
A pedagógus.kutató Dr. Wild Katalin
.- Dr. Wiid Katalin, a pécsi ]anus Pannlnius Tudományegqe-
tew Német Tanszékének vezetae is átvehette a Parlamentben a
kítüntetést. HOqu órzi ma.gát most, hogq megkapta a Kisebbsé-
qekért díiat?

- Csodálatos ézésl Nagyon örülök, hiszen azt gon-
dolom, hogy egy ilyen magas kitüntetésben életében
egyszer részesül az ember, Ilyenkor aztán felteszi magá-
ban a kérdést: miért éppen én? Mit tettem, amivel a ki-
tüntetést kiérdemeitem? És tulaIdonképpen azt is gon-
dolom, hogy a díjat nem csupán én kaptam, hanem va-
lamennyi kollégám, akivel együtt dolgozom a tanszé,
ken, Éppen ezért szeretném is megköszönni munkáju-
kat, Az én eredményeim a tanszék eredményei és sike-
rei is egyben és viszont, a tanszék eredményeiben meg,
találhatók az én erőfeszítésemnek gyümölcsei is,

- Érdemeinek felsorolásahor elsősorban kutatói, oktatói és
publiftációs tevókenqségét ewelték ki? Meluiket szereti a hárlm
közül a legjobban?

- Nehezen tudnám szétvá]asztani a három területet,
mert szívesen oktatok. élvezem a kutatómunkát és a
publikálás pedig ehhez tartozik. Magam is hazai német
családbóI sármazom, édesanyámmal német nyelvjá-
rásban beszélünk otthon, ő a legkedvesebb adatszol-
gáltatóm is egyben, nagyon sok mindent kérdezek és
hallok tőle, és ezeket az információkat azután felhasz,
nálom a munkámban is,(Édesanyiával közösen készült
a Baranya megyei németek ételeit bemutató szakács-
könyve is, A szerk,) A dél-magyarországi német dialek-
tusokkal már mintegy huszonöt éve foglalkozom, ebben
a témakörben három munkát is írtam, Mú]t évben kan-
didáltam a harmadik témakörömmel, mely az ausztriai
német nyelv hatását vizsgálta a mi középnémet dialek-
tusunkra, Írtam tankönyveket iS és 1ó néhány tanul-
mánlt a dialektológia és a néprajz témakörében. Egyik
legfontosabb munkámnak azonban a német nemzetisé-
gi pedagógusképzést tartom,

- Melgik a kedvenc témaköre?

- Való|ában mindegyik témával szívesen foglalkoz-
tam, de talán a jelenlegi munkám foglalkoztat most a
legjobban, ez pedig az észak-német lexiká]is elemek
integrációja a közép-német nyelvjárásban.

- A ftisebbségi ryelvjárásohhal, néprajzzal csak úgy bhet

foqlalkozni, ha ehhez a témakörhöz valaki küliinleqes módnn hö-
zelít, talán nem elég a tud,ás és az akarat, hanem énés is kell
hozzá -

- Valóban, Azt gondolom, hogy az a tény, hogy a
családunk a mai napig őrzi a nyelvét, ápolia a hagyo-
mányokat, megünnepe]j a Baranya megyei németség
ünnepeit, mind-mind hozzájárd ahhoz, hogy az egye-
temen a tanárképzésben, a kutatásaimban is szívesen
nyúIok vissza ezekhez a gyökerekhez.

- Milaen tervei vannah a iövóben, welu területehet kutatja
tovdbb?

- Van néhány terület, amelyen még folytathatom a
kutatáSaimat és a néprajzot illetően is vannak meg_
kezdett gyűitéseim, ameJyeket folwatni, majd publi-
kálni kívánok, Hogy konkrét példát is említsek, elég
sok betlehemes iátékot gyűitöttem már össze és gyer-
mekda]okat, versikéket is, amelyek a karácsonyi nép-
szokások köréhez kapcsolódnak, Ezeket szeretném
legközelebb feldolgozni és publikálni, ]elenleg éppen
a kandidátusi munkámat rendezem sajtó alá, a címe
így hangzik: A fuldai nyelvlárás komplex vizsgá]ata,
Ezen kívüi - több kollégámmal együtt - szülőfa]um,
Babarc (Bawarz) monográfiá|ának másodjk kötetén
dolgozunk, az első kötet már megjelent,

Remé]em, 200t-ben a második kötet is napvilágot
]át, A babarci németségnek a|án]juk a könyvet.

Arnold krisztina
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