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KLAUDY KINGA 

A nyelvi és kulturális aszimmetria hatása  
a fordításra1 

A tanulmány célja az aszimmetria hipotézis (Klaudy 2001) fogalmának továbbfejlesztése 
és összekapcsolása a Venuti (1995) által bevezetett honosítás/idegenítés fogalompárral 
olyan nyelvpárok esetében, melyek egyik tagja nagy vagy szélesebb körben elterjedt 
nyelvnek tartható (mint pl. az angol és az orosz), a másik tagja kis vagy kevésbé elterjedt 
nyelvnek tartható (mint pl. a finn és a magyar). Vagyis a nyelvi és műveleti aszimmetria 
mellett, amelynek már több tanulmányt szenteltem (2001, 2009), szeretném a kulturális 
aszimmetria kérdésre is kiterjeszteni a vizsgálatot. A tanulmányban négy nyelvre utalok: 
angol, orosz, finn, magyar, de a finnre csak érintőlegesen.  

1. Az aszimmetria hipotézis előzményei 

Az aszimmetria hipotézisről először a X. MANYE Kongresszuson tartottam előadást (Kla-
udy 2001). Az aszimmetria hipotézis egyik előzménye kétségtelenül Blum-Kulka (1986) 
explicitációs hipotézise volt, mely annyira elterjedt a fordítástudományban, hogy szósze-
rinti idézésétől eltekinthetek. Blum-Kulka hipotézise szerint a fordítás eredményeképp 
keletkezett célnyelvi szövegben a kohéziós és koherenciális kötések terén eltolódás fi-
gyelhető meg, melynek az a lényege, hogy ezek a kötések kifejtettebbé, explicitebbé vál-
nak.  

Az aszimmetria hipotézis másik előzménye számomra a nyelvek közötti szimmetria és 
aszimmetria jelensége volt. Bár egyetértek Catforddal (1965) abban, hogy a nyelvi rend-
szerek lexikai és grammatikai elemei szinte sosem foglalnak el azonos helyet a forrásnyelv 
és a célnyelv rendszerében, de azért vannak olyan elemek, melyek inkább szimmetrikus-
nak tekinthetők, és ilyenkor a fordítási problémáknak kisebb a valószínűsége, míg az 

                                                 
 1 A tanulmány a szegedi XXII. MANYE Kongresszuson 2012-ben tartott előadásom szerkesztett 

változata. Ezzel szeretném köszönteni születésnapján kedves barátomat, Tóth Szergejt, akinek 
mint a MANYE akkori elnöke azóta is hálás vagyok, hogy  vállalva a rövid határidőt 2012 tavaszán 
megrendezte a XXII. MANYE Kongresszust, és ezzel „visszaállította” a  húsz éve megszokott ta-
vaszi menetrendet. A XXII. MANYE Kongresszus szervezésébe rengeteg újítást vezetett be, töb-
bek között a műhelymunkával egybekötött plenáris előadások számának megnövelését, és az 
alkalmazott nyelvészeti MA hallgatók párhuzamos konferenciáját. Nagyon sajnáltam, hogy a 
kongresszus után nem tudtam megírni előadásomat a kötet számára, most ezt az adósságomat 
szeretném törleszteni.  


