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SZERZÕINKHEZ ÉS FORDÍTÓINKHOZ

A Thalassa magyar, angol, német és francia nyelven beküldött kéziratokat —
tanulmányokat, dokumentumokat, könyvismertetéseket, hozzászólásokat,
információkat — fogad el. Felhívjuk szerzõink és fordítóink figyelmét, hogy
kézirataik elõkészítésénél az alábbiakra legyenek tekintettel.
1. A kéziratot lemezen (WINWORD 2.0-ás vagy 6.0-ás változatban) és két
kinyomtatott példányban szíveskedjenek elküldeni.
2. Tanulmányok esetén kb. egyoldalas magyar és/vagy angol nyelvû összefoglalót
kérünk a kézirathoz csatolni.
3. Irodalmi utalásokat a szövegben a szerzõ vezetéknevével és a hivatkozott mû
legutolsó magyar nyelvû megjelenési évszámával kérjük jelölni (Freud, 1985). Ha
magyar kiadás nem létezik, lehetõleg a legújabb — a szerzõ eredeti nyelvén
megjelent — kiadványra hivatkozzunk. Ha valamelyik szerzõtõl több, azonos
évben megjelent munkára hivatkozunk, a mûvek megkülönböztetése az évszám
mellé írt a, b, c stb. indexszel történik. Szó szerinti idézet esetében az oldalszám
is jelölendõ (Freud, 1985, 46.).
4. Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén közöljük, a következõképpen oldva
fel a szövegközti utalásokat:
a. könyveknél: 
Freud, Sigmund, 1985. Álomfejtés. Budapest: Helikon. 
b. tanulmánykötetben, gyûjteményes kötetben megjelent szövegek esetében:
Ferenczi Sándor, 1982. Pszichoanalízis és pedagógia. In: Linczényi Adorján
(szerk.): Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor
tanulmányaiból. Budapest: Magvetõ. 41–49. 
c. folyóiratban megjelent cikkek esetében: 
Litván György, 1990. Kollektív elfojtás — totális rendszerek. Thalassa (1), 1990
1: 47–52.
Folyóiratoknál a teljes címet írjuk ki, rövidítéseket ne alkalmazzunk
(International Journal of Psycho-Analysis).
5. A jegyzeteket az automatikus jegyzetkészítõ programmal, végjegyzetként
szíveskedjenek megadni.

Szerkesztõségünk csak a fenti módon elõkészített kéziratokat fogadja el. A
kézirat mellett külön lapon kérjük feltüntetni, milyen adatokkal kíván
szerepelni az „E számunk szerzõi” rovatban. Kérjük közölni a honorárium-
kiutaláshoz szükséges személyi adatait is. 

Köszönjük, hogy megfelelõen elõkészített kézirat beküldésével segíti
munkánkat.

A szerkesztõség

B/2

00BOR_PFL-Capelli.qxd  6/29/2014  4:26 PM  Page 2



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

Az 1990 óta megjelenõ Thalassa a századelõnek ahhoz a hagyományához nyúl
vissza, amelyben a pszichoanalízis a korabeli kultúrával, irodalommal, társadalom-
tudománnyal 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
szívesen közlünk klinikai-terápiai vagy technikai-módszertani cikkeket, esetismer-
tetéseket 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 társadalom-
tudományi 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.

Folyóiratunknak eddig a következõ számai jelentek meg: Pszichoanalízis és társa-
dalom (1990/1), Ferenczi Sándor életmûve (1991/1), Pszichoanalízis és hermeneu-
tika 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
mûvészet viszonya, illetve a tömeg és hatalom problémája a pszichoanalízisben
(1995/1–2), Feminizmus és pszichoanalízis (1996/1), Szondi Lipót és Ferenczi
Sándor (1996/2). Az 1996/3. számunkban folytattuk a feminizmus és a
pszichoanalízis viszonyával foglalkozó témát, továbbá többek között Marcel
Prousttól, Georg Groddecktõl, Bruno Bettelheimtõl közöltünk írásokat.
Legutóbbi, 1997/1. számunk a pszichoanalízis és posztmodern témakörével
foglalkozott.

Lapunk 1–6. évfolyamának (1990–1995) összesített tartalomjegyzékét az
1995/1–2 számunkban közöltük, jelen számunk a 7–8. évfolyam (1996–97)
összesített tartalomjegyzékét tartalmazza.

Következõ (1998/1) számunkban többek között Ábrahám Miklós, Török Mária,
Székely Lajos, Gergely György, Ormay Tom tanulmányait tervezzük megjelentetni.

Olvasóink jóindulatú támogatása nagyban hozzájárul terveink megvalósításához.
A Thalassa Alapítvány bankszámlaszáma:

10200902-32711015-00000000 ABN-AMRO Bank Rt. Budapest, 1953
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