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ELŐSZÓ 

Kedves Olvasó! Íme a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris 
eFolyóirat 8. évfolyam 2. száma. Az őszi szám hagyományosan a 
Szerkesztőségbe érkezett vagy a Szerkesztőség által felkért tanulmányokból áll 
össze, illetve, 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 31 545-öt mutat. Köszönjük a kitartó 
érdeklődést! 

Mostani számunk is egyaránt fontos a tudományterületek és a 
jelenségek kutatásmódszertani sokfélesége okán. A szám leginkább a magyar 
nőmozgalom teljes spektrumát átfogó tanulmányok közlése miatt aktuális. 
Ennek a kontextualizálásnak különös jelentősége van a Társadalmi Nemek 
Tudománya körül zajló napi politikai csatározások közepette. Közreadjuk 
Acsády Judittól és Mészáros Zsolttól a magyarországi feminista mozgalmak 
kezdeteit feltáró kutatásokban hiánypótló tanulmányt, ami a 20. században 
induló nőmozgalom osztály- és geopolitikai különbségeket átlépő 
dokumentumait elemzi. Újraközöljük Tóth Eszter Zsófia tanulmányát a mára 
már nem kapható, 2010-ben megjelent Kádár Leányai kötetéből, ami a nők 
szerepét tárgyalja az 1956-os forradalomban. 

Az időrend végén pedig a „Nemzeti konzultáció 2018, A családok 
védelméről” dokumentum kritikai diszkurzus elemzése áll, Kövér-Van Til 
Ágnestől, aki 2015-től a Társadalmi Nemek Tanulmánya mesterszak 
szakigazgatója az ELTÉ-n. A tanulmány közlésével a Szerkesztőség egyúttal 
elismerését szeretné kifejezni kollégáinknak a mesterszakon folyó magasszintű 
és elkötelezett szakmai munkájukért s egyben szolidaritásunknak szeretnénk 
hangot adni az egyetemi autonómiát sértő, a szakot kormányrendelettel 
megszüntető eljárás ellen. 

A szakmaiságunkat megkérdőjelező, a keresztény értékrendre 
hivatkozó napi politikai érvelés tarthatatlanságát pedig egykori 
szegedi ERASMUS-os diákunk, Lynsay Downs mutatja be tanulmányában 
— angol nyelven —, aki mára a Skót Episzkopális Egyház lelkésze. 

FORDÍTÁS rovatunkban is folytatjuk a történeti áttekintést, amikor 
közreadjuk Asztalos Morell Ildikó 2013-ban, svédül megjelent kultúra 
tudományi elemzését a magyarországi államszocialista nőmagazinok 
nőképéről. Szívből jövő köszönetünk a nagylelkűségéért, hogy hozzájárult 
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tanulmánya első magyar nyelvű megjelentetéséhez, ezzel segítve a TNTeF 
olvasóit szakmai, politikai, közösségi céljaik elérésében. 

REPLIKA rovatunkban Zsadányi Edittel készítettünk interjút, hogy 
gratuláljunk neki abból az alkalomból, hogy ő nyerte el az MTA Erdődy Edit-
díját 2018-ban. Egyben bátorítást is szeretnénk meríteni példájából napi 
küzdelmeinkhez. 

A szám borítója Simon Péter fotója alapján készült, amit ez úton is 
köszönünk neki. 

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 (eMail) és juttassanak el egy-egy példányt postai címünkre (Barát 
Erzsébet, TNTeF Főszerkesztő, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.). 

 
Barát Erzsébet 
Főszerkesztő 
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