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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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összefoglalói találhatók meg 1991-től kezdő-
dően. 2011 óta lehetőség van arra, hogy vala-
mely korábbi szám teljes szövegét is pdf-
formátumban lekérdezzük. Az 1964–2001 
közti számok ingyenesen tölthetők le a http://
zs .thu lb.un i-jena .de/receive/jpor t a l_
jpjournal_00001120 címről. A 2002-től meg-
jelent számok internetes eléréséhez azonban 
regisztrálni kell a http://www.dafdigital.de/
inhalt.html honlapon, a letöltés pedig csak a 
nyomtatott lap előfizetői számára ingyenes.

Ha valaki egy konkrét témához keres íráso-
kat, akkor a honlap keresőjébe beírt kulcsszóval 
talál az adott témához cikkeket. Ha például 
beírjuk a Grammatik szót a keresőbe, 54 cikk 
címe jelenik meg. Ez megkönnyíti a tematikus 
tájékozódást. Az archívumot a szerkesztőséget 
bemutató link követi. Ez alatt találjuk a pub-
likálási feltételeket, majd a megrendelésre 
vo natkozó információkat, végül pedig az imp-
resszumot. A nyitóoldalon angol nyelvet is 
lehet választani, de ott csak a folyóirat bemu-
tatását lehet angolul olvasni, a részletes infor-
mációkat már nem.

Az egyes számokban közölt írások három 
csoportba oszthatók: a folyóirat mindig 3-4 
tanulmánnyal kezd, ennek a résznek nincs 
külön címe. Majd a Diskussion von Lehrmate
rialien című tankönyvkritikai rovat követ-
kezik. Ebben egy-két mű alapos elemzése 
olvasható kritikai elemekkel. Az utolsó rész 
recenziókat tartalmaz: a bemutatott szak-
könyvek nyelvészettel, valamint a német mint 
idegen nyelv tanításával és tanulásá val kap-
csolatosak. A füzetek legvégén találjuk a pub-
likálásra vonatkozó előírásokat, valamint  
a leg fontosabb információkat az adott szám 
szerzőiről.

A tanulmányokat tartalmazó rész egy-egy 
súlyponti témát jár körül, bár más írások is 
bekerülnek. A súlypontok felölelik a nyelvé-
szet legkülönbözőbb részterületeit, az alkal-
mazott nyelvészet, nyelvpedagógia, foneti-
ka-fonológia, lexikológia egyes kérdéseit. 
A 2011/2012-es évjárat két évet összefoglaló 
tartalomjegyzéke például az alábbi főbb té-
makörökbe sorolta be az írásokat: a) tesztelés 

és vizsgáztatás, b) a fonetika szerepe a német 
mint idegen nyelv és mint második nyelv okta-
tásában, c) nyelvtudományi írások, d) a nyelv-
elsajátítás folyamatával kapcsolatos írások, e) 
szakmódszertan (Didaktik/Methodik), f) az 
országismeret, a kultúra- és irodalomtudo-
mány szerepe a német mint idegen nyelv ok-
tatásában, valamint g) a német mint idegen 
nyelv helye a szaktudományok kánonjában. 
A korábbi évfolyamokban még számos témához 
találhatunk érdekes írásokat, például a kor-
pusznyelvészet vagy a nyelvi norma kérdése-
ivel kapcsolatban. Az adott témához tartozó 
írásokat több számon keresztül közli a lap, 
majd a szerkesztőség bejelenti, hogy az adott 
témát lezárja, s újat indít.

A legfrissebb szám, melyet alkalmam volt 
megnézni, a 2013/3. volt. Ebben az egy évvel 
korábban elindított téma, „a fonetika szerepe 
a német mint idegen nyelv és mint második 
nyelv oktatásában” megvitatása folytatódik 
Ursula Hirschfeld és Beat Siebenhaar tanul-
mányával (131–140) a német kiejtés sokféle 
variációjáról. Erre azért fontos felhívni a fi-
gyelmet, mert a németórákon kevés figyelmet 
fordítunk a nyelvterületen hallható sokféle 
kiejtésre. Már a standard nyelvhasználatban 
is több változat él (délnémet, északnémet, 
osztrák, svájci), s ezen belül számtalan dia-
lektus fordulhat elő. A szerzők áttekintést 
nyújtanak a nyelvi változatok és dialektusok 
csoportosításáról, főbb ismertetőjegyeiről. 
Megtudhatjuk, mit javasolnak a – főleg a hal-
lás utáni értésnél jelentkező – problémák ki-
küszöbölésére, és tippeket kapunk, milyen 
internetforrásokban lehet példákat találni a re-
gionális kiejtés változataira. Ugyanez a szám 
megemlékezik a 2013 tavaszán elhunyt Joa-
chim Buscha professzorról (149), akinek a neve 
a hazai némettanárok generációinak körében 
fogalommá vált a szinte mindenki által hasz-
nált Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für 
den Ausländerunterricht (1972) című műve 
révén.

A fenti témához egy korábbi számból fel-
hívom a figyelmet a Beata Greszczakowska-
Pawlikowska és Charlotte Rauch szerzőpáros 
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tanulmányára, akik a 2004 után megjelent 
tankönyvekben vizsgálták a fonetika szerepét 
(Phonetik im Lehrwerk – eine Bestands
aufnahme, 2013/1, 3–10). A szerzők négy 
szempontcsoport szerint vizsgáltak kilenc 
tankönyvet: 1) milyen fonetikai tartalmak 
szerepelnek a tankönyvben, 2) ezeknek mi-
lyen a módszertani feldolgozása, 3) van-e 
hozzá segítség a tanári kézikönyvben, 4) 
van-e kiegészítő online anyag a tankönyv 
honlapján. Az eredmények értékelése megle-
hetősen vegyes képet mutat. Például a kilenc 
tankönyvből öt egyáltalán nem foglalkozik 
a fonetikai variánsokkal. A legfeltűnőbb azon-
ban, hogy a kilencből csak egy könyvhöz tar-
toznak online fonetikai gyakorlatok. A hazai 
olvasók számára azért is érdekes lehet a cikk, 
mert a vizsgált tankönyvek egy részét nálunk 
is gyakran használják (például Lagune, studio 
d tankönyvcsalád).

Minden nyelvtanárnak tanulságos lehet 
Krzysztof Nerlicki és Claudia Riemer Sprach
ver wendungsangst im interkulturellen 
Vergleich – auf der Suche nach ihren univer-
sellen und lernkontextspezifischen Ursachen 
című cikke (2012/2, 88–98). A tanulmány cél-
ja, hogy bemutassa, hogyan érzékelik és ma-
gyarázzák a nyelvtanulók a világ legkülönbö-
zőbb részéről a nyelvhasználat során fellépő 
félelmeket. Miután a szerzők röviden össze-
foglalják a téma korábbi forrásmunkáit, arra 
keresik a választ, mi okozhatja ezeket a félel-
meket. Munkájukban a nyelvtanulók kikérde-
zésén alapuló, a forrásokban leírt, valamint 
saját kutatásokra támaszkodnak. Mindezek 
alapján a félelmeket az alábbi csoportokba so-
rolják: a) félelem, hogy hibát vét, b) irreális 
elvárások miatti félelem, c) nem bízik saját 
képességeiben, és ezért fél, d) félelem a „pub-
likumtól”, a csoport előtti esetleges kudarctól, 
e) félelem az anyanyelvi beszélőtől (attól, hogy 
nem érti meg az anyanyelvi beszélőt, vagy az 
nem érti meg őt például a rossz kiejtése miatt). 
A szerzők megállapítják, hogy a nyelvoktatás 
módszertanának fejlődése ellenére továbbra is 
jelen van a nyelvhasználattól való félelem. Fon-
tos lenne tehát erről a nyelvórákon is beszélni.

A 2012/3. számban az óvodásokat és kis-
iskolásokat tanítók találhatnak érdekes olvas-
mányt Der narrative Ansatz und dessen 
Effizienz im Kindergarten und im Primar-
bereich címmel, Jan Iluk professzortól (150–
159). A szerző kritizálja az általánosan elterjedt 
gyakorlatot, ahol a gyerekek sokat ismételve, 
memorizálva tanulnak. Ezzel állítja szembe 
a narratív módszert. Először leír egy kísérle-
tet, melyet két iskolában, nyolcéves tanulók-
kal folytattak le. Ennek során 120 tanulót 
oktattak narratív módszerrel; a kontrollcso-
port 85 tanulóból állt. A kísérlet eredménye 
azt mutatta, hogy a tanulók a narratív mód-
szerrel hatékonyabban tanultak, mint a kont-
rollcsoport résztvevői hagyományos módszer-
rel. A narratív módszerrel tanulóknak nem 
voltak nehézségeik a receptív készségekben, 
és könnyebben boldogultak a nyelvtani szer-
kezetekkel is. A cikk végén a szerző a mód-
szer elméleti alapjait foglalja össze.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy érdemes 
a lapot rendszeresen tanulmányozni. A nyom-
tatott változat éves előfizetési ára 2014-től 
kezdve 44 euró plusz postaköltség, egy füzet 
ára pedig 14 euró. Így érdemes a lapot könyv-
tárainkban tárolni. A budapesti Goethe Inté-
zetben 1992-től találhatók meg a folyóirat 
számai. A budapesti Országos Idegennyelvi 
Könyvtárban és a szegedi egyetemi könyvtár-
ban viszont a kezdetektől fellelhető az összes 
szám a szakolvasó teremben. Feltételezem, 
minden egyetemen, ahol germanisztikai prog-
ram fut, megtaláljuk a legfrissebb számokat.

A folyóirat mai szemlélete inkább elméle-
ti jellegű, ami a szerkesztőség egyetemi hát-
terével magyarázható. Így haszonnal forgat-
hatják germanisztika szakos tanárok és diá kok, 
ha egy nyelvészeti témához keresnek cikket, 
vagy tanárjelöltek, akik például elemzéseket 
találhatnak tankönyvekről, segédanyagokról. 
De érdeklődő némettanároknak is nagyon 
ajánlom, hisz a lappal követni lehet, hol tart 
ma a tudományos vita a nyelvészet, valamint 
a német mint idegen nyelv oktatása terén. A szín-
vonalra nemcsak a jeles professzorokból álló 
szerkesztőség – élén Christian Fandrych pro-
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fesszorral – a garancia, hanem az a tény is, 
hogy a lap 50 éve folyamatosan olvasható. 
2014-től új kiadó, az Erich Schmidt Verlag gon-
dozásában, új külalakkal várhatjuk a lap meg-
jelenését. Kívánunk további sikeres 50 évet!

Petneki Katalin

Fremdsprache deutsch
zeitschrift für die Praxis des 
Deutschunterrichts
erich Schmidt Verlag
ISSN: 0937-3160

A Fremdsprache Deutsch a Goethe Intézet és 
a Hueber Kiadó közös gondozásában az Erich 
Schmidt Kiadónál jelenik meg. A folyóirat 1989 
óta meghatározó fontosságú a német mint ide-
gen nyelv önálló tudományterületének fejlődé-
sében, alakulásában. A folyóirat mögött teljes 
szerkesztői csapat áll Christian Fandrych, 
Britta Hufeisen, Imke Mohr, Ingo Thonhauser, 
Rainer Wicke, Annette Albrecht és Werner 
Schmitz személyében. A folyóirat évente két 
alkalommal, áprilisban és októberben jelenik 
meg. Cikkei mindig egy adott témakörhöz kap-
csolódnak, ennek köszönhetően a gyakorló 
nyelvtanárok képet kaphatnak a német mint 
idegen nyelv szak aktuális kutatási eredménye-
iről, fejlődési irányáról (például német mint 
második idegen nyelv [20. szám, 1999], új mé-
diumok a németoktatásban [21. szám, 1999], 
nyelvi sokszínűség az osztályteremben [31. 
szám, 2004], szövegkompetencia [39. szám, 
2008], kooperatív tanulás [41. szám, 2009] stb.).

A folyóirat elsődleges célcsoportját a né-
met nyelvet a köz- és felnőttoktatásban idegen 
nyelvként oktató tanárok és a némettanár-
(tovább)képzésben dolgozók alkotják, azon-
ban a germanisztikát vagy a német mint ide-
gen nyelvet tanuló egyetemisták számára is 
segítséget nyújthat tanulmányaikban, tudásuk 
elmélyítésében. A lap gyakorlati példáival 
elsődlegesen a németnyelv-tanárokat veszi 
ugyan célba, ám elméleti jellegű cikkei és az 

alkalmazott módszerek, a nyelvoktatás során 
hasznosítható ötletek tekintetében minden 
idegennyelv-tanár számára fontos informáci-
ókkal szolgál.

A Fremdsprache Deutsch füzetei mindig 
ugyanazt a logikus felépítést követik: először 
egy bevezető cikket olvashatunk, melyben 
a füzet témájának elméleti hátterét, az idegen-
nyelv-didaktika aktuális irányvonalát vázolja 
fel az adott szám szerkesztője. A további cik-
kekben a többi szerző ezt az elméleti hátteret 
megragadva viszi tovább a témát a pedagógiai 
hasznosíthatóság szempontjából. Ezen cikkek 
konkrét ötleteket, javaslatokat, módszereket 
kínálnak, melyek alkalmazhatók a minden-
napi nyelvoktatásban. A cikkek után füzetről 
füzetre váltakozó rovatok sorakoznak. A ki-
advány állandó eleme az Impressum/Editorial, 
melyben szerkesztőségi információkat olvas-
hatunk, valamint a Fachlexikon, mely az adott 
füzet cikkeiben található szakszókincs köz-
érthető magyarázatát tartalmazza. A rovatok 
között találunk könyvismertetést, a témához 
kapcsolódó további irodalmi ajánlást, link-
gyűjteményt stb. A Sprachecke (’nyelvi sarok’) 
elnevezésű rovat tartalma általában független 
az adott füzet témájától. Ebben a szókincs és 
a nyelvtan témakörébe vágó érdekességeket, 
nyelvórán bevethető feladatokat mutatnak be 
a szerzők röviden, átlagosan egy oldalban. 
Minden lap az adott füzet szerzőinek rövid 
bemutatásával zárul, a szerzők nevén, elérhe-
tőségén, munkahelyén kívül a főbb kutatási 
területüket, legfontosabb publikációik címét 
is megismerhetjük.

A Fremdsprache Deutsch a nyelvoktatás 
elméleti kérdéseit a gyakorlati hasznosítható-
ság szempontjából taglaló folyóirat. Ezt mu-
tatja az is, hogy az egyes cikkek illusztrációja 
a többi hasonló jellegű folyóirathoz képest 
gazdag: a szokásos táblázatokon, ábrákon felül 
képeket, feladatlaprészleteket is tartalmaz. 
Érdekesség, hogy a folyóirat teljes egészében, 
de az egyes cikkek külön-külön is letölthetők 
a www.FremdspracheDeutschdigital.de oldal-
ról, ahol plusz kiegészítő anyagokat is találha-
tunk bizonyos cikkekhez.
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