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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó! Íme a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat 9. évfolyam 2. száma. Az őszi szám a Szerkesztőségbe érkezett vagy
a Szerkesztőség által felkért tanulmányokból áll össze. A tavaszi számtól
eltérően helyet kap benne a DIÁKMUNKA, a FORDÍTÁS és a REPLIKA rovat is.
Az archiválás szempontjára tekintettel, illetve az olvasottság változását
nyomon követő olvasóink számára rögzítjük, hogy az Előszó írásának
pillanatában a számláló 43.405-öt mutat. Köszönjük a kitartó érdeklődést!
Számunk egyaránt fontos a tudományterületek és a jelenségek
kutatásmódszertani sokfélesége okán. A tanulmányok és diákmunka fele a
pszichológia területén folyó gender szempontú kutatásokba enged betekintést.
A megjelentetett hét tanulmányból három fontos cikkre szeretnénk felhívni
külön is az Olvasó figyelmét. Az első Kőrösi Zuzsanna „Petíció az abortuszszabadság megőrzéséért 1973” című tanulmányának első része. Ebben a
Szerző, maga is egykori résztvevő, az államszocializmus egyik legfontosabb
nőpolitikai, nőmozgalmi eseményének, a nők abortusz-jogának
megszigorítása ellen szervezett 1973-as petíció-akció szervezőivel készített
életútinterjúin és levéltári dokumentumokon alapuló rekonstrukcióját adja
közre. Nagy örömünkre szolgál, hogy a TNTeF oldalain adhatjuk közre. A
2020-as év őszi számában közöljük a tanulmány második részét.
A másik fontos tanulmány Kövér-Van Til Ágnestől a tavalyi őszi
számban (8. évf. 2. szám) megjelent „Nemzeti konzultáció 2018 – A családok
védelméről” dokumentum kritikai diszkurzus elemzésének második része. A
tanulmány közlésével a Szerkesztőség ismételten elismerését szeretné kifejezni
kollégáinknak az ELTE gender mesterszakán 2017 őszétől folytatott
magasszintű és elkötelezett szakmai munkáért, és tiltakozunk a szakot
egyetemi autonómiát sértő eljárással, kormányrendelettel megszüntető 2018.
októberi eljárás ellen.
A harmadik tanulmány pedig Czeferner Dóra „A szex, szexualitás és
a szexuális tudás interpretációja az osztrák–magyar polgári-liberális, feminista
nőmozgalomban 1918 előtt” című cikke, ami a 19. század végi és 20. század
eleji Osztrák-Magyar Monarchiában szerveződő feminista mozgalmak
összehasonlító bemutatása.
FORDÍTÁS rovatunk sajnos kivételesen elmarad; a fordítói jogok
lemondásáról folytatott tárgyalásainkat nem sikerült időben lezárni. REPLIKA
rovatunkban viszont Andrea Zittlauval készített interjút Kérchy Anna, hogy
kitekinthessünk Andrea művészeti, emberi jogi és kutatási tevékenységének
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egymást gazdagító feminista gyakorlatára. Reméljük, hogy 2020-ben Andrea
visszatér Szegedre és folytatja a nagy sikerű 2019 májusában tartott
fantasztikus workshopot.
Végül szeretnénk bejelenteni és útjára indítani a Kaffka Margit Díjat.
A Díj magyarországi, illetve az államhatáron túl (diaszpórában) élő magyar nők
és feministák életét, mozgalmait, történelmi és politikai küzdelmeit,
nemzetközi kapcsolatait, illetve az ezeket megjelenítő kulturális, irodalmi,
képzőművészeti és média reprezentációkat gender/szexualitás szempontból
kutató, vagy a nemzetközi feminista elméletek és kutatás eredményeit
meghonosító, azokat újragondoló kutatók kiemelkedő teljesítményét elismerő,
évente odaítélt díj. Minden évben a Szegedi Tudományegyetemen a TNT
rendezte éves konferencia Megnyitóján kerül átadásra. A Díj a feminista
tudományos iskolák, kutatógenerációk és mozgalmak szolidaritásának,
önbecsülésének megerősödéséhez kíván hozzájárulni.
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. Az ismertetésre szánt monográfiákkal vagy
folyóiratok különszámaival kapcsolatban keressék Olvasószerkesztőnket,
Tóth Andreát, és juttassanak el egy-egy példányt postai címünkre (Barát
Erzsébet, TNTeF Főszerkesztő, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.).
Barát Erzsébet
Főszerkesztő

