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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó! Íme a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris
eFolyóirat 7. évfolyam 2. száma. Az őszi szám hagyományosan a
Szerkesztőségbe érkezett vagy a Szerkesztőség által felkért tanulmányokból áll
össze. Az archiválás szempontjára tekintettel, illetve az olvasottság változását
nyomon követő olvasóink számára rögzítjük, hogy az Előszó írásának
pillanatában a számláló 23 849-et mutat. Köszönjük a kitartó érdeklődést!
Hagyományainkhoz híven mostani számunk is egyaránt fontos a
tudományterületek sokfélesége és a bemutatott jelenségek nemzetközisége
okán. Ez szám különösen fontos két szempontból is. Egyrészt azért, mert
megszólal benne a magyarorzsági kutatásokban hiánypótló transzgender
tudomány, két tanulmány szerzőinek jóvoltából is. Különösen ígéretes a
megjelenésük, hiszen mindkét tanulmányt fiatal kutató jegyzi. Másrészt
társadalmi aktualitása miatt is fontos ez a szám: az elmúlt két év legégetőbb
globális problémájára, az Európai Unión belüli migrációra is reflektál. Ez
utóbbi tanulmányt, először a TNTeF történetében, angol nyelven adjuk
közre. A két svéd kutató, Katarina Giritli Nygren és Sara Nyhlén a Forum
for Gender Studies kutatója a Mid Sweden Universityn. Reméljük, ezzel
fontos szakmai együttműködés veszi kezdetét a szegedi TNT és a sundsvalli
Forum kutatói között.
Külön szeretnénk az Olvasó figyelmébe ajánlani a FORDÍTÁS
szekcióban megjelent két szövegünket. Az első Judith Butlernek és Sabine
Harknak a Die Zeit augusztusi számában megjelent közösen írt válaszcikke az
EMMA és a Beißreflexe (Harapós reflexek) című könyv szerzőgárdájának a
Butler által képviselt queer gender-elméletet támadó kritikájára. A másik pedig
Raewyn Connell 2013-as, ez idáig csak spanyol nyelven megjelent
tanulmányának magyar fordítása. Szívből jövő köszönetünk a három
szerzőnek odaadásukért és nagylelkűségükért, amivel a TNTeF olvasóinak
szakmai, politikai, közösségi céljai elérését segítik.
Várjuk a TNTeF interdiszciplináris és kritikai profiljának megfelelő,
első közlésre szánt tanulmányokat, fordításokat, interjúkat, korábbi
számainkban megjelent tanulmányokkal vitázó tanulmányokat, fordításokat,
recenziókat az őszi számba (eMail). Különösen szeretnénk, ha a REPLIKA
rovatunkban Joó Máriának a feminista liberalizmust újragondoló, annak a
mai magyar politikai kontextusban való létjogosultságát elemző tanulmánya
elindítana egy vitafolyamot.
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Az ismertetésre szánt monográfiákkal vagy folyóiratok
különszámaival kapcsolatban keressék Olvasószerkesztőnket, Tóth Andreát
(eMail) és juttassanak el egy-egy példányt postai címünkre (Barát Erzsébet,
TNTeF Főszerkesztő 6722 Szeged, Egyetem u. 2.).
Barát Erzsébet
Főszerkesztő

