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BehARANGozó 

Az újonnan meginduló Folyóiratszemle rovat célja, hogy az olvasó bepillantást nyerjen 
a legjelesebb külföldi szakfolyóiratokba, megismerje azok célkitűzéseit, profilját, mód-
szertanát és szerkezeti ismérveit. Jobbára elméleti indíttatású folyóiratokról közlünk is-
mertetést, néhány példán illusztrálva, hogy az ott közölt gondolatok miként hasznosítha-
tók a nyelvtanári gyakorlatban.
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2013-ban ért 50. évfolyamához az évente négy 
alkalommal megjelenő folyóirat. Ez saját hon-
lapjuk szerint a legrégebbi, folyamatosan 
megjelenő német mint idegen nyelv kiadvány, 
melynek célja, hogy a szakterület tudományos 
fóruma legyen. Az 1964-ben indult lap elne-
vezését az épp akkortájt formálódó új disz-
ciplínának köszönheti. Az akkori alcím kissé 
eltért a maitól, így szólt: „Zeitschrift zur 
Theorie und Praxis des Deutschunterrichts 
für Ausländer”. Ez arra utal, hogy a lap indu-
lásakor elsősorban az NDK-ban külföldieket 
oktató, illetve a „szocialista testvérorszá-
gokban” németet tanító nyelvtanárok részére 
készült. A folyóiratnak 1990-ig volt egy rend-
szeresen megjelenő melléklete is Sprachpraxis 
címmel, amely kifejezetten gyakorló nyelvta-
nároknak készült. Ez könnyű olvasmányokat 
és feladatokat tartalmazott megoldókul csok-
kal, és persze sok, ideológiailag befolyásolt 
információt is az NDK-ról.

A folyóirat azóta az egyik legfontosabb 
forrássá nőtte ki magát. A lap az 1990-es évek-
ben nemzetközileg is jelentőssé vált a hasáb-
jain indított vitával, mely a német mint idegen 
nyelv szakterület helyét kereste a germanisz-

tika, illetve a nyelvtudomány körében. Az 
1998/1. számban jelent meg például Hessky 
Regina írása DaF aus der Außenperspektive. 
Ein Diskussionsbeitrag aus der Auslands-
germanistik címmel (10–14). Ez a vita a 2000-es 
években is folytatódott, amiről több írás is 
tanúskodik, mint például Gerhard Helbig 
Auslandsgermanistik versus Inlandsgerma-
nistik című cikke (2005/1, 4–10).

A folyóiratba tehát nemcsak német szerzők 
küldenek be cikkeket, hanem a világ minden 
tájáról érkeznek tanulmányok. A beküldött 
írásokat 2007 óta két bíráló véleménye alapján 
válogatják ki. A cikkek többsége a német mint 
idegen nyelvvel kapcsolatos tudományos ku-
tatásokkal, valamint azok gyakorlati alkal-
mazásával foglalkozik, de találunk jelentős 
nyelvtudományi témájú írásokat is.

Ha az ember először az interneten szeretne 
tájékozódni, a folyóirat címe némi gondot jelent. 
Ha ugyanis csak a fő címet írjuk be, a ke re ső 
először az ugyancsak ezzel a címmel kiadott 
nyelvkönyveket jeleníti meg, a folyóirat vala-
hol a lap alján fordul elő. A honlap ugyanis 
a lipcsei egyetem oldalán található http://
www.uni-leipzig.de/daf/ címen. Ha ide eljutot-
tunk, akkor már jól lehet tájékozódni. A nyitó-
oldal a folyóiratot mutatja be. A linkek közül 
elsőként az aktuális szám szerepel. Itt a teljes 
tartalomjegyzék olvasható, a cikkekhez tar-
tozó rövid tartalmi összefoglalókkal együtt. 
Ezt követi a következő szám tervezett tartal-
ma szerzőkkel és az írások címével. Az archí-
vum menüpontban csak a korábbi számok 
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