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ELŐSZÓ 

A TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat 2. évfolyam 
3. számát nyitotta meg az Olvasó.  A Szerkesztőség elképzeléseinek 
megfelelően, az őszi szám a hozzánk beérkezett kéziratokból és/vagy a 
Szerkesztőség által felkért tanulmányokból tevődött össze. Nagy öröm, hogy 
egyre több kutató keres meg bennünket és egyre több értékes munka közül 
válogathatunk.  A leendő eszmetörténeti kutatók számára jegyzem föl, az 
Előszó írásakor a nyitó oldal számlálója 7275-ön áll – s ez nem is tartalmazza 
azokat a megkereséseket, melyek célzottan egy-egy számot vagy tanulmányt 
nyitnak meg! Gratulálunk és köszönjük Szerzőinknek ezt a magas olvasói 

számot 
Ebben a számban is tartogatunk egy meglepetést. Az 1. évfolyam 2. 

számban útjára indított Fordítás rovatban ezúttal nem egy, hanem 
kivételesen két szöveget adunk közre. Mindkettő első közlés magyar nyelven, 
mindkettő abszolút naprakész ismerethez juttatja az Olvasót! Az egyik 
szöveg Carolin Emcke tanulmánya, melyet a Wie wir begehren (Ahogyan 
vágyakozunk) címen, 2012. tavaszán megjelent regényéhez írt. A másik Judith 
Butler Kann man ein gutes Leben im schlechten führen? (Élhetünk-e jó életet rossz élet 
keretei között?) című beszéde, melyet 2012. szeptember 12-én mondott el 
Frankfurtban az Adorno Díj átvétele alkalmából. A díjat Frankfurt városa 
alapította 1977-ben, a filozófia, színház-, zene- és filmtudományok területén 
létrehozott alkotások kimagasló minőségét elismerendő. A díjat háromévente 
ítélik oda Theodor Adorno születésnapján. 2012-ben Judith Butler, a queer 
elmélet egyik megteremtőjeként is számon tartott feminista filozófus kapta 
ezt az elismerést. A svájci székhelyű, Saas-Feeben található European Graduate 
School EGS - Media and Communication Division megkeresésére született meg a 
magyar nyelvű fordítás, amit, egymás honlapjait bejelölve, velük közösen 
jelentetünk meg most.        

Várjuk a TNTeF profiljába vágó, Olvasóink első közlésre szánt 
tanulmányait, fordításait, recenzióit, ismertetésre szánt monográfiáit vagy 
folyóiratok különszámait, és replikázásait a FÓRUM rovatba az eddig 
megjelent öt TNTeF számban közreadott bármelyik szöveggel kapcsolatban.   

Gondolatébresztő és élvezetes olvasást kívánunk valamennyi 
Olvasónknak!  

 
Barát Erzsébet, főszerkesztő 
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