiáját. 

A Sportlexikon baseball szócikke volt ebben a m ben az egyetlen a vizsgált 

szócikkek között, amely olyan definíciót adott egy sportról, amely elvárható volna. 

Több szakterminust használ a szöveg, ebben vannak olyanok, amelyek nem élnek a 

szaknyelvben (pl. határpont, játszma), de más korai forrásokban már láttuk ket (6.2.2

fejezet). A szócikk megadja a szó magyar kiejtését és etimológiáját, de stílusát és 

szófaját nem. 

A Sportenciklopédia meghatározása igen kevés tartalommal bír, egy kifejezetten a 

sportágakkal foglalkozó enciklopédiától többet várnánk. Sem szófaj, sem etimológia 

(sem esetleges kiejtés) nincsen megadva. 

Az Officina Lexikon az eddigi információk mellett és helyett történeti adatokkal 

szolgál, ami egy ilyen szócikkben felesleges, vagy legalábbis kevésbé fontos. A 

történeti visszatekintés helyett a játékra vonatkozóan lehetett volna több konkrétumot 

feltüntetni. A szócikk feltünteti a szó magyar kiejtését és az etimológiáját. 

A Nagylexikon szócikkében sok részletet megtudunk a játék természetér l, 

történetér l, a pályáról és a játékosokról. Több szakterminust többnyire a baseball 

társadalom által is használt módon alkalmaz, így valószín síthet , hogy a szócikk 

szerz je fordítás el tt konzultált a szakmával, pl. engl. base > magy. alappont, engl. run 

> magy. pont. Viszont az inning helyett használt játszma máshol nem fordult el , és a 

szövetség számára kifejezetten ajánlott a játékrész, illetve a korai korpusz ütési szakasza 

helyett. A szócikk feltünteti a magyar kiejtést és a szó etimológiáját. 

A megfelel  szócikk talán ez a megfogalmazás lehetne: 

baseball [e: bézból] sp <engl> az USA egyik kiemelt csapatjátéka, melyet egy 

négyzet alakú pályán, a négyzet végein meghatározott anyagú bázisokon, labdával és 

faüt vel, kötetlen id ben, kilenc játékrész alatt játszanak. 

Összefoglalóul az egyes sportágak szótáraival kapcsolatban elmondható, hogy a 

terminusok általában nincsenek pontosan meghatározva, azokban hiányosan vagy 
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helytelenül szerepelnek. A különböz  szótárakban más és más a definíciók 

meghatározása, valamint gyakran pontatlan a fogalom egynyelv  definíciója is. 

A hivatalos szabályzatok szótárainak, szójegyzékeinek stílusa többnyire követi az 

elvárt, hivatalos nyelvhasználatot, kivétel pl. a tegezés használata a baseball szótárában. 

Általában a hivatalos szabályzatban rövidebb, tömörebb megfogalmazások láthatóak, 

míg a többi sportszótár vagy magyarázattal is ellátott szójegyzék bizalmasabb stílusban, 

gyakran már a szleng elemeivel keveredve szólítja meg az olvasót. 

Sem a sportszótárak, sem a köznyelvi szótárak nem adnak pontos definíciókat a 

sportági elnevezések szócikkeiben, és a stílusra, szófajra, etimológiára vonatkozó 

hivatkozások is hiányosak. A rögbi és a baseball szócikk minden vizsgált sport- és 

köznyelvi szótárban szerepel. A korfball nem található meg az Idegen szavak és 

kifejezések kéziszótárában, az ÉKsz-ben és a Sportlexikonban, talán mert kevésbé ismert 

még hazánkban. Az amerikai futball szócikk csak az Idegen szavak és kifejezések 

kéziszótárában és a Magyar Sportenciklopédiában nem szerepel. El z ben azért, mert 

egyértelm en nem idegen szavakból álló megnevezés, utóbbiban pedig azért, mert 

írásakor még nem volt ismert az országban, míg a többi sportágnak már megalakult 

szövetsége volt 2002-ben. 
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Kitekintés 

A sportnyelv egy nagyon sajátos területe a nyelvészetnek. Hazánkban a 

Magyarosan cikkei a magyar sportnyelvr l rendszeresek voltak, de a folyóirat 

megsz nése után ez abbamaradt. Az el z ekben láttuk, hogy a sportnyelv behatárolása, 

kategorizálása igen nehéz a nyelvváltozatok között. Talán éppen ezért foglalkoztak e 

témával a hazai nyelvészet egészét tekintve oly keveset, min ségileg viszont magas 

színvonalon, hiszen Bárczi, Fábián, Elekfi, Bánhidi, Grétsy, Kemény nevét is 

említhetjük, ha sportnyelvi tanulmányokra, dolgozatokra gondolunk.  

A sport el térbe kerülése, a társadalomhoz való viszonyának megváltozása és 

gazdasági szerepkörének növekedése hatására lehetséges, hogy a magyar sportnyelv 

vizsgálata is hangsúlyosabban el térbe kerül majd. Amíg azonban ez megtörténik, 

érdemes kitekinteni más népek, nemzetek tudományos munkájára, szakirodalmára. 

A sportnyelvet tekintve azt is mondhatnánk stílusosan, hogy a németek állnak a 

dobogó legfels  fokán. Már a 19. század végét l folyamatosan jelennek meg német 

nyelvészek, szociológusok, pszichológusok, pedagógusok által írt sportnyelvi témájú 

dolgozatok, tanulmányok, szakkönyvek, tankönyvek. A dolgozatnak ebben a részében e 

forráskincset, a német sportnyelvi szakirodalom egy részét mutatom be. 

A német nép és állam történetében lejátszódott, századokon átível  történelmi, 

majd az annak nyomán bekövetkezett gazdasági és társadalmi változások együttesen 

hatottak a német sportélet felvirágoztatására. (A magyar sportnyelv kapcsán láthattuk, 

hogy a német turnen szó és a jelentését takaró atlétika milyen hatással volt a hazai 

sportnyelv fejl désére.) Az újkori olimpiák elindulásával minden nép igyekezett 

bizonyítani saját nagyságát is, nem volt ez másképp Németországban sem. A 

sportnyelvi vizsgálatok már ekkor elkezd dtek. Rolfs a tenisz terminológiáját foglalta 

össze (Rolfs 1882, idézi Brandt 2002.) Koch, a labdarúgás németországi meghonosítója, 

a labdarúgás terminológiája mellett a torna, és egyéb játékok tanításáról szóló 

jegyzetében a sportágak szakszókincsével is foglalkozik (Koch 1900). A sportnyelv 

különböz  aspektusokból történ  elemzése azóta is folyamatosan tart és virágzik, 

egykori sportolók és kommunikációs szakemberek mellett Németország különböz

egyetemein tanító professzorok váltak szakért ivé e témakörnek, pl. Jürgen Court az 

Erfurti egyetem sportfakultásán, Erich Beyer a karlsruhei Sporttudományi Intézetben 

tanít, Wolfgang Brandt pedig a marburgi Nyelvtudományi Intézetben dolgozik, és 
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többek között szaknyelvekkel, jogi nyelvhasználattal, és a tömegkultúra nyelvével is 

foglalkozik. Hangsúlyoznunk kell, hogy a sportnyelv általában a szaknyelvi 

vizsgálatokkal kapcsolódik össze, nagy hangsúlyt fektetnek ennek a nyelvészeti 

területnek a minél teljesebb és részletesebb bemutatására, elemzésére. Ezt azonban nem 

csupán a német nyelvre vonatkoztatva teszik, hanem kitekintve más nyelvekre, azok 

történetére is. Egy ilyen tanulmánykötetben szerepel többek között egy a 20. századi 

magyar szaknyelvr l szóló átfogó elemzés is (Bradean-Ebinger–Gárdus 1999). 

A német nyelvészek számára ugyanúgy felmerült a kérdés, hogy a sportnyelv 

hová tartozik a német nyelv felosztásában, milyen nyelvváltozatról van szó? Bues írta 

egy tanulmányában a sportnyelvr l: „die Sprache, die die Sportgemeinde bei dem Sport 

und in Gesprächen über den Sport verwendet” (Bues 1935: 22), azaz a sportnyelv olyan 

nyelv, amelyet a sportközösség sportolás közben és beszélgetés közben is a sportról 

használ. Természetesen a sporttal bármilyen kapcsolatba kerül kre igaz lehet ez a 

megállapítás, de az alapkérdés a német nyelvtudomány számára is az volt, hogy a 

sportnyelv szaknyelv, csoportnyelv, zsargon, vagy ún. különnyelv-e? (A német 

nyelvtudomány a magyar nyelváltozatoktól eltér en több nyelvváltozatot különböztet 

meg.) Számos szakirodalmi vélemény nyomán (Schirmer 1981, Burger 1982, Möhn

Pelka 1984, Hoffmann 1985, Röthig 1992, Fleischer Michel Starke 1993, Fluck 1995) 

alakult ki az a nézet, hogy a sportnyelv a szaknyelvek közé tartozik, de meg kell 

különböztetni az olyan szaknyelvekt l, mint pl. a politika vagy a gazdaság nyelve. E 

mellett jellemz je, hogy ötvözi a szakterminológiát, a standard nyelvváltozatot, 

valamint a köznyelv és a zsargon egyes elemeit (Krenkova 2002). Nem felejtve azt a 

tényt, hogy társadalmi nyelvváltozat, azon belül pedig a különnyelvek/csoportnyelvek 

közé tartozik. 

Szaknyelvi jellemz je, hogy van leíró funkciója a sportközvetítésekkor, tanító 

feladata az edz i megnyilvánulások közben, és el író funkciója sportolás közben (pl. 

passzold a labdát!). 

A magyar szakirodalomban láttuk egy hármas felosztását a sportnyelvnek. A fels

a sporttudomány nyelve, a középs  a sportújságírásé, az alsó pedig a mérk zéseken, 

öltöz kben elhangzó párbeszédek, szurkolói megnyilvánulások, azaz a 

sporttársadalom által beszélt, gyakran a szlenggel kevered  sportnyelv. A német iskola 

szintén kialakított egy hármas felosztást, amely szinte teljesen megegyezik a magyar 

elmélettel. A sportnyelv három része a németeknél a szakszókincs, a szakzsargon és a 

riporterek sportnyelve, azaz a nyilvános sportkommunikáció. A szakszókincsbe 
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tartozik az egyes sportágak mozgásformáinak, szabályainak, sporteszközeinek 

elnevezése. A sportági szakszókincsek nem különülnek el teljesen egymástól, bizonyos 

terminusaik közös halmazt alkotnak (a magyar sportnyelvben ilyen a piros lap, sárga

lap, amely a labdarúgásban, a rögbiben és a korfballban is szerepel). A szakzsargon 

jellemz je, hogy mintegy sorompó szerepét tölti be a hallgatóság és a riporter, a 

sporteseményt közvetít  között. Ezt a sorompót magának a közvetít nek kell 

„felemelnie” ahhoz, hogy egy-egy kevésbé ismert sportág szakterminusait is megértse a 

hallgatóság, azaz a közvetítés közben magyarázatokkal kell szolgálnia (Bussmann 

1990). A riporterek sportnyelvével a zsargontól elkülönülve is nagyon nagy számban 

foglalkoztak a német nyelvészek, újságírók. Már az 1970-es évekt l kezd d en folytak 

a sportsajtó nyelvével kapcsolatos kvantitatív vizsgálatok (Schneider 1974, Riek 1978), 

és azóta is számtalan dolgozat készült a rádiózás és televíziózás sportközvetítéseinek 

nyelvhasználatáról (Dankert 1969, Jobst 1988, Quentin 1989, Dörnen 1990, Lötsch 

1992). 

Az idegen szavak beáramlásának jelensége a német sportnyelvben is jelen van, 

természetesen ebben az esetben is az angol nyelv dominanciája okozza a legtöbb 

problémát. A magyar nyelvhez hasonlóan vannak olyan idegen terminusok, melyek 

elnémetesedtek, azaz jövevényszavakká váltak (pl. volley), vannak, amelyeket 

lefordítottak (pl. engl. out > deutsch aus) és vannak, amelyeket terminológiai 

értelmezéssel alakítottak ki (pl. engl. badminton > deutsch federballspiel; Badminton 

egy angol város, itt játszottak el ször versenyszer en tollaslabdát).  

A német szakirodalom is megkülönbözteti a tömeg-, szabadid -, illetve iskolai 

sportot a versenysporttól, teljesítménysporttól, azaz a tisztán amat r és a professzionista 

(profi) sportolást (vö. Bérces 2006). A két csoportot köti össze a sportnyelv, mint egy 

nagyon fontos láncszem, kapocs, amelybe a népnyelv fogalmaitól az általános 

szókincsig minden beletartozik (Brockhaus 1973). 

A sportnyelvi stílus szintén el kerül a német szakirodalomban. Egy internetes 

honlap a sportnyelvi stílus f bb sajátosságaiként a következ ket említi: a rövidítés és 

tömörítés eszközével él, mellékmondatokat, ellipsziseket alkalmaz, kevés benne a 

szünet (természetesen a beszélt nyelv, a sportközvetítések esetében), valamint 

automatikus szemantika jellemzi, azaz egyértelm  jelentéssel bír alárendel  szerkezetek 

nélkül is (www.sportsprache.de). 

Végezetül a nyelvi metaforák kérdését emelném ki. A német szakirodalom úgy 

fogalmaz, hogy a sport metaforái mindazok az írott és beszélt nyelvi metaforák, 
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amelyeket a sportban használnak, és egyetlen szóval fejezik ki dolgok és történések 

összefüggését (Haubrich 1965). A dolgozatban is szóltam már (7.2 fejezet) a sport, mint 

háború, harc metafora képr l. A németek is el szeretettel alkalmazzák ezt a szóképet a 

nyelvi metaforák lényegének bemutatására, és hangsúlyozzák a más szakterületek 

metaforáival való keveredést, átvételt. Így például a színházi nyelvb l a szerepet játszik, 

m soron van, m soron tart kifejezéseket, az orvostudomány nyelvéb l a neuralgikus 

pont szókapcsolatot, vagy kifejezetten a kártyanyelvb l általában a sportnyelvbe 

átkerült megkeveri a kártyákat és a mindent egy lapra tesz fel kifejezéseket (Krenkova 

2002). Több tanulmányban láthatóak olyan táblázatok, amelyekben a terminusok 

els dleges jelentése mellett áll a metafora, majd az átvitt jelentés, pl. egy nagy illetve 

durva hiba, kihágás következtében el kell hagyni a játékteret > piros lapot kapni > 

valakit elbocsátani, elhagyni, valakinek megtiltani valamit, valakit nyilvánosan elbírálni 

(Krenkova 2002: 70). 

Látható tehát, hogy a német nyelvtudományban er sebb a jelenléte a sportnyelvi 

vizsgálatoknak, mint Magyarországon. A német szakirodalom nyomán egy árnyaltabb 

képet láthatunk a sportnyelvr l, egy komplex területet, amelynek nyelvváltozati 

(szaknyelv – csoportnyelv) és bels  felosztása (szakszókincs – szakzsargon – riporterek 

sportnyelve) is több ponton megegyezik a magyar nyelvészeti elemzésekkel. 

Hangsúlyosabban jelenik meg a rádiós- és televíziós közvetítések nyelvhasználatának 

kérdése, mint hazánkban, de e mellett a többi kiemelt témakör (idegen szavak, 

metaforák, stilisztika) megegyezik a két nyelvtudományban. A sportnyelvvel nem 

csupán önmagában foglalkoznak, hanem megtalálhatóak a bibliográfiában az egyes 

sportágak nyelvhasználatának tanulmányai is (Digel 1976, Tscherne 1986), valamint 

sok olyan m  születik, amely két területet kapcsol össze, azaz a sportnyelvet és a 

pedagógiát, szociológiát stb. együtt elemzi (Hammerich–Heinemann 1979). 

A szaknyelvek és a terminológia meger södése, általuk pedig a szaknyelvi és 

terminológiai kutatások el térbe kerülése hazánkban is pozitívan hathat az eddig a 

nyelvtudományi vizsgálatok peremén elhelyezked  témákra, mint amilyen a sportnyelv, 

illetve egyéb szaknyelvek, csoportnyelvek elemzése. „ …  a sportnak, nagyon helyesen, 

az egész világon és hazánkban is egyre nagyobb a helye és a szerepe …  a 

sportnyelvr l, a sportágak nyelvér l alig esik szó. Mintha az új meg új, legalábbis 

nálunk újnak számító sportágaknak a kifejlesztéséhez, elterjesztéséhez nem tartozna a 

legszorosabban hozzá a sportágak szaknyelvének megteremtése is. …  Úgy vélem, 
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ismét itt van az ideje egy olyanfajta sportnyelvújításnak, amilyen az a már említett, 

majd két emberölt vel ezel tti volt.” (Grétsy 2003: 139). 
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Összefoglalás 

Munkámban olyan labdajátékok nyelvének szó- és kifejezéskészletét mutattam be, 

amelyek viszonylag rövid ideje, többnyire a rendszerváltás óta vannak jelen 

Magyarországon. A disszertáció célja annak a kérdésnek a megválaszolása volt, hogy az 

új labdajátékok nyelve beilleszkedett-e a magyar nyelvbe, amennyiben igen, ez hogyan, 

milyen folyamat során történt meg és miben mutatható ki, amennyiben pedig nem, 

akkor ez (eddig) miért nem valósult meg. Négy sportág nyelvét (korfball, rögbi, 

amerikai futball, baseball) vizsgáltam meg, a célul kit zött kérdés megválaszolásához 

folytatott vizsgálatok a válasz mellett egyéb összefüggésekre is rámutattak.  

A sportágak nyelvének vizsgálatához nyomtatott és online elérhet  korpuszokat, 

valamint általam felvett hang- és képanyagokat használtam fel. Kialakítottam egy 

szókincsvizsgálati rendszert, amelyet mind a négy sportág esetében használtam. 

Áttekintettem a magyar sportnyelv történetét abból a szempontból, hogy a sport

szó jelentése hogyan változott az évtizedek során, majd a magyar sportújságírás stílusát, 

nyelvhasználatát mutattam be röviden. Meghatároztam a labdajáték fogalmát, ezt 

követ en a sport és társadalom megváltozott kapcsolatát elemeztem. 

A sportnyelvet a nyelvtudomány egészén belül elhelyeztem, jellemeztem a 

terminológiával való összefüggéseit, ennek fontosságát. Bemutattam a vizsgálati 

módszert, annak rendszerét, és részleteztem a vizsgált labdajátékok közös terminológiai, 

szóhasználati problémáit. 

Ezt követ en a célul kit zött kérdés megválaszolásához kapcsolódóan 

csoportosítottam a sportágakat. A korfball és a rögbi került egy kategóriába, hiszen ez 

az a két sportág, amelynek szó- és kifejezéskészlete szinte teljesen idomult a magyar 

nyelvhez. A korfball hasonlóságot mutat a hazánkban is ismert labdajátékokkal, 

szabályainak és felépítésének hasonlósága nyelvi hasonlóságot is takar, a rögbi kérdéses 

szavai és kifejezései pedig terminológiai elemzéssel jöttek létre. 

Az amerikai futball és a baseball ezzel szemben még kétnyelv  sportág. Sok 

idegen szót használnak mind írásban, mind szóban, és gyakran tapasztalható, hogy a 

magyar szóalakkal is rendelkez  terminus esetében mégis az angol szóalakot 

használják. E mellett problémát okoz, hogy egyes terminusoknak több, esetenként két-

három magyar szóalakjuk is van, ezeket pedig szinonimaként használják váltva az egyes 
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szövegek. A szinonimák általában színesítenek egy nyelvet, nyelvváltozatot, de ebben a 

kezdeti stádiumban, amelyben az adott sportágak járnak, zavaróan hat. F képp úgy, 

hogy egyiknél sem találunk megfelel , az egyes terminusokat és alakváltozataikat 

összegy jt  szótárat, szójegyzéket. Az idegen terminusok els dlegessége, a többalakú 

terminusok és a játékoselnevezések rövidítéseinek váltott használata nehézséget 

okoznak a szabályok és általában az egyes szövegek megértésében, értelmezésében. A 

rögbi nyelvhasználata alapján azt mondhatjuk, hogy terminológiai értelmezéssel 

kialakíthatóak volnának még magyar terminusok a két játék szó- és 

kifejezéskészletében, valamint az angol-magyar szópárok esetében tudatosabbá lehetne 

tenni a magyar jelöl  használatát. 

A sportágak általános szókincsvizsgálatát az egyes sportágak nyelvi 

metaforáinak bemutatása követte. Csoportokat felállítva, táblázatokban mutatom be 

ezeket a szóképeket, melyek nagyon találóak és beszédesek, jól sikerült fordítások, 

illetve alkotások. Legtöbbjük tükörfordítás, illetve más kontextusból ismert terminus. A 

korfball használja a legkevesebb, az amerikai futball a legtöbb metaforát, és a sportág 

szóhasználatához hasonlóan ezek között is nagy az angol szavak és kifejezések aránya.  

A disszertációban vizsgált sportágak több szempontból összefonódnak egymással. 

A rögbi, az amerikai futball és a baseball angolszász eredet  sportágak, különállva a 

holland korfballtól. Szintén ugyanez a csoportosítás abból a szempontból is, hogy a 

korfball az egyetlen labdajáték, amely hasonlóságot mutat a hazánkban is ismert 

labdajátékokkal, míg a másik három sportágnak teljesen más a felépítése, szabályai stb. 

E mellett pedig összekapcsolódik a rögbi és az amerikai futball, hiszen a rögbi az 

Egyesült Államokban új sportággá alakult, ez lett az amerikai futball. Ez a kapcsolódási 

pont adta az alapot a két játék szakszókincsének összehasonlítására. Bemutattam a 

hasonlóságokat és különbségeket, elemeztem a két sportág közös terminusait, majd a 

rögbi magyar szó- és kifejezéskészletének alapján meghatároztam a kétnyelv  sportágak 

számára lehetséges utat a magyar nyelvbe való beilleszkedésre. 

Külön fejezetben mutattam be a sportágak szótárait, szógy jteményeit, elemezve a 

sportági elnevezések sport- és köznyelvi szótárakban való megjelenéseivel. Általánosan 

megállapítható volt, hogy az új sportágaknak nem szótárai, hanem szójegyzékei vannak 

és gyakran a hivatalos szabályzaton belül találhatók meg. Felépítésükben, stílusukban, 

tartalmukban nagyon különböz ek. Mindenképpen szükség volna pontos, kimerít

szócikkekkel ellátott egy-, illetve két- vagy többnyelv  sportszótárakra. 
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Az egyes sport- és köznyelvi szótárakban hiányosak és helytelenek a megadott 

sportági definíciók, mind a négy játék esetében megpróbálkoztam egy minden részletet 

figyelembe vev  szócikket megalkotni. 

Végezetül a német szakirodalom bemutatásával azt igyekeztem szemléltetni, hogy  

a sportnyelv méltó helyet foglal el a nyelvtudomány egészén belül. 

„Korunk a nagy változások ideje. Társadalmunknak – nyelvünk tükrébe pillantva 

– eddig még sikerült lépést tartani velük.” (Fábián 2003: 11). 
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Függelék 

I. A Korfball Szabályai 

1. A játéktér 

A pálya mérete szabadtéren 60*30 m, teremben 40*20 m (kézilabdapályával azonos), két 

egyenl  részre osztva. A hosszúság és a szélesség aránya 2:1. 

2. Jelölések 

A büntet pontot az állvánnyal szemben, attól 2,5 m-re kell felfesteni, a pálya színét l elüt

színnel. Az oldalvonalakat hasonló módon. 

3. Állványok 

A állványokat a pálya két végén, annak 1/6-nál kell elhelyezni. Az állvány átmér je 

keményfából 5-8 cm, cs b l 4,5-8 cm. A talajhoz fixen kell rögzíteni, hogy ne tudjon eld lni 

(pl. egy széles talppal). 

4. Korf 

A fonott kosárgy r  (korf) mereven rögzített az állványhoz, szembefordítva a pályával. Fels

széle 3,5 m magasan van, magassága 25 cm, átmér je 39-47 cm. A kosár vastagsága a fels

részén 2-3 cm. A háttért l elüt  szín nek kell lennie. 

5. Labda 

A korfballt 5-ös méret  labdával játsszák, melynek küls  borítása finom b rb l ragasztva készül 

(de futball labdával is játszható).  

6. Játékosok  

• számuk és helyük: Minden csapat 4 fiúból és 4 lányból áll, közülük két - két játékos van 

mindkét térfélen.  

• hiányos csapat: Amikor az egyik ill. mindkét csapat hiányos, a játék csak akkor kezd dhet el 

ill. folytatódhat, ha a felállás úgy lehetséges, hogy a térfeleken háromnál kevesebb játékos nem 

lehet egy csapatból, s minden játékosnak van ellenfele (pl. 2 fiú és 1 lánnyal szemben 2 fiú és 1 

lány áll).  

• játékosok cseréje: Csapatonként hivatalosan két cserelehet ség van. Ezután csak a sérült 

játékost -akit a sérülés megakadályoz a játék folytatásában lehet lecserélni, feltéve, ha a bíró 

egyetért vele. Az egyszer már lecserélt játékos nem térhet vissza a pályára.  

• ruházat és cip : Minden játékosnak megfelel  sportruházatot kell viselnie, ami elüt az 

ellenfél mezének színét l. Teremben sport, szabadtéren stoplis cip t kell használni. 

7. Csapatkapitány és edz

• Minden csapatból egy játékos a csapatkapitány, akinek viselnie kell egy karszalagot a bal 

felkarján.  képviseli a csapatot, és felel s a játékostársai megfelel  viselkedéséért.  
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• Amikor az edz  jelen van a mérk zésen, feladata informálni a bírót a csapatban történ

bármilyen cserér l. 

8. Bíró 

A bíró ellen rzi a játékot. Feladata:

• eldönti a pálya és a felszerelések (szabadtéren az id járás) alkalmasságát.  

• érvényre juttatja a szabályokat. A bíró bünteti a szabályok áthágását, kivéve, amikor a 

büntetés hátrányosabb helyzetbe hozná a vétlen csapatot (el nyszabály).  

• jelzi a játék kezdetét, végét és újraindítását sípszóval. A játék kezdetét és folytatását akkor 

engedélyezi, ha a játékosok a dobáshoz az el írásoknak megfelel en felálltak (lásd 19-20. pont).  

• illetlen viselkedés esetén hivatalosan figyelmezteti a bíró a játékost vagy az edz t, miközben 

felmutatja a sárga lapot. Piros lap felmutatásával pedig leküldi a játékost a pályáról. A mérk zés 

folyamán csak egyszer figyelmeztethet a bíró, másodszori illetlen viselkedés esetén le kell 

küldenie a játékost a pályáról. Az illetlen viselkedés magába foglalja az ellenállást, a verekedést, 

rugdosást vagy a szembenálló játékosnak történ  nekifutást, a szabályok ismételt megszegését, 

f leg figyelmeztetés után, dobás alatt az állvány szándékos mozgatását, a sért  beszédet, nem 

számítva, hogy kinek mondták. 

9. Id mér

Ha lehetséges, a bíró kijelöli az id mér  személyét, aki jelzi a bírónak a félid  ill. a mérk zés 

végét, annak letelte el tt. 

10. Vonalbírók 

Ha lehetséges, minden mérk zésen két vonalbíró legyen, akik jelzik, ha a labda elhagyta a 

játékteret, és felhívja a bíró figyelmét a közelében észlelt szabálytalanságokra. 

11. Id tartam 

Teremben 2*30 perces, szabadtéren pedig 2*35 perces a mérk zés. Mindkét esetben 5-10 perces 

szünettel.  

12. Gólok 

A gól érvényes, ha a labda teljesen átesik a kosáron. Érvényes még akkor, ha a gól a véd  által 

elkövetett szabálytalanságot jelz  bírói sípszó el tt történt, feltéve, hogy a labda a sípszó 

pillanatában hagyta el a támadójátékos kezét, és a véd játékos a véd távolságon kívül 

helyezkedett el. 

13. Felállás 

• térfél és felállás választás: A hazai csapat választ korfot, amire támadni fog a félid ben. k 

rendezik a soraikat a két térfélen, és a vendégcsapat e szerint áll fel.  

• csere az oldalakon: Ha egy játékos kiesése következtében módosulnak a játékfeltételek, a 

bíró engedélyezheti a cserét. Elrendelheti a cserét, amikor az szükségszer  a 6b-ben el írt 

feltételek teljesítéséhez vagy ha a játékosok száma kevesebb, mint a szembenállókéhoz 

elegend en szükséges. 
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14. Térfélcsere és annak vége 

Minden két gól után a játékosok átmennek a másik térfélre, és szerepet cserélnek: a véd kb l 

támadók lesznek és fordítva. 

15. Játék kezdete 

A mérk zés, a 2. félid  kezdetekor és minden gól után a támadótérfélen a kezd körb l kell 

indítani a labdát. Els  esetben a hazai, második esetben az a csapat kezd, amelyik gólt kapott. 

Azonos feltételekkel kell elvégezni, mint a szabaddobást (lásd 19. pont).  

16. Szabálytalanságok 

A játék folyamán tilos: 

• lábbal, vagy lábfejjel érinteni a labdát. Ha az érintés véletlen, és a játékot lényegesen nem 

befolyásolja, nem kell büntetni.  

• a labda ütése ököllel. Minden ököllel történ  ütés büntetend , akkor is, ha a labda a kézhátat 

vagy a csuklót érinti.  

• a labda megfogása esés közben. Amikor a játékosnak nem csak a lába, hanem más testrésze 

is érinti a talajt, a labda elérése vagy elütése érdekében, az szabálytalan. Azonban, amikor a 

játékos már birtokolja a labdát, és elesik, akkor továbbjátszhatja azt az esési pozícióból. esés 

után engedélyezett felállni a labdával.  

• futás a labdával. Labdával futni ellentétes az egyeztetett szabályokkal. Pozíciócsere labdával 

a kézben csak akkor engedélyezett, amikor egyébként lehetetlen a labda folyamatos 

továbbpasszolása vagy a dobás, vagy megállni a labdával.  

Ezen elvek alkalmazásában három esetet különböztetünk meg:

o Amikor állva kapja a játékos a labdát. Ebben az esetben az egyik lábával elmozdulhat, 

feltéve, hogy a másik lába egy helyben marad ("sarkazás").  

o Amikor futás vagy ugrás közben fogja meg a labdát a játékos. A feltétel az, hogy a 

labda megfogása után lehet leg azonnal, de minden igyekezetével meg kell állnia. Megállás után 

a szabályok az el z vel azonosak.  

o A labda megfogása után, miközben ugrik vagy fut a játékos, továbbpasszol vagy 

eldobja, miel tt teljesen megáll. Ebben az esetben nem engedélyezett a labda bírtoklása a 

harmadik lépésre.  

• csapatjáték kikerülése ("egyéni játék").  

El fordulása:

o amikor a labdát eldobjuk azzal a szándékkal, hogy utána is a mienk legyen 

("önindítás").  

o amikor továbbütjük a labdát, miközben mellette futunk ("labdavezetés"). 

Az egyéni játék nem büntetend :

o amikor a játékos nem változtat a pozícióján láthatóan ( pl. miközben áll a játékos, 

egyik kezéb l átveszi a labdát a másikba, vagy lepattintja egyszer a labdát, majd megfogja). 
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o amikor a csapatjáték kikerülése nem szándékos (pl. a játékos továbbpasszolja a labdát 

a társának, de azt  nem fogja meg, vagy amikor küzdelem van a labdáért a szembenálló 

játékossal, de nem tudja jól megfogni azt, csak továbbüti, majd megfogja).  

• egymás kezébe adják a labdát a játékosok.  

• szükségtelenül hátráltatják a játékot  

Ez magába foglalja a pontszerzési alkalmak kialakításának hiányát, vagy a passzolás el tti 

hosszabb várakozást, vagy a játék kezdetekor, szabaddobás ill. a térfélcsere alkalmával történ

id húzást. 

• kirúgja, megfogja vagy kiüti a labdát a szembenálló játékos kezéb l.

• eltolja, belekapaszkodik vagy távol tartja (kitartja) a szembenállót: az ellenfél meg nem 

engedett akadályozása büntetend , s nem számít, hogy a szembenálló birtokában van-e a labda, 

vagy nincs. A szabad mozgás mindennem  korlátozása tiltott, akár szándékos, akár nem.  

• túlságosan akadályozza a szembenállót a labda birtoklásában. A véd  (fed ) játékosnak 

megengedett fedni, akadályozni a labda eldobását olyan mozdulattal, hogy a labdát csak a kezén 

"keresztül" lehessen eldobni. Akár blokkolhatja is a labdát, de tilos: 

o a labda helyett az ellenfél testének mozgását akadályozni, 

o a labda, vagy a dobókéz megütése (azaz a fed  kéz nem mozdulhat a labda felé fedés 

közben)   

• ellentétes nem  ellenfelet akadályozni a dobásban vagy passzolásban.  

• akadályozni valakit, aki már akadályozva van más által (2 véd  1 támadó ellen).  

• zónán kívül játszani (a másik térfélen).  

• dobni fedett pozícióból. A dobást fedettnek tekintjük, amikor a véd  akadályozása eleget tesz 

a következ  három feltételnek: 

o a támadótól karnyújtásnyira van (vagy közelebb), és betakarja t. A távolság lehet 

olyan közeli, hogy a véd  megérintheti a támadót anélkül, hogy el rehajolna.  

o ha tényleg megpróbálja blokkolni a labdát. De mindig a támadó felé kell néznie.  

o dobás zárásból. Zárás történik, amikor a véd  nem tudja követni a támadójátékost, 

mert a támadó egy másik támadó zárásába fut, így a véd  beleütközik, vagy valószínüleg 

beleütközne ebbe a játékosba, és ezért feladja a véd pozícióját, vagy az akadályt.  

• dobás a véd térfélr l, szabaddobásból, vagy bírói labdából.  

• az olyan dobás, amikor a támadójátékossal szem-ben nincs véd . Ez akkor fordul el , 

amikor 4 támadóval szemben 3 véd  van. Ebben az esetben a támadócsapat kapitányának 

informálnia kell a bírót és a másik csapatkapitányt, hogy melyik támadójátékos nem dobhat. A 

támadók cseréje csak kétszer engedélyezett minden támadási periódus alatt. A büntet b l dobott 

gól érvényes attól a játékostól, akinek nincs véd je.  

• befolyásolni a dobást az állvány mozgatásával.  

• megfogni az állványt futás, vagy ugrás közben, a gyorsabb és távolabbi mozgás miatt.
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• megszegni a büntet re ill. szabaddobásra el írt feltételeket.

17. Kint van a labda 

A labda kint van, amikor a labda vagy a játékos a vonalon kívül érinti a talajt, vagy egy kinti 

tárgyat, esetleg a mennyezetet. Ebben az esetben szabaddobás jár azon csapat ellen, amelyik 

utoljára érintette a labdát. 

18. Bírói labda 

Amikor két szembenlév  egyszerre fogja meg a labdát, a bíró megállítja a játékot, és feldobja a 

labdát. Ennek végrehajtásához választ két azonos nem  és lehet leg azonos magasságú játékost 

az aktuális oldalon. A többi játékos 2,5 m távolságra helyezkedik el t lük, és csak akkor 

érhetnek a labdához, amikor a két kiválasztott játékos közül valamelyik érintette a labdát, vagy a 

labda a talajt. 

Feldobásból közvetlenül tilos korfra dobni.  

19. Szabaddobás  

• megítélik a szabaddobást a 16-os vagy a 17-es pont megszegésekor.  

• a szabaddobást a szabálytalanság helyér l kell elvégezni. Ha kiment a labda, vagy a 16m 

esetben a szabaddobást a vonalon kívülr l kell elvégezni, onnan, ahol a labda elhagyta a 

játékteret, vagy a játékos a vonalra vagy azon kívülre lépett.  

• a szabaddobást végz  játékosnak sípszó után 4 másodperccel játékba kell hoznia a 

labdát a 8c pont szerint. A többi játékosnak meg kell tartania a 2,5m-es távolságot addig, amíg 

nincs játékban a labda. Az utolsó kitétel törl dik az ellenfelekre nézve amint a szabaddobást 

végz  megmozdítja a labdát. Ha a labda nem kerül játékba 4mp-en belül, az ellenfél végezheti el 

ugyanonnan. A labda játékban van, amikor valaki megérinti a 2,5 m-es körön kívül, vagy 

elhagyja a kört. A támadótérfélen a támadójátékosoknak is 2,5 m-re kell állniuk egymástól, amíg 

a labdát nem hozzák játékba.  

20. Büntet   

• büntet t itélnek, ha olyan szabálytalanság történik, amely gólszerzésben akadályozza a 

játékost, ill. ismétl d , el z leg már figyelmeztetett szabálytalanságért.  

• a büntet t a büntet pontról kell elvégezni.  

• a büntet t rá lehet dobni a korfra. Az elvégz  játékos nem érintheti a korf és a büntet pont 

közötti területet, miel tt a labda elhagyja a kezét. Amíg a labda nem hagyja el a büntet t 

végrehajtó kezét, a többi játékosnak 2,5 m-re kell állnia az állványtól és a büntet t végz

játékostól, és nem zavarhatják mozgásukkal a dobást.  

• A támadók helyezkedésére (egymástól 2,5 m-re kell állniuk) a 19. pontban leírt szabály és az 

id korlát nem érvényes. Ha szükséges, az els  és a második félid t is lehet büntet dobás esetén 

hosszabbítani (id ntúli büntet  lehetséges). 
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II. A Magyar Rögbi Szövetség 2007. évi hivatalos szabálykönyve részlete 

MEGHATÁROZÁSOK 
(angol – magyar) 

A 

Actual time Aktuális id Az eltelt id  minden esetben tartalmazza az id veszteséget. 

Advantage El ny 8. Szabály – El ny 

Attacking team Támadó csapat A védekez  csapat ellenfele, akinek a térfelén zajlik a játék. 

B 

Ball-carrier Labdaviv Játékos, aki a labdát viszi. 

Beyond or behind or in front of a position Pozíción túl vagy mögött, vagy el tt Jelenti, hogy 

mindkét lábbal, kivéve, ahol ezt a szövegkörnyezet pontatlanná teszi. 

Binding Csatlakozás Egy másik játékos határozott átkarolása a váll és a csíp  között, teljes 

karhosszal, kézt l vállig. 

C 

Captain Kapitány A kapitány a csapat által kijelölt játékos. A mérk zés alatt csak a kapitány 

konzultálhat a játékvezet vel és az  kizárólagos felel ssége a bíró döntése szerinti lehet ségek 

közül választani. 

Cavalry charge Nehéz lovasság 10. Szabály – Alattomos játék 

Conversion kick Jutalom rúgás 9. Szabály – A pontszerzés módja 

Converted Sikeres A sikeresen elvégzett jutalomrúgás 

D 

Dangerous play Veszélyes játék 10. Szabály – Alattomos játék 

Dead Halott A labda nincs játékban. Ez akkor történik, amikor a labda a játéktérr l kimegy, és 

ott marad; amikor a játékvezet  sípolt, hogy megállítsa a játékot, továbbá egy jutalomrúgás 

elvégzése után. 

Dead ball line Halott labda vonala 1. Szabály – A Pálya 

Defending team Védekez  csapat Az a csapat, amelynek a térfelén a játék folyik; ellenfele a 

támadó csapat. 

Drop-kick Dropp-rúgás A labdát leejtik a kézb l vagy kezekb l és megrúgják, amikor az els

lepattanás után emelkedni kezd. 

Drop-out Dropp-kirúgás 13. Szabály – Kezd rúgás és Újrakezd -rúgások 

Dropped goal Dropp-gól 9. Szabály – A pontszerzés módja 

F 

Field of play Mozgástér 1. Szabály – A Pálya 

Flanker Leváló Általában 6-os vagy 7-es számmal játszó tolongás játékos. 

Flying wedge Faltör  kos 10. Szabály – Alattomos játék 
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Foul play Alattomos játék 10. Szabály – Alattomos játék 

Free kick Szabadrúgás 21. Szabály – Büntet - és Szabadrúgások. Az ellenfél által elkövetett 

szabálytalanság esetén a vétlen csapat számára megítélt rúgás. A szabálytalanságért ítélt 

szabadrúgást a szabálytalanság helyér l kell elvégezni, hacsak valamely szabály nem 

rendelkezik másként. 

Front row players Els  soros játékos 20. Szabály – Zárt tolongás. Tolongás játékosok, az els

sor a baloldali pillérb l, a sarkazóból és a jobboldali pillérb l áll. Ezek a játékosok általában az 

1-es, 2-es, 3-as számú mezeket viselik. 

G 

Goal Gól A játékos gólt ér el, ha a játéktérr l az ellenfél kapujának keresztrúdja felett az 

antennák között átrúgja a labdát állított labdából vagy dropp-rúgással. Gól középkezdésb l, 

kirúgásból vagy szabadrúgásból nem érhet  el. 

Goal-line Célvonal 1. Szabály – A Pálya 

Grounding the ball Földre tevés 22. Szabály – Célterület 

H 

Half-tim Félid A két játékrész közötti intervallum. 

Hindmost foot Utolsó láb Nyílt-, zárt tolongás vagy csomagban résztvev  utolsójátékos azon 

lába, amely közelebb van a saját célvonalához. 

Hooker Sarkazó 20. Szabály – Zárt tolongás. A tolongás els  sorának középs  játékosa, aki 

általában a 2-es számú mezt viseli. 

I 

In-field Pályán Az oldalvonaltól kezd d en, a pálya a közepe felé. 

In-goal Célterület 22. Szabály – Célterület 

K 

Kick Rúgás Rúgásnak számít, ha a labdát a láb vagy lábfej bármely részével megütjük  

lábujjhegyt l a térdig (térdet nem beleértve) a sarok kivételével; a rúgásnak a labdát látható 

távolságot kell elmozdítania a kezünkb l, vagy a földön. 

Kick-off Kezd rúgás 13. Szabály – Kezd rúgás és Újrakezd -rúgások 

Knock-on El reejtés 12. Szabály – El reejtés vagy el redobás 

L 

Lifting Emelés 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás 

Line of touch Bedobásvonal 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás. Egy képzeletbeli vonal, 

mer legesen az oldalvonalra, azon a helyen, ahol bedobják a labdát. 

Line-out Bedobás 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás 

Line through the mark or place Vonal a jelen vagy helyen halad át Hacsak másképpen nem 

meghatározott, egy vonal párhuzamos az oldalvonallal. 

Long throw Hosszú bedobás 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás 
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Loose-head prop Baloldali pillér 20. Szabály – Zárt tolongás. A zárt tolongás els  sorának 

baloldali játékosa, aki általában az 1-es számú mezt viseli. 

M 

Match organiser Mérk zés szervez A mérk zésért felel s szervezet, ami lehet egy 

Szövetség, a Szövetségek egy csoportja vagy az IRB egy tagszervezete 

Mark Mark 18. Szabály – Mark 

Maul Csomag 17. Szabály – Csomag 

N 

Near Mellet 14. Szabály – Labda a földön – Nincs mélyfogás. Egy méteren belül. 

O 

Obstruction Akadályozás 10. Szabály – Alattomos játék 

Off-side in open play Les nyílt játékban 11. Szabály – Les és játékban, nyílt játék esetén. 

Off-side Line Lesvonal Egy képzeletbeli vonal, mely átszeli a pályát az egyik oldalvonaltól a 

másikig, párhuzamos a célvonalakkal; a vonal helyzete a szabálynak megfelel en változik. 

Off-side the 10 Meter Law 10 méteres lesszabály 11. Szabály – Les és játékban, nyílt játék 

esetén. 

On-side Játékban 11. Szabály – Les és játékban, nyílt játék esetén. 

Open or Bleeding Wound Nyílt vagy vérz  seb 3. Szabály – Játékosok száma – a csapat. 

Out of play Játékon kívül Ez akkor történik, amikor a labda vagy a labdaviv  pályán kívülre, 

célterületen kívülre kerül, vagy megérintette, átlépte a halott labda vonalát. 

Oversteps Átlépés Egy játékos átlép egy vonalat az egyik- vagy mind a két lábbal; a vonal lehet 

létez  (pl. célvonal) vagy képzeletbeli (pl. lesvonal). 

P 

Pass Passz Egy játékos odadobja a labdát egy másiknak; ha egy játékos dobás nélkül adja a 

másik kezébe a labdád, az is passznak számít. 

Peeling off Kiválás 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás 

Penality goal Büntet  gól 9. Szabály – A pontszerzés módja 

Penality kick Büntet  rúgás 21. Szabály – Büntet - és Szabadrúgások. Az ellenfél által 

elkövetett szabálytalanság esetén a vétlen csapat számára megítélt rúgás. A szabálytalanságért 

ítélt büntet rúgást a szabálytalanság helyér l kell elvégezni, hacsak valamely szabály nem 

rendelkezik másként 

Penality try Büntet  cél 10. Szabály – Alattomos játék. 

Place kick Állított rúgás A labdát a rúgás céljából megállítják, majd megrúgják. 

Placer Állító Olyan játékos, aki a labdát tartja a földön azért, hogy egy csapattársa rúgni tudja. 

Played Megjátszva A labda akkor van megjátszva, amikor egy játékos megérinti. 

Playing area Játéktér 1. Szabály – A Pálya. 

Playing enclosure Játékövezet 1. Szabály – A Pálya. 
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Playing time Játékid A lejátszott játékid  kivéve az 5. Szabály szerint meghatározott elveszett 

id . 

Possession Birtoklás Az akkor van, amikor egy játékos viszi a labdát vagy a labda egyik csapat 

ellen rzése alatt áll; például, ha a labda egy zárt tolongás vagy nyílt tolongás egyik 

felében van, úgy a labda annak a csapatnak a birtokában van. 

Pre-gripping El fogás 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás. Egy csapattárs megragadása a 

bedobásnál, a labda bedobása el tt. 

Prop Pillér 20. Szabály – Zárt tolongás. Els  soros játékosok a sarkazó bal- és jobboldalán. 

Ezek a játékosok általában az 1-es és 3-as számú mezeket viselik. 

Punt Kézb l rúgás A labdát leejtik a kézb l vagy kezekb l és megrúgják,  miel tt az leérne a 

földre. 

Pushover try Betolásos cél 22. Szabály – Célterület 

R 

Receiver Kifogó 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás. 

Red Card Piros lap Egy piros szín  kártya, amit a 10. Szabály – Alattomos játék, 4.5 ( c) 

szabály megszegéséért kiállított játékosnak mutatnak. 

Referee Játékvezet 6. Szabály – Hivatalos személyek. 

Repeated infringements Ismételt szabálytalanság 10. Szabály – Alattomos játék. 

Replacements Helyettesít  játékos 3. Szabály – Játékosok száma – a csapat. 

Ruck Nyílt tolongás 16. Szabály – Nyílt tolongás. 

S 

Scrum Zárt tolongás 20. Szabály – Zárt tolongás. Ez akkor történik, amikor mindkét csapat 

játékosai egy tolongásformába jönnek össze úgy, hogy a játékot újra el lehessen kezdeni a 

labda bedobásával a tolongásba. 

Scrum-half Irányító Az a játékos, aki bedobja a labdát a zárt tolongásba, aki általában a 9-es 

számú mezt viseli. 

Sin Bin Sin Bin Az a meghatározott terület, ahol a 10 perc játékid re ideiglenesen kiállított 

játékosnak tartózkodnia kell. 

Substitutes Cserejátékos 3. Szabály – Játékosok száma – a csapat. 

T 

Tackle Mélyfogás 15. Szabály – Mélyfogás: A labdát viv  játékos földre vivése. 

Team-mate Csapattárs Ugyanazon csapat egy másik játékosa. 

Temporarily suspended Ideiglenes kiállítás 10. Szabály – Alattomos játék. 

The plan A pálya 1. Szabály – A Pálya. 

The 22 22-es 1. Szabály – A Pálya. 

Throw-forward El redobás 12. Szabály – El reejtés vagy el redobás. 
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Throw-in Bedobás Azon játékos cselekedete, aki bedobja a labdát a tolongásba vagy 

bedobásba. 

Tight-head prop Jobboldali pillér 20. Szabály – Zárt tolongás. A zárt tolongás els  sorának 

jobboldali játékosa, aki általában a 3-as számú mezt viseli. 

Touch Pályán kívül 19. Szabály – Pályán kívül és bedobás 

Touch down Önmentés 22. Szabály – Célterület 

Touch-line Bedobásvonal 1. Szabály – A Pálya 

Touch-in-goal line Célterület oldalvonala 1. Szabály – A Pálya 

Touch judge Partjelz 6. Szabály – Hivatalos személyek 

Try Cél 9. Szabály – A pontszerzés módja 

U 

Union Szövetség Az ellen rz  szervezet, akinek a fennhatósága alatt a mérk zés játszódik; egy 

nemzetközi mérk zésen, ez az IRB-t vagy annak egy bizottságát jelenti. 

Y 

Yellow Card Sárga lap Egy sárga szín  kártya, amit a figyelmeztetett és 10 perc játékid re 

ideiglenesen kiállított játékosnak mutatnak fel. 

(IRB 2007: 6 11) 
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III. Az amerikai futball egyik magyarországi alapkorpusza 

A Wikipédia sportági szócikke 

Amerikai futball 

Az amerikai futball – vagy ahogy az USA-ban és Kanadában hívják: futball – egy csapatjáték. 
A játék célja, hogy a labdát az ellenfél end zone-jába vigyük és ezzel pontokat szerezzünk. A 
labdát lehet hordani, dobni vagy passzolni. Pontot többféleképpen lehet szerezni; a labda 
gólvonal mögé vitelével, a gólvonalon áthaladt csapattársnak való passzal vagy kapura rúgással. 
A játékot az nyeri, aki a megszabott id n belül a legtöbb pontot szerzi. 

A pálya 
A pályát gyakran hívják vasrácsnak („gridiron”), mivel a pályán lév  jelzések hasonlatosak a 
grillsüt  rácsához. 
A játék egy 120 yard (110 méter) hosszú és 53 1/3 yard (49 méter) széles, téglalap alakú pályán 
zajlik. A hosszanti szélen lév  vonalak az oldalvonalak, a rövid szélen lév k az end line-ok. A 
pálya két végén a goal line-ok vannak, amelyek egy 100 yard hosszú pályarészt fognak közre. 
Pontot szerezni az end zone-nak nevezett, 10 yard széles területen lehet, amely a goal line-tól az 
end line-ig tart. 
A pályát a goal line-tól a félpályáig (50 yard) az úgynevezett yard line-ok osztják 5 yardnyi 
részekre, akárcsak a rögbiben. Az oldalvonalakkal párhuzamosan két vonal található, ezek a 
hash mark-ok. A labda minden játék kezdésekor e hash mark-ok között kell elhelyezkedjen. 
Az end zone mögött található a 18,5 láb (5,64 méter) széles kapu (goal post vagy upright), 
amelynek alsó része 10 láb (3 m) magasan kezd dik. A sikeres rúgás feltétele az, hogy a labda 
efölé a 10 láb magas keresztrúd fölé és a kapufák közé kerüljön. Biztonsági okokból a kaput 
tartó póznák egy szivacsos anyaggal vannak körülvéve, elkerülend  a velük való ütközésb l 
ered  sérüléseket. 
Minden csapat egyszerre 11 játékossal vesz részt a pályán zajló játékban. A csapat összeállítása 
minden id kérésnél vagy szünetben változtatható, tetsz leges számú cserével. A csapatok három 
elkülönített csoportra vannak osztva, ezek: Offense Team (támadó), a Defense Team (védekez ) 
és a Special Team (különleges csoport). Az NFL-ben egy csapat 53 játékossal rendelkezik 
összesen, és általában ezek mindegyike pályára lép minden meccsen. 

Szabályok  
A futballt a pályán lév  két, tizenegy tagú csapat játssza, de a játék sajátosságából adódóan a 
csapatokat az edz i stábbal együtt közel 70-70 f  alkotja. Mivel a játéknak még nincs kialakult 
magyar szakzsargonja, a legtöbb dolgot az eredeti angol nevén neveznek itthon is. 

A játék célja  
Több pontot szerezni, mint az ellenfél. A pontszerzési lehet ségekr l lentebb olvashatnak majd. 

Játékid   
Egy meccs általában négy 15 perces negyedb l áll, a második és a harmadik negyed között van 
a félid , egyébként a negyedek között csak térfélcsere van. A középiskolai és f iskolai 
mérk zések 4 x 12 percesek. Az el bb leírtak természetesen f leg a sportág hazájában, és a 
nagyobb bajnokságokban (NFL ) érvényesek, a világ más részein, és más bajnokságokban 
el fordulhatnak eltér  hosszúságú összecsapások. A II. Magyar Bajnokságban (II. Hungarian 
Bowl) 4 x 12 perces mérk zéseket rendeznek. A játékid  mérése leginkább a futóórás és tiszta 
játékid  keverékeként fogható fel, bizonyos playek (például a játéktéren kívülre kerül a labda, 
punt) után megáll az óra. Emiatt egy teljes futballmérk zés akár három óráig is tarthat. Ha a 
rendes játékid ben döntetlen az állás, akkor hosszabbítás (overtime) következik, ez lényegében 
egy 5. negyed. Ilyenkor a hirtelen halál szabálya lép életbe(NFL), vagyis az els  pontot szerz
csapat nyer. Ha egyik csapat sem szerez pontot, akkor a mérk zés döntetlennel ér véget. A 
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közép és f iskolai hosszabbítások valamivel bonyolultabb rendszert mutatnak : a védekez
csapat 20-as vonaláról induló támadássorozatot hajt végre mindkét csapat, egészen addig, amig a 
támadássorozatok végén nincs pontkülönbség. 

Támadások közötti id   
A támadó csapatnak 40 másodperce van a támadás indítására, ha a bíró nem állítja meg az órát. 
Amennyiben technikai okok miatt (például sérülés, büntetés stb.) megállították az órát, akkor a 
bíró óra-újraindítási jelét l számítva 25 másodperc van a kezdésre. Amennyiben a támadó 
csapat az adott id n belül nem kezdi meg a támadását, büntetést kap (Delay of Game). 

A játék menete  
Egy amerikaifutball-mérk zés rövid, általában 5-10 másodperces támadóakciók sorozatából 
épül fel, melyek között 25, illetve bizonyos esetekben 40 másodperc megbeszélési id  van, tehát 
a játék menete nem folyamatos, ellentétben például a rögbivel. A kezd rúgást (kickoff) 
követ en a fogadó csapat visszafutó embere (kick returner) elviszi a labdát egy bizonyos pontig, 
ahonnan a csapat támadóegységének maximum 4 lehet ségb l minimum 10 yardot kell 
el rejuttatnia a labdát. Ha ez sikerül, akkor a támadók first down-t érnek el, vagyis újabb négy 
lehet séget az el rejutásra attól a ponttól, ahol az akció véget ért. Ha ez nem sikerül, akkor az 
ellenfél következik. Fontos megjegyezni, hogy a pályán lév  két csapatból egyidej leg az egyik 
mindig támad, a másik mindig védekezik. Azt a pontot (egész pontosan a labdára állított, az 
oldalvonalra mer leges egyenest), ahol a labda van az akció (play) megkezdésekor, line of 
scrimmage-nek nevezik . A játékosok a line of scrimmage két oldalán állnak fel egymással 
szemben. Az akciók (kivéve a kezd -, és a szabadrúgást) a snap-pel kezd dnek. A snap során a 
center a lábai között átadja a labdát a mögötte álló irányítónak. 
Ezután két módon lehet el rejuttatni a labdát. Az egyik a a labdával való futás, a másik annak 
lepasszolása. A futás (rush) az esetek nagy részében handoff-al kezd dik, ez az a mozzanat, 
amikor a QB átadja a running back-nek a labdát. Az irányító maga is futhat a labdával a snap 
után. A passzolás az amerikai futballban -ellentétben a rögbivel- az esetek túlnyomó 
többségében el re történik. El re passzolást egy playben csak egyszer, és csak a line of 
scrimmage mögül lehet végrehajtani a támadócsapatnak. Oldalra, illetve hátra bármennyiszer, és 
bárhol lehet passzolni. Ezt nevezik lateralnak, de ez rendkívül ritka, mivel ekkor nagy a 
labdavesztés kockázata. 
Az akciónak akkor van vége, ha a labda „halott” lesz. Ez a következ  esetekben fordulhat el : 
• A labda a földre kerül, vagy a védekez  csapat megállítja annak el rehaladását 
• Egy passz az oldalvonalon, vagy az alapvonalon kimegy a pályáról, illetve földet ér anélkül, 
hogy elkapták volna. Ilyenkor az el z  line of scrimmage-r l indul a következ  play 
• A labda, vagy az azt birtokló játékos elhagyja a pályát (out of bounds). 
• Pontszerzés 
• Bizonyos büntetések esetén akció közben a bírók megállítják a játékot, és a labda halott lesz. 
A labdabirtoklás a következ  esetekben változik: 
• A támadó csapat nem tud a 4 lehet ségb l 10 yardot haladni. Ekkor arról a pontról, ahol a 4. 
play véget ért, jöhet az eddig védekez  csapat. Ennek neve turnover on downs. 
• Pontszerzést (Touchdown, vagy Field Goal) követ en a pontszerz  csapat kezd rúgás után 
átadja a labdát a másik csapatnak. 
• A támadók 4. kísérletre nem próbálják meg a 10 yardot elérni, hanem elrúgják a labdát. Ez a 
punt. Ez akkor fordul el , ha nem látnak esélyt a first down elérésére, és sikeres mez nygólra 
sincs esély. Mivel a másik csapat így is, úgy is átveszi a labdabirtoklást, az a cél, hogy ezt ne a 
jelenlegi pontról tegye, hanem a puntolók end zone-jától minél távolabb. 
• A védekez  csapat egy tagja elkapja az irányító passzát. Ez az interception. Az elkapás 
pillanatától megváltozik a birtoklás, és az eddig védekez  csapat lesz a támadó, tehát az 
interceptiont vissza lehet hordani, ideális esetben touchdown is érhet  el bel le. 
• A támadó csapat labdát birtokló tagja elejti a labdát. Ez a fumble. Ekkor a labda azé a csapaté 
lesz, amelynek a tagja a szabad labdát felvette. Az interception-t, és a védelem által megszerzett 
fumble-t nevezzük közös néven turnover-nek. 
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• Kihagyott mez nygólkísérlet. A labda a rúgás pontjáról jár a védekez  csapatnak, illetve, ha 
az 20 yardon belül történt, akkor a 20 yardos vonaltól. 
• A támadó csapat tagját a saját end zone-jában szerelik, vagy kényszerítik ki a pályáról. Ezt 
nevezik safety-nek. Safety jár abban az esetben is, ha támadócsapat a saját end zone-jában 
szabálytalankodik. A safety-t szabadrúgás (free kick) követi. Ezt a safety-t elszenved  csapat 
hajtja végre a saját 20 yardos vonaláról. Ezt lehet kickoff módjára, vagy punttal csinálni, de 
szinte kizárólag az utóbbit alkalmazzák. Ekkor nincs snap, az akciót a punter a saját kezében 
tartott labdával indítja. 

Pontszerzési lehet ségek  
Touchdown (TD) (6 pt): Akkor következik be, ha valaki a játékosok közül az ellenfél 
célterületére (End Zone) viszi be a labdát, vagy az irányító a célterületen álló társának dobja a 
labdát, aki mindkét lábával érinti a földet, az elkapott labdával a kezében. Touchdownt elérhet a 
véd  és a támadócsapat is. A véd  labdaszerzés után közvetlenül, a támadó pedig egy 
akciósorozat végén (lehet passz, vagy futás eredménye is). Touchdown után a labda a 
háromyardos (az NFL-ben a kétyardos) vonalra kerül, és innen szerezhet a támadó csapat 
bónusz pontokat kétféle módon. 
Two-point conversion (2 pt): Úgynevezett két pontos kísérlet (Two Point Attempt), touchdown 
után van rá lehet ség. A két pontért át kell vinni újra a labdát a gólvonalon, a két- ill. a 
háromyardos vonalról indulva, 1 kísérletb l, hasonlóan a touchdownhoz. 
Extra point, Point after touchdown (PAT) (1 pt): Szintén touchdown után van rá lehet ség. Ez 
az általános választás. Egy 20 yardos field goal kísérlet a kapuval szemben. 
Field goal (FG) (3 pt): Ezt csak a támadó csapat speciális egysége (Special Team) szerezheti. 
Akkor kerül rá sor, ha a támadó csapat három kísérletb l nem tesz meg 10 yardot és negyedikre 
a kapura lövést választják, illetve, ha már nincs id  más módon pontot szerezni. Akkor sikeres, 
ha az U alakú kapu szárai közt megy be az U keresztszára fölött. 
Safety (2 pt): A véd csapat akkor éri el, ha a támadóegység labdás emberét annak saját 
célterületén szerelik vagy kényszerítik ki a pályáról. Ez ráadásul a támadási jog átadásával (Free 
Kick) is jár. Ez eléggé ritkán fordul el . 

Fontosabb kifejezések  
Play: A labdának a földr l való elindulása, és halottá válása közti id tartam. 
Drive: Támadássorozat, ameddig a támadó csapat birtokolja a labdát. 
First Down: Akkor használják, ha egy csapat a neki járó legfeljebb 4 kísérletb l eléri a 
minimális célt, a 10 yardot, ami természetesen lehet több is. 
Rushing play: Ha az irányító nem passzol, hanem valamelyik futó kezébe adja a labdát, és  a 
földön próbál meg területet nyerni. 
Passing play: Ebben az esetben az irányító rövid (10 yardnál rövidebb), vagy hosszú (10 
yardnál hosszabb) passzal próbál területet nyerni. 
Tackle: A véd (k) által szabályosan végrehajtott szerelés, a támadás megállítása. 
Sack: Ez akkor következik be mikor az irányítót a véd (k) a labdával a kezében állítják meg. 
Incomplete pass: Amikor a Támadó egység egy tagja (kivéve a offensive line és a quarterback) 
nem tudja megfogni a passzt. Ez lehet technikai hiba, vagy véd i ráhatás. Alapfeltétele hogy a 
Támadó egység egy tagja, nem birtokolja a labdát az elkapás pillanatában. A labda földre 
esésekor a játék véget ér. 
Fumble: Amikor a labdás játékos elejti a labdát. Történhet véd i ráhatásra, vagy egyszer
technikai hibából kifolyólag. Alapfeltétel, hogy birtokolni kell a labdát. Nem beszélünk fumble-
r l, ha például a fogó nem tudja megfogni a passzt. Az így 'szabaddá' váló labdát bármelyik 
csapat megszerezheti (a labdát elveszt  is). 
Fumble lost: Labdaejtés következtében történ  labdavesztés. Következmény támadáscsere, 
vagy ha a labdát megszerz  véd  eljut a célterületig, akkor touchdown. 
Interception (IT): A véd játék egyik leglátványosabb eleme. Akkor történik, ha véd  kaparintja 
meg a quarterback által el re passzolt labdát. Következmény támadáscsere, vagy ha a labdát 
megszerz  véd  eljut a célterületig, akkor touchdown. 
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Punt: Általában akkor kerül rá sor, ha az edz  úgy ítéli meg három kísérlet után, hogy nincs 
esély a first down-ra vagy a field goal-ra, és inkább az önkéntes támadási jog átadást választják. 
A játék során a támadócsapat rúgója a lehet  legmesszebb próbálja rúgni a labdát. Ha az 
alapvonalon megy ki a labda, a másik csapat a 20 yardos vonaláról kezdheti meg a támadását. 
Punt return: A punt során elrúgott labdát próbálja a másik csapat a lehet  legtovább 
visszavinni, hasonló módon, mint kickoff után. Ha a visszahordó játékos úgy látja, hogy nincs 
esélye visszafutásra, mert a rúgó csapat tagjai túl közel lesznek hozzá az elkapás pillanatában, és 
nem akar egy fumblet megkockáztatni, keze felemelésével az elkapás el tt kérhet ún. fair catch-
t. Ekkor nem hordhatja vissza a labdát, viszont t sem támadhatják, az akció onnan indul, ahol 
elkapta a labdát. 
Kickoff: Kezd rúgás. A két félid  elején, és touchdown vagy FG után. 
Kickoff return: A kickoff során elrúgott labdát próbálja a másik csapat a lehet  legtovább 
visszavinni. 
Touchback: Amikor a játékos a labdát a saját end zone-ban szerzi meg, és letérdel vele, akkor 
van touchback. Ilyenkor a támadás a 20 yardos vonalról indul. (Például Kickoff, punt, IT, 
fumble után lehetséges). 
Free kick / Safety punt: Safety után az azt elszenved  csapat hajtja végre a 20 yardos 
vonaláról. Lehet punt, ilyenkor a punter a saját kezéb l rúgja el a labdát (nem snap után, mint a 
„sima” puntnál), illetve pontrúgás (placekick) is. 
Challenge: Az edz knek (Head Coach) egy félid ben kétszer van lehet ségük a bírói ítélet 
felülvizsgálatát kérni. Nem kérhetnek Challenge-et az els  és második félid  utolsó 2 percében. 
Ellenben a bírók ezen id szakban minden vitás és/vagy vitatható esetet automatikusan 
visszanéznek. A Challenge kérését egy piros kend  pályára való bedobásával jelzik az edz k. 
Ilyenkor a vezet  bíró egy külön az erre a célra felállított tv-n többféle kameraállásból 
visszanézi a vitás szituációt. Ha nincs igazuk, akkor elveszítenek egy id kérést (Timeout), ha 
igazuk van, akkor a bírók felülbírálják a saját ítéletüket és a Challenge-t kér  csapat edz jének 
adnak igazat. Fontos, hogy a bírók csupán megdönthetetlen bizonyíték birtokában másítják meg 
ítéletüket. 
Timeout: Id kérés. Egy csapatnak félid nként 3 id kérésre van módja (az id kérés alatt a 
játékid  áll). 

Szabálytalanságok és a büntetések  
A pályán lév  7 bíró, ha szabálytalanságot lát, akkor eldobja a sárga kend t. Az alábbiakban 
néhány fontos szabálytalanságot, és az alkalmazott büntetés mértékét ismertetjük. 
Fontos, hogy a büntetés minden esetben területvesztéssel jár. 
False start: A támadóegységb l valaki a labda megindulása el tt bemozdul. 5 yard. 
Offside: A véd egységb l valaki a labda megindulása el tt bemozdul. 5 yard. 
Offensive holding: Egy Play során a támadó egység valamely tagja szabálytalan blokkolással 
segíti a labdás embert. 10 yard. 
Defensive holding: Egy Play során a véd  egység valamely tagja szabálytalan blokkolást hajt 
végre, nem feltétlenül a labdás emberen. A büntetés automatikusan First Down a támadó 
egységnek, és még plusz 10 yard-t mehetnek el re. 
Offensive / Defensive Pass Interference: Passz esetén a fogó játékost el bb támadja a véd je, 
illetve a véd vel szemben szabálytalankodik a fogó, mint hogy a labdát megkapná. A támadó 
hibájánál 15 yard a büntetés, a véd  szabálytalankodása esetén a szabálytalanság helyér l 
indulhat a támadásban lév  csapat automatikusan First Down-nal. 
Running into / Roughing the Passer, Kicker: A passz vagy rúgás utáni szándékos támadása a 
passzolónak vagy rúgónak. 5, illetve súlyosabb esetekben 15 yard. 
Facemask: Az ellenfél arcmaszkjába való kapaszkodás. Minden esetben 15 yard. 
Delay of Game: A támadó csapat, ha nem sikerül elindítania a támadást a megadott támadó id
alatt, büntetést kap. 5 yard. 

(WikipédiaAf) 
http://hu.Wikipédia.org/wiki/Amerikai_futball
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IV. A Magyar Baseball és Softball Szövetség hivatalos szabályzatának részlete 

2.00 - Kifejezések meghatározása. 
(A 2.00 szabály minden meghatározása bet rendben van felsorolva.) 

ABBAHAGYOTT MÉRK ZÉS (called game) egy olyan, amelyben bármely ok miatt, a 
f bíró beszünteti a játékot. 
AKADÁLYOZÁS (obstruction) egy véd  cselekedete aki, miközben nem birtokolja a labdát és 
nem a labda lekezelésének folyamata közben van, gátolja bármely futó haladását. 
Ha egy véd  egy dobott labda megkapását várja és a labda repülés közben van közvetlenül a 
véd  felé és eléggé közel hozzá, úgyhogy el kell foglalnia a pozícióját a labda fogadásához, 
akkor lehet t "a labda lekezelésének folyamata közben" lev nek tekinteni. Az teljesen a bírói 
megítélésre tartozik, hogy a véd  a lekezelés folyamata közben van-e. Miután egy véd
kísérletet tett a labda lekezelésére és elvétette,  már nem lehet tovább a labda "lekezelésének 
folyamata" közben. Például: egy bels  véd  vet dik egy pattant labdára és a labda túlmegy rajta 
és  továbbra is a földön fekszik feltartva a futó haladását, akkor  nagy valószín séggel 
akadályozta a futót. 
BALL egy dobódobás, amely nem érinti az üt zónát és az üt játékos nem üt rá. 
Ha a dobás érinti a földet és keresztülpattan az üt zónán, az egy "ball". Ha egy ilyen dobás érinti 
az üt játékost, meg kell neki adni az egyes base-t. Ha az üt  rálenget egy ilyen dobásra két 
strike után, a labda nem lehet elkapott a 6.05 (c) és 6.09 (b) szabály céljai miatt. Ha a játékos 
megüt egy ilyen dobást, a rákövetkez  esemény ugyanaz lesz, mintha repülés közben ütötte 
volna meg a labdát. 
BALL-OK MIATTI SÉTA (base on balls) egy üt játékosnak odaítélt egyes base aki, az 
ütésnél töltött ideje alatt, négy dobást fogad az üt zónán kívül. 
BASE a négy pont egyike, amelyeket meg kell érintenie egy futónak, hogy pontot szerezzen; 
általánosabban a vászonzsákokra és a gumitányérokra alkalmazzák, amelyek a base-pontokat 
jelzik. 
BASE-EDZ  (base coach) szerelésbe öltözött csapattag, aki a segédedz  helyen helyezkedik el 
egyes vagy hármas base-nél, hogy irányítsa az üt t és a futókat. 
BELS  VÉD (infielder) egy véd  aki a bels  pályán foglal el egy pozíciót. 
BESZORÍTÁS (run-down) a védelem cselekedete megpróbálva kiejtetni egy futót base-ek 
között. 
BUNT egy megütött labda melyre nem lengetnek, hanem az üt t szándékosan a labda útjába 
teszik és lassan érintik a bels  pályán belülre. 
BÜNTETÉS (penalty) ezen szabályok alkalmazása egy szabálytalan esetet követ en. 
DOBÁS (throw) a labda mozgatása kézzel és karral egy adott cél felé, amelyet mindig meg kell 
különböztetni a dobódobástól (pitch). 
DOBÓ (pitcher) az a véd  aki arra van jelölve, hogy az üt  felé dobja a labdát. 
DOBÓDOBÁS (pitch) a dobó által az üt  felé dobott labda. 
A labda minden más átadása egyik játékostól a másiknak, az dobott labda (thrown ball). 
DÖNTETLEN MÉRK ZÉS (tie game) egy lejátszottnak számító mérk zés, melyet akkor 
hagynak abba, amikor mindkét csapatnak azonos számú pontja van. 
DUGOUT (lásd a KISPAD definícióját.) 
DUPLA JÁTÉK (double play) a védelem olyan játéka amelyben két támadó játékos kiesik 
folyamatos akció eredményeként, feltéve hogy nincs hiba a kiejtetések között. 
(a) A kényszerít  dupla játék az, amelyben mindkét kiejtetés kényszerít  játék. 
(b) A fordított kényszerít  dupla játék az, amikor az els  out kényszerít  játék és a második out-
ot egy olyan futón csinálják meg, akinek a futáskényszere megsz nt az els  out miatt. 
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A fordított kényszerít  dupla játék példái: futó egyesen, egy out, az üt  az egyes véd höz pattant 
labdát üt, aki rálép az egyes base-re (egy out), és a kettes véd höz vagy beállóshoz (shortstop) 
dob a második out végett (érintéses akció). Egy másik példa: a base-ek tele vannak, nincs out; az 
üt  hármas véd höz üt guruló labdát, aki rálép a hármas base-re (egy out), aztán dob az 
elkapóhoz a második out végett (érintéses akció). 
DUPLAMECCS (double-header) két szabályosan betervezett vagy újra kiírt mérk zés, 
melyeket közvetlenül egymás után játszanak. 
ELJÁTSZOTT MÉRK ZÉS (forfeited game) egy mérk zés amelyet a f bíró befejezettnek 
jelent ki a vétlen csapat javára 9-0 eredménnyel, a szabályok megszegése miatt. 
ELKAPÁS (catch) egy véd  cselekedete amellyel a kezében vagy a keszty jében biztonsággal 
birtokába keríti a repülés közben lev  labdát és szorosan tartja azt; feltéve, hogy nem használja a 
sapkáját, véd felszerelését, zsebét vagy öltözékének bármely más részét a birtokba vételkor. Az 
nem elkapás azonban, ha a labda érintésével egyidej leg vagy közvetlenül utána összeütközik 
egy játékossal vagy fallal, vagy ha  elesik, és ennek az ütközésnek vagy esésnek a 
következtében elejti a labdát. Az nem elkapás, ha egy véd  érint egy magas labdát, amely aztán 
eltalálja a támadó csapat egy tagját vagy egy bírót, és azután kapja el egy másik védekez
játékos. Ha a véd  megcsinálta az elkapást és elejti a labdát az elkapást követ  dobás végzése 
közben, a labdát elkapottnak kell megítélni. Az elkapás érvényességének megalapozásához a 
véd nek elég hosszan kell tartania a labdát, hogy bizonyítsa a labda feletti teljes uralmát és hogy 
a labda elengedése önkéntes és szándékos. 
Az elkapás érvényes ha a labdát végül bármely véd  megtartja, még ha el ször kipattan is, vagy 
egy másik véd  fogja meg miel tt a földet érintené. A futók elhagyhatják a base-t abban a 
pillanatban amikor az els  véd  érinti a labdát. A véd  átnyúlhat kerítésen, gáton, kötélen vagy 
másféle elválasztó vonalon hogy megcsinálja az elkapást. Ráugorhat egy gát tetejére, vagy 
vászonra amely érvénytelen területen lehet. Zavarás nem vehet  figyelembe amikor a véd
kerítés, gát, kötél vagy lelátó fölé nyúl, hogy elkapja a labdát. A saját kockázatára teszi ezt. 
Ha egy elkapást megkísérl  véd t a kispad szélénél "megtartanak" és megkímélnek egy 
nyilvánvaló elesést l bármely csapat játékosai és az elkapást megcsinálja, azt helyben kell 
hagyni. 
ELKAPÓ (catcher) az a véd  aki a hazai base mögött foglal helyet. 
ELKAPÓHELY (catcher's box) az a terület amelyen belül az elkapónak állnia kell, amíg a 
dobó el nem dobja a labdát. 
ÉL  LABDA (live ball) az a labda amely játékban van. 
ÉRINTÉS (touch) Érinteni egy játékost vagy bírót azt jelenti, hogy valami vagy valaki érinti a 
testének, öltözetének vagy felszerelésének bármely részét. 
ÉRVÉNYES LABDA (fair ball) egy megütött labda amely megáll az érvényes területen a hazai 
vagy egyes base között, vagy a hazai és hármas base között, vagy amely pályán belüli vagy 
feletti területen van amikor a küls  pályára pattan elhagyva az egyes vagy hármas base-t, vagy 
amely érinti az egyes, kettes vagy hármas base-t, vagy amely miközben pályán belüli vagy 
feletti területen van, érinti egy bíró vagy játékos személyét, vagy az, amely miközben a pálya 
feletti területen van, elhagyja a játékteret repülés közben. 
Az érvényes magas labdát a labda és az alapvonal (beleértve a jelz oszlopot) relatív 
helyzetéhez képest kell megítélni, és nem az szerint, hogy a véd  érvényes vagy érvénytelen 
területen van-e amikor érinti a labdát. 
Ha egy magas labda az érvényes pályán ér földet a hazai és egyes base, vagy a hazai és hármas 
base között, és aztán érvénytelen területre pattan anélkül, hogy érintene játékost vagy bírót és 
miel tt elhagyná az egyes vagy hármas base-t, az egy foul ball. Ha egy magas labda egyes vagy 
hármas base-en vagy az mögött ér földet és aztán pattan érvénytelen területre, az egy érvényes 
ütés. 
Növekv  számú klubok emelnek már magas jelz oszlopokat a kerítés vonalában, a rúd mellett 
húzódó drótfonattal az érvényes területen a kerítés felett, hogy lehet vé tegye a bíróknak 
pontosabban megítélni az érvényes és az érvénytelen labdákat. 
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ÉRVÉNYES TERÜLET (fair territory) a játéktér része az alapvonalakon belül és azokat is 
beleértve, a hazai base-t l a hazafutás kerítés aljáig és függ legesen felfelé. Minden alapvonal 
az érvényes területen van. 
ÉRVÉNYTELEN TERÜLET (foul territory) a játéktér része az alapvonalakon kívül egészen a 
kerítésig és függ legesen felfelé. 
FELFÜGGESZTETT MÉRK ZÉS (suspended game) egy abbahagyott mérk zés amit egy 
kés bbi napon kell befejezni. 
FOUL BALL vagy ÉRVÉNYTELEN LABDA egy megütött labda amely megáll az 
érvénytelen területen a hazai és egyes base között, vagy a hazai és hármas base között, vagy 
amely túlpattan egyes vagy hármas base-en az érvénytelen területen vagy az felett, vagy amely 
el ször a pályán kívül esik le egyes vagy hármas base-en túl, vagy az, amely miközben 
érvénytelen területen vagy az felett van, érinti egy bíró vagy játékos személyét, vagy bármilyen 
a természetes talajtól idegen tárgyat. 
Egy magas foul ball-t a labda és az alapvonal (beleértve a jelz oszlopot) relatív helyzetéhez 
képest kell megítélni, és nem az szerint, hogy a véd  érvénytelen vagy érvényes területen 
van-e amikor érinti a labdát. 
Egy megütött labda amit véd  nem érint és a dobógumit találja el és visszapattan érvénytelen 
területre a hazai és egyes base vagy a hazai és hármas base között, az egy foul ball. 
FOUL ÉRINTÉS (foul tip) egy megütött labda amely egyenesen és közvetlenül az elkapó 
kezeibe megy és szabályosan elkapják. Nem lehet foul érintés ha nem kapják el és minden foul 
érintés amit elkaptak az strike, és a labda játékban van. Nem lehet elkapás, ha pattanás volt, 
kivéve ha a labda el ször az elkapó keszty jét vagy kezét érintette. 
FUTÓ (runner) egy támadó játékos aki bármelyik base felé halad, vagy érinti vagy visszatér 
oda. 
GYORS DOBÁS (quick return) olyan dobódobás amit szándékosan a nem-egyensúlyban lev
üt játékos megfogásáért dobnak. Ez egy szabálytalan dobás. 
HALOTT LABDA (dead ball) játékon kívüli labda a mérk zés szabályok szerinti átmeneti 
felfüggeszt dése miatt. 
HAZAI CSAPAT (home team) az a csapat akinek a pályáján játszák a mérk zést, vagy ha a 
mérk zést semleges pályán játszák, a hazai csapatot közös megegyezés alapján jelölik ki. 
HIVATALOS JEGYZ KÖNYV-VEZET (official scorer) lásd a 10.00 Szabályt. 
"ID " ("time") a bíró bejelentése a játék szabályos megszakításáról, amely közben a labda 
halott. 
INFIELD FLY egy érvényes magas labda (nem számítva a vízszintes ütést és a megkísérelt 
buntot) amelyet egy bels  véd  elkaphat közönséges er feszítéssel, amikor egyes és kettes, vagy 
egyes, kettes és hármas base foglalt, miel tt két out lenne. A dobót, elkapót és bármely küls
véd t aki az akciókor a bels  pályán helyezkedik el, bels  véd nek kell tekinteni e szabály 
céljából. 
Amikor nyilvánvalóan látszik, hogy egy megütött labda Infield Fly lesz, a bírónak azonnal be 
kell mondania, hogy "Infield Fly" a futók javára. Ha a labda az alapvonalak közelében van, a 
bírónak azt kell mondania, hogy "Infield Fly, ha érvényes." 
A labda él  és a futók haladhatnak azzal a veszéllyel, hogy a labdát elkapják, vagy 
visszaérinthetnek és haladhatnak miután a labdát érintették, ugyanúgy mint bármelyik magas 
labda esetén. Ha az ütés foul ball lesz, ugyanúgy kell tekinteni, mint bármelyik érvénytelen 
labdát. 
Ha egy bemondott Infield Fly-t hagynak érintetlenül leesni a földre és érvénytelenre pattan 
miel tt elhagyná az egyes vagy hármas base-t, az egy foul ball. Ha egy bemondott Infield Fly 
érintetlenül leesik a földre az alapvonalon kívül és bepattan miel tt elhagyná az egyes vagy 
hármas base-t, az egy Infield Fly. 
Az infield fly szabálynál a bírónak azt kell felmérnie, hogy a labdát közönséges esetben le tudta 
volna-e kezelni egy bels  véd  - és nem valamiféle önkényes határvonal alapján, mint a f vonal 
vagy a base-vonalak. A bírónak infield fly-t kell ítélnie, még akkor is ha egy küls  véd  kezeli a 
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labdát, ha a bíró megítélése szerint a labdát ugyanolyan könnyen lekezelhette volna egy bels
véd  is. Az infield fly semmilyen értelemben nem tekinthet  kérelem akciónak. A bíró 
megítélésének kell határozni, és a döntést azonnal meg kell hozni. 
Amikor az infield fly szabályt bemondják, a futók haladhatnak saját kockázatukra. Ha egy 
infield fly szabálykor a bels  véd  szándékosan elejt egy érvényes labdát, a labda játékban 
marad a 6.05. (l) Szabály rendelkezései ellenére. Az infield fly szabály els bbséget élvez. 
"JÁTÉK" ("play") a bíró utasítása a játék megkezdésére vagy a folytatására bármelyik halott 
labdát követ en. 
JÁTÉKRÉSZ (inning) a mérk zés azon része amelyen belül a csapatok felváltva támadnak és 
védekeznek egyszer és amelyben három kiejtetés van mindegyik csapat részér l. Mindegyik 
csapat ütésnél töltött ideje egy fél-játékrész. 
KÉNYSZERÍT  JÁTÉK (force play) vagy TOLÁS egy olyan akció amelyben egy futó a 
szabályok szerint elveszti a jogát hogy elfoglaljon egy base-t az üt  futóvá válása miatt. 
Az ilyen akcióval kapcsolatos zavar megsz nik, ha szem el tt tartjuk hogy gyakran a 
"kényszerít " szituáció megsz nik az akció közben. Példa: Ember az egyesen, egy out, a labdát 
pontosan az egyes véd höz ütik, aki érinti a base-t és az üt -futó out. A tolás megsz nik abban a 
pillanatban és a kettesre haladó futót érinteni kell. Ha futó lett volna hármason vagy kettesen és 
bármelyik közülük pontot szerezne a kettesen történ  érintés-out el tt, a pont számít. Ha az 
egyes véd  kettesre dobott volna és a labdát azután játszák egyesre, az akció a kettesen 
kényszerít -out lenne, a második out, és a visszadobás egyesre a dobó el tt a harmadik out 
lenne. Abban az esetben nem lehet pontot elérni. 
Példa: Nem kényszerít -out. Egy out. Futó egyesen és hármason. Az üt  flyout lesz. Két out. A 
hármason lev  futó visszaérint és pontot szerez. A futó egyesen megpróbál visszaérni miel tt a 
véd  dobása elérné az egyes véd t, de nem jut vissza id ben és out lesz. Három out. Ha, a bíró 
megítélése szerint, a futó hármasról megérintette a hazai base-t miel tt a labdát megtartották az 
egyesen, a pont számít. 
KÉRELEM (appeal) egy véd játékos cselekedete amivel a támadó csapat szabálytalanságát 
állítja. 
KISPAD (bench) vagy DUGOUT a játékosoknak, cseréknek és más szerelésbe öltözött 
csapattagoknak fenntartott ül alkalmatosságok, amikor k nem aktívan elfoglaltak a játéktéren. 
KLUB (club) egy személy vagy csoport akik a csapat személyzetének összegy jtéséért, a 
játéktér és a szükséges eszközök biztosításáért, és a csapat ligabeli képviseletéért felel sek. 
KÜLS  VÉD (outfielder) egy véd  aki elfoglal egy pozíciót a küls  pályán, amely a 
játéktérnek a hazai base-t l legtávolabbi területe. 
LEJÁTSZOTTNAK SZÁMÍTÓ MÉRK ZÉS (regulation game) Lásd a 4.10 és 4.11 
Szabályokat. 
A LIGA (the league) klubok egy csoportja akiknek a csapatai egymással játszanak egy el re 
meghatározott tervezet alapján, e szabályok szerint a liga bajnoki címért. 
A LIGA ELNÖKE (the league president) érvényesíti a hivatalos szabályokat, határoz a 
szabályokkal kapcsolatos vitákban és dönt a megóvott mérk zésekr l. A liga elnöke 
megbírságolhatja vagy felfüggesztheti bármelyik játékost, edz t, vezet edz t vagy bírót ezen 
szabályok megszegéséért, saját belátása szerint. 
MAGAS LABDA (fly ball) egy megütött labda, amely magasra megy a leveg ben repülés 
közben. 
MEGÉRINTÉS (tag) egy véd  cselekedete miközben testével érint egy base-t és biztosan és 
szorosan tartja a labdát a kezében vagy a keszty jében; vagy megérint egy futót a labdával, vagy 
a labdát tartó kezével vagy keszty jével, miközben biztosan és szorosan tartja a labdát a kezében 
vagy a keszty jében. 
MEGÍTÉLT (adjudged) a bíró által hozott megítélési döntés. 
MEGTORPANÁS (balk) a dobó szabálytalan cselekedete amikor futó vagy futók vannak base-
en, feljogosítva minden futót, hogy el rehaladjon egy base-t. 
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OUT egyike a támadó csapat elleni három szükséges kiejtetésnek az ütésnél töltött idejük 
közben. 
PATTANT LABDA (ground ball) egy megütött labda amely a földhöz közel gurul vagy pattog. 
PONT (run / score) egy támadó játékos eredménye aki üt b l futóvá lesz és érinti az egyes, 
kettes, hármas és a hazai base-t ebben a sorrendben. 
REPÜLÉS KÖZBEN (in flight) egy ütött vagy dobott labdát jelent amely még nem érintette a 
földet vagy valami más tárgyat a véd n kívül. 
"SAFE" a bíró kijelentése, hogy egy futó jogosult egy base-re amelyre törekedett. 
SEGÉDEDZ  (coach) szerelésbe öltözött csapattag, akit a vezet edz  jelöl ki hogy elvégezzen 
olyan feladatokat amelyeket a vezet edz  kijelöl, mint például, de nem kizárólag a base-edz
szerepének betöltése. 
SET POZÍCIÓ (set position) egyike a két szabályos, dobó által használható pozíciónak. 
STRIKE egy szabályos dobódobás amikor a bíró annak ítéli és 
(a) Az üt  ráüt és elvéti; 
(b) Nem ütnek rá és a labda bármely része áthalad az üt zóna bármely részén; 
(c) Az üt  érvénytelenre üti amikor kett nél kevesebb strike-ja van; 
(d) Érvénytelenre buntolják; 
(e) Érinti az üt játékost miközben az lendít rá; 
(f)  Érinti az üt játékost repülés közben az üt zónában; vagy 
(g) Foul érintés lesz bel le. 
SZABÁLYOS (legal) e szabályoknak megfelel . 
SZABÁLYTALAN (illegal) e szabályokkal ellentétes. 
SZABÁLYTALAN DOBÁS (illegal pitch)  (1) az üt  felé dobott labda amikor a dobó 
támaszkodó lába nem érintkezik a dobógumival; (2) egy gyors dobás. A szabálytalan dobás 
amikor futók vannak base-en, az megtorpanás. 
SZEMÉLY (person) a játékos vagy bíró személye a testének, öltözékének vagy felszerelésének 
bármely részét jelenti. 
SZOROS JÁTÉK (squeeze play) egy olyan akciót jelz  kifejezés, amikor egy csapat futója a 
hármas base-r l pontot próbál szerezni bunt segítségével. 
TÁMADÓ (offense) az ütésnél lev  csapat, vagy a csapat bármelyik játékosa. 
TÁMASZKODÓ LÁB (pivot foot) a dobónak az a lába, amely érintkezik a dobógumival 
miközben  dobja a labdát. 
TOLÁS (Lásd a KÉNYSZERÍT  JÁTÉK definícióját.)
TRIPLA JÁTÉK (triple play) a védelem olyan játéka amelyben három támadó játékos kiesik 
folyamatos akció eredményeként, feltéve hogy nincs hiba a kiejtetések között. 
TÚLCSÚSZÁS (overslide) egy támadó játékos cselekedete amikor a becsúszása egy base-re, 
kivéve amikor a hazairól egyes base-re halad, olyan lendület  hogy elveszíti az érintkezését a 
base-zel. 
TÜZÉRSÉG (battery) a dobó és az elkapó. 
ÜT -FUTÓ (batter-runner) egy kifejezés, amely azt a támadó játékost azonosítja, aki éppen 
befejezte ütésnél töltött idejét, addig amíg kiejtetik t vagy amíg az akció amelyben futóvá vált 
befejez dik. 
ÜT HELY (batter's box) az a terület amelyen belül az üt játékosnak állnia kell az ütésnél 
töltött ideje alatt. 
ÜT (JÁTÉKOS) (batter) egy támadó játékos aki elfoglalja helyét az üt helyen. 
ÜT ZÓNA (strike zone) az a hazai tányér feletti terület, amelynek a fels  határa a vállak teteje 
és az öltözék nadrágjának teteje közötti vízszintes vonal, és az alsó szint a térdek tetejénél 
meghúzott vonal. Az üt zónát a játékos testtartása szerint kell megállapítani, miközben  fel van 
készülve lengetni egy dobott labdára. 
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VAD DOBÓDOBÁS (wild pitch) az, ami olyan magas, olyan alacsony, vagy olyan széles a 
tányértól hogy az elkapó nem tudja lekezelni közönséges er feszítéssel. 
VÉDELEM (defense or defensive) a pályán lev  csapat vagy annak bármely játékosa. 
VÉD (fielder) bármelyik védekez  játékos. 
VÉD  VÁLASZTÁSA (fielder's choice) egy véd  cselekedete, aki lekezel egy érvényes 
"pattant" labdát, és ahelyett hogy egyes base-re dobna hogy kiejtse az üt -futót, másik base-re 
dob megpróbálva kiejtetni egy korábbi futót. A kifejezést jegyz könyv-vezet k is használják (a) 
az üt -futó haladásának magyarázatára aki egy vagy több ráadás base-t ér el amikor a véd , aki 
lekezeli az ütését egy el z  futót akar kiejtetni; (b) egy futó haladásának magyarázatára (ami 
nem lopás vagy hiba) miközben egy véd  egy másik futót próbál kiejtetni; (c) egy futó 
haladásának magyarázatára, melyet csak a védekez  csapat közönye miatt tesz meg. (Nem 
megvédett lopás). 
VESZÉLYBEN (in jeopardy) egy kifejezés ami azt jelzi, hogy a labda játékban van és egy 
támadó játékos kiejthet . 
A VEZET EDZ (the manager) egy személy, akit a klub jelöl ki, hogy felel s legyen a csapat 
cselekedeteiért a pályán, és hogy képviselje a csapatot a bíróval és az ellenfél csapatával való 
kommunikációban. Egy játékos kinevezhet  vezet edz nek. 
(a) A klubnak meg kell neveznie a vezet edz t a liga elnökének vagy a f bírónak a mérk zés 
betervezett kezdési ideje el tt nem kevesebb mint 30 perccel. 
(b) A vezet edz  jelezheti a bírónak, hogy bizonyos szabályok által el írt kötelezettségeket 
átruházott egy játékosnak vagy edz nek, és az ilyen kijelölt képvisel nek minden cselekedete 
hivatalos lesz. A vezet edz nek mindig felelnie kell a csapata viselkedéséért, a hivatalos 
szabályok betartásáért és a bírók tiszteletben tartásáért. 
(c) Ha a vezet edz  nem jelöli ki a helyettesít jét távozás el tt, a f bírónak kell kijelölnie egy 
csapattagot csere-vezet edz nek. 
VISSZAÉRINTÉS (retouch) egy futó cselekedete amikor visszatér egy base-re, mivel a 
szabályok megkövetelik. 
VÍZSZINTES ÜTÉS (line drive) egy megütött labda, amely élesen és közvetlenül az üt r l egy 
véd  felé tart anélkül, hogy érintené a földet. 
WIND-UP POZÍCIÓ (wind-up position) egyike a két szabályos, dobó által használható 
pozíciónak. 
ZAVARÁS (interference) 
(a) A támadó zavarás az ütésnél lev  csapat cselekedete, amely zavarja, akadályozza, gátolja, 
feltartja vagy összezavarja bármelyik véd t aki akciót akar csinálni. Ha a bíró out-nak 
nyilvánítja az üt t, üt -futót vagy futót zavarás miatt, minden más futónak vissza kell mennie 
arra a base-re amelyet, a bíró megítélése szerint, szabályosan megérintett a zavarás idejéig, 
kivéve ha e szabályok máshogy rendelkeznek. 
Abban az esetben ha az üt -futó nem érte el az egyes base-t, minden futónak a dobó dobása 
idején elfoglalt base-re kell visszatérnie. 
(b) Védekez  zavarás egy véd  cselekedete amely gátol vagy akadályoz egy üt t a dobódobás 
megütésében. 
(c) Bírói zavarás történik (1) Amikor egy bíró feltartja, gátolja vagy akadályozza az elkapó 
dobását aki megkísérel megakadályozni egy ellopott base-t, vagy (2) Amikor egy érvényes labda 
érint egy bírót az érvényes területen miel tt elhagyna egy véd t. 
(d) Néz i zavarás történik amikor egy néz  kinyúl a lelátóról, vagy a játéktérre megy, és 
megérint egy él  labdát. 
Bármilyen zavaráskor a labda halott. 

(HBSZ: 7 15) 



V. Az új sportágak nyelvének metaforái 

37. táblázat Akció-metaforák az egyes sportágak nyelvében 

korfball 
tükörfordítás terminológiai értelmezés angol 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

játékosok egymáshoz 
viszonyított helyzete, 
testtartás, mozdulat 

védett pozíció  fedett pozíció    

cselekvésfolyamat, 
annak befejezése vagy 
következménye 

  szabad pozíció    

rögbi 
tükörfordítás terminológiai értelmezés angol 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

játékosok egymáshoz 
viszonyított helyzete, 
testtartás, mozdulat 

csatlakozás  tolongás 
csomag 
faltör  kos 

   

cselekvésfolyamat, 
annak befejezése vagy 
következménye 
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amerikai futball 
tükörfordítás terminológiai értelmezés angol 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

játékosok egymáshoz 
viszonyított helyzete, 
testtartás, mozdulat 

lándzsázás 
ék, ollózás 
varrás, dadogós 
lépés 
lopakodás 
csapda, erny
impulzus, puska 
villacsont 

fejelés   bootleg 
flea flicker 
jumbo 
pancake 

cselekvésfolyamat, 
annak befejezése vagy 
következménye 

villanás 
végrehajtási 
pont 
leégetés 
vak oldal 
vak feladás 

hirtelen 
halál 

  air raid 
bomb 
hurry-up 
offense 
hail Mary 

baseball 
tükörfordítás terminológiai értelmezés angol 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

játékosok egymáshoz 
viszonyított helyzete, 
testtartás, mozdulat 

séta 
lopás 

    

cselekvésfolyamat, 
annak befejezése vagy 
következménye 

hazafutás 
öngyilkos 
préselt 
vad dobódobás 

 feláldozott 
magas ütés 
tolás 

telt ház 
pont 
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38. táblázat Poszt, játékos és eszköz metaforák az egyes sportágak nyelvében 

korfball 
tükörfordítás terminológiai értelmezés angol 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

játékosok egymáshoz 
viszonyított helyzete, 
testtartás 

      

végzett mozdulat, 
cselekvés, illetve annak 
következménye 

tigris 
párduc 
vadász 
gerilla 
r 

     

rögbi 
tükörfordítás terminológiai értelmezés angol 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

játékosok egymáshoz 
viszonyított helyzete, 
testtartás 

pillér  leváló 
nehéz lovasság 
összeköt
összefogó 

   

végzett mozdulat, 
cselekvés, illetve annak 
következménye

  sarkazó    

eszközök  él  labda   
halott labda 
(mozgás = 
létezés) 

  sin bin  
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amerikai futball 
tükörfordítás terminológiai értelmezés angol 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más 
kontextus 

sportnyelvi 
kontextus 

játékosok egymáshoz 
viszonyított helyzete, 
testtartás, mozdulat 

   falember 
támadó fal nickel back 

végzett mozdulat, 
cselekvés, illetve annak 
következménye

 ász  labdatartó 
el söpröget
söpröget

bust 

eszközök  vasrács  (alaki 
hasonlóság) 

él  labda   
halott labda 
(mozgás = 
létezés) 

nyalóka (alaki 
hasonlóság) 

  

baseball 
tükörfordítás terminológiai értelmezés angol 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

más kontextus sportnyelvi 
kontextus 

játékosok egymáshoz 
viszonyított helyzete, 
testtartás, mozdulat 

tüzérség      

végzett mozdulat, 
cselekvés, illetve annak 
következménye

     

eszközök  gyémánt 
hazai tányér 
(alaki 
hasonlóság) 

     




