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THALASSA görögül tengert jelent. Idegen nyelveken ez a címe Ferenczi Sándor egyik
nevezetes írásának, a Katasztrófák a nemi mûködés fejlõdésében címû könyvének.
Folyóiratunk címével Ferenczi klasszikus mûvére, s egyben az õstenger, a forrás, az anya-
méh, a kezdet szimbolikájára kívánunk utalni. 

Az 1990 óta megjelenõ, immár hetedik évfolyamába lépett Thalassa a századelõnek
ahhoz a hagyományához nyúl vissza, amelyben a pszichoanalízis a korabeli kultúrával,
irodalommal, társadalomtudománnyal szoros összhangban hatott és fejlõdött. A Thalassa
évek óta ezt a hagyományt igyekszik feleleveníteni, ugyanakkor arra törekszik, hogy
lépést tartson a modern társadalomtudományok és a pszichoanalízis legújabb
fejleményeivel is.

A Thalassa nem pszichoanalitikus szakfolyóirat. „Mûhely” rovatunkban azonban szíve-
sen közlünk klinikai-terápiai vagy technikai-módszertani cikkeket, esetismertetéseket is,
különösképpen olyanokat, amelyek általánosabb, történeti vagy elméleti szempontból is
figyelemreméltóak. A Thalassa független folyóirat, nem kötelezi el magát egyetlen
lélekelemzési irányzat mellett sem, de hangsúlyozott figyelemben kívánja részesíteni a
pszichoanalízis filozófiai és társadalomtudományi alapjait és alkalmazási lehetõségeit
bemutató és elemzõ írásokat. Feladatának tekinti, hogy hírt adjon az ilyen irányú hazai
és külföldi törekvésekrõl. Mint interdiszciplináris folyóirat, hasábjai nyitva állnak a
humán tudományok minden olyan mûvelõje számára, akinek kérdésfelvetései a
pszichoanalízissel érintkeznek és ezzel kapcsolatban érdemi mondanivalója van.

Folyóiratunk eddig általában évi két magyar nyelvû számmal jelentkezett. 1996-ban há-
rom szám jelent meg, és lehetõségeinktõl függõen, továbbra is évi három számot ter-
vezünk megjelentetni. Eddig a következõ számok jelentek meg: Pszichoanalízis és
társadalom (1990/1), Ferenczi Sándor életmûve (1991/1), Pszichoanalízis és her-
meneutika (1991/2), Pszichoanalízis és politika (1992/1), Róheim Géza életmûve
(1992/2), Nyelv, fikció, megismerés (1993/1), Jacques Lacan munkássága
(1993/2), a Holocaust és a pszichoanalízis (1994/1–2), a pszichoanalízis és mûvé-
szet viszonya, illetve a tömeg és hatalom problémája a pszichoanalízisben
(1995/1–2), Feminizmus és pszichoanalízis (1996/1), Szondi Lipót és Ferenczi
Sándor (1996/2). 

Lapunk 1–6. évfolyamának (1990–1995) összesített tartalomjegyzékét az
1995/1–2 számunkban közöltük.

Következõ (1997/1) számunkban többek között Judith Butlernek a feminizmus és poszt-
modern viszonyával foglalkozó tanulmányát, Orbán Jolánnak Lacanról és Derridáról szóló
írását, Derrida, Lacoue Labarthe, Slavoj Zizek, Hárs György Péter, Ritter Andrea és má-
sok dolgozatait olvashatják. 1997/2 számunkban az oroszországi és a kelet-európai pszi-
choanalízis történetével foglalkozó írásokat közlünk, többek között Alekszandr Etkindnek
Szergej Pankejevrõl (a „Farkasemberrõl”), valamint Sabina Spielreinrõl szóló ta-
nulmányát, továbbá Wilhelm Reich 1929-es beszámolóját a pszichoanalízis Szovjetunió-
beli helyzetérõl.

Olvasóink jóindulatú támogatása nagyban hozzájárul terveink megvalósításához. A Thalassa
Alapítvány bankszámlaszáma: 10200902-32711015-00000000 MHB Rt. 327. sz.
Széchenyi István fõigazgatóság, 9. sz. fiók, 1092 Budapest, Ráday u. 23.
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