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ELŐSZÓ 

Kedves Olvasónk! 

A TNTeF Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat második, 
őszi számával jelentkezünk. Ez az első olyan számunk, ami nem a TNT 
szervezte éves szegedi genderes konferencián elhangzott előadások 
válogatása. Örömmel és büszkén mondhatjuk el, hogy fontos és érdekes 
tanulmányok érkeztek a Szerkesztőség címére. Úgy gondoljuk, ezek a 
szövegek is minden bizonnyal hasonló érdeklődést váltanak majd ki, mint az 
első szám. Az Előszó írásakor a folyóirat honlapjának számlálója 2949-et 
mutat. 

A megkeresések nyomán a Szerkesztőség úgy döntött, hogy két 
külön rovattal bővülnek a novemberben megjelenő őszi számok. A 
HALLGATÓK TANULMÁNYAI és a FORDÍTÁS rovattal. Az elsőben az 
MA fokozatot szerzett hallgatók szakdolgozatára épülő tanulmányokat vagy 
OTDK dolgozatokat jelentetünk meg. Ezzel szeretnénk bátorítani a 
generációk közötti párbeszédet. A Fordítás rovatba várjuk a fontos magyar 
vonatkozású feminista tanulmányokat, melyek magyarul még nem, esetleg 
hiányosan vagy gondolataiban félrevezető módon jelentek meg. A rovatot, 
Szerkesztőségünk álláspontját szemléltetendő, Susan Gal tanulmányával 
indítjuk útjára, melyben az angol nyelvű feminista tudományos és hétköznapi 
(média) szövegek fordítási gyakorlatát vizsgálja a rendszerváltozást követő 
Magyarországon. 

Az előszóban szomorú kötelezettségnek kell eleget tegyünk. Első, 
márciusi számunkat még boldogan és büszkén olvasta velünk 
Kutatócsoportunk alapítója, Dr. Resch Béláné Dr. Marinovich Sarolta.  
Szomorú szívvel próbáljuk elfogadni, hogy az őszi számot óvó tekintete már 
mindannyiunkban itt belül követi csupán. 2011. augusztus 31-én vettünk 
Tőle búcsút. Júniusban még arról beszéltünk, hogy megpróbál a SZEMLE 
rovatba recenziót írni Borgos Anna és Szilágyi Judit Nőírók és írónők. Irodalmi 
és női szerepek a Nyugatban kötetéről, amely a Nyugatban legtöbbet publikáló tíz 
írónőről, köztük a Sári szívének legkedvesebb Török Szophie-ról szól. 
Ebben a számunkban szándékosan nem gondoskodtunk a kötet 
méltatásáról. A recenzió hiányával igyekszünk valamiképp köszönetet 
nyilvánítani a szándékért, amiért az utolsó pillanatig el akarta, el tudta hitetni 
velünk, hogy van folytatás. 

A méltó folytatás reményében bocsátjuk útjára a Második Számot. 
Egyúttal szeretnénk bejelenteni, hogy a 2011. november 25-én Dr. 
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Marinovich Sarolta emberi és alkotói nagyszerűsége tiszteletére tartott 
Emlékülésen elhangzott előadásokat 2012. februárban a TNTeF 
különszámában fogjuk közreadni. 

Fogadják a második számot is akkora szeretettel, olvassák lapjait 
ugyanolyan érdeklődéssel, mint az elsőt. 

Barát Erzsébet, főszerkesztő 
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