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ELŐSZÓ

Az Olvasó a TNTeF Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat
első számának lapjain barangolhat most a világhálón. A társadalmi nemek
tudománya első magyar nyelvű folyóiratának történelmi, nyitó számában a
2010. október 1-2-án megrendezett A társadalmi nemi viszonyok intézményesülése:
A „magyarság” és „nemiség” metszetei konferencián elhangzott előadások alapján
készült tanulmányokat adjuk közre.
Az interdiszciplináris konferencia, A nyelv, ideológia, média: Társadalmi
nemi és szexuális viszonyok (NYIM) a Szegedi Tudományegyetem Társadalmi
Nemek Kutatócsoportja, a TNT szervezésében indult útjára 2005
szeptemberében. Az első és ez idáig egyetlen nyílt felhívásos, évente
megrendezésre kerülő konferencia a társadalmi nemek tudománya területén
Magyarországon. Barát Erzsébet és Sándor Klára, a két főszervező
vezetésével minden évben más-más tematikát járnak körbe a konferencia
résztvevői.
A 2010-es konferencián elhangzott huszonhét előadásból tizenhat
tanulmányt adunk közre az első számban. Valamennyi szöveg első közlés. A
tanulmányok a nemiség és a magyarság összefüggéseit vizsgálják a magyar
nők különféle csoportjainak mindennapjait, illetve kulturális és irodalmi
reprezentációit elemezve. A tanulmányok, noha számtalan szakterület, az
irodalomtudomány, kultúratudomány, pedagógia, történettudomány,
szociológiai, illetve nyelvészeti kutatások legújabb eredményeiről adnak
számot, hasonló módon közelítik meg tárgyukat. Legfőbb érdemük, hogy a
„nemiség” és a „magyarság” jelentésmezejét a kettő gyakorlatának és
reprezentációjának metszetében, kölcsönös meghatározottságukban kutatják.
A kettő egymásra hatását Szerzőink a különféle geopolitikai és etnikai
határvonalak, esetenként demarkációs vonalak (!), megkérdőjelezése jegyében
gondolják újra. Határátlépéseik egymás felé tett szakmai közösséget teremtő
lépések.
Fogadják őket szeretettel!
Barát Erzsébet és Zámbóné Kocic Larisa
a szám szerkesztői
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PREFACE

The Reader is invited to browse the first issue of the first volume of TNTeF
- The Gender Studies Interdisciplinary e-Journal. TNTeF is the first journal
in the field of gender studies in Hungary. The historic first issue is a
compilation of conference proceedings, based on the talks delivered at
Institutionalization of Gendering: The intersection of nation and gender, October 1-2,
2010.
The interdisciplinary conference, Language, Ideology and Media: The
Intersection of Gender and Sexuality Relations (NYIM), was first launched in
September 2005, by the Gender Studies Research Group, University of
Szeged, Hungary. It is the first and as yet the only annual conference in
gender studies in Hungary. Erzsébet Barát and Klára Sándor, the coorganizers of the conference, send out a call for papers in various themes
each spring.
Of the twenty-seven talks from the October 2010 conference,
sixteen are published in the first issue. All articles are first publications. They
explore the intersection of gender and nation in the lived experiences and
representations of various groups of Hungarian women. The contributions,
representing recent achievements in different disciplinary fields such as
literary studies, cultural studies, pedagogy, history, sociology and linguistics,
have in common an intersectional approach. They examine the meaning of,
and intertwined relationship between, relations of gender and nationhood.
The authors wish to revisit this interconnectedness in order to subvert the
various (often dividing) geopolitical and ethnic, as well as disciplinary,
boundaries. Their subversions are constitutive steps towards building new
groups of disciplinary belongings.
Please welcome them with love.
Erzsébet Barát and Larisa Kocic-Zámbó
Editors
March 25, 2011, Szeged

