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ELŐSZÓ 

Kedves Olvasó! Ez itt a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya 
Interdiszciplináris eFolyóirat 3. évfolyam, 2. száma. Az Előszó írásának 
pillanatában a folyóirat nyitó oldalán a számláló 10691-áll, ami több mint 
kétezer látogatót jelent a tavaszi szám óta (8340). Szívet melengető 

megerősítés a Szerkesztőségnek: jó úton járunk! 
Ismét értékes és fontos tanulmányokat sikerült megjelentetnünk a 

mostani, Őszi számban is. Formálódó, új folyóirat lévén, Szerkesztőségünk 
törekszik arra, hogy minden új számban tovább alakítsuk a folyóirat 
arculatát, erősítsük kritikai hangját és nyissunk egyre több feminista 
tudományterület felé. Ebből a szempontból különösen örülünk három 
tanulmánynak. Mindenek előtt annak, hogy leközölhetjük a formálódó 
magyar feminista fogyatékosságtudomány első hazai kutatási eredményeit 
bemutató „A szexualitás, anyaság, fogyatékos női testek” című tanulmányt, 
Hernádi Ilona és Könczei György úttörő munkáját.  

A másik fontos, ebbe az irányba tett lépés, a TNTeF szakmai helyét 
jelző és építő fontos eredmény, a kapcsolatfelvétel az Eszmélet folyóirat 
Szerkesztőségével. Ennek eredményeként olvasható újra – átdolgozott 
formában – Susan Ziemmermann „A gender-rezsim és -küzdelem a magyar 
államszocializmusban” című tanulmánya, ami eredetileg az Eszmélet 96. 
számban, 2012-ben jelent meg. Ez úton is köszönetet szeretnék mondani az 
Eszmélet szíves megkereséséért. 

Végezetül, a FORDÍTÁS rovatban megjelenő Teresa Bertilotti 
tanulmányt szeretném az Olvasó külön figyelmébe ajánlani. A tanulmány a 
TNTeF megkeresésére született, az 1989-es rendszerváltozást követő 
magyarországi feminista kutatás ás mozgalom kiemelkedő alakjának, Hochberg 
Ágnesnek (1964–1995) a munkásságát méltatja s ennek kapcsán gondolja újra 
a nemzeti határokon át-/túllépő (transnational) feminizmus lehetőségeit.  

Továbbra is várjuk a TNTeF profiljának megfelelő, első közlésre 
szánt tanulmányokat, fordításokat, recenziókat, valamint a FÓRUM rovatba 
szánt, az eddig megjelent hat TNTeF számban közreadott bármely 
tanulmánnyal vitatába szálló replikákat (tntef.journal@gmail.com). Az 
ismertetésre szánt monográfiákkal vagy folyóiratok különszámaival 
kapcsolatban keressék Olvasószerkesztőnket (tothzsofianna@gmail.com) és 
juttassanak el egy-egy példányát postai címünkre (Barát Erzsébet, TNTeF 
Főszerkesztő 6722 Szeged, Egyetem u. 2) 

Gondolatébresztő olvasást kívánunk valamennyi Olvasónknak! 
Barát Erzsébet, főszerkesztő 

http://www.eszmelet.hu/

