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1999-ben ünnepeljük lapunk fennállásának tizedik évfordulóját. Némiképp önké-
nyes ez az évforduló, mivel a folyóirat alapításának ötlete már 1988 õszén, nem
sokkal a Ferenczi Sándor Egyesület megalakulása után megszületett, az elsõ szám
azonban csak 1990 tavaszán látott napvilágot, noha a szerkesztési munkálatokat a
lap alapító szerkesztõi, Bókay Antal, Erõs Ferenc, Hidas György és Mészáros Judit
már 1989-ben megkezdték. Az elsõ szám annak az emlékezetes Kossuth Klub-beli
konferenciának az anyagán alapult, amelyet „Pszichoanalízis és társadalom” cím-
mel 1989 májusában tartott a Ferenczi Sándor Egyesület.

Nem a szerkesztõség feladata, hogy megítélje a lap elsõ tíz évének
teljesítményét – ez az olvasókra tartozik. Mi a magunk részérõl arra vagyunk
büszkék, hogy a lapnak – minden nehézség ellenére – sikerült fennmaradnia. Ez
elsõsorban az olvasóknak köszönhetõ, akik  az elsõ szám megjelenése óta mind a
mai napig érdeklõdésükkel tüntetik ki a Thalassát. Persze, hazai körülményeink
között az olvasók – bármilyen lelkesek legyenek is – egy tudományos folyóiratot
nem tudnának eltartani. A Thalassa folyamatos megjelenését a  szponzori
támogatások tették lehetõvé. Ezek közül legfontosabb támogatóink a kulturális
tárca (a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium, illetve a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma), a Nemzeti Kulturális Alap, illetve Alapprogram) és a
Magyar Soros Alapítvány. Ezen szervezetek támogatása  volt a legdöntõbb, hiszen
1992 óta csaknem valamennyi szám megjelenéséhez hozzájárultak. Köszönetet kell
mondanunk azoknak az alapítványoknak és szervezeteknek is, amelyek egy-egy
vagy néhány szám kiadását támogatták: a Magyar Tudományos Akadémia II.
osztálya, a Lukács György Alapítvány, a József Attila Kulturális és Szociális
Alapítvány, a Budapest Bank Budapestért Alapítvány, a Pro Renovanda Cultura
Hungariae Alapítvány. Több ízben kaptunk külföldi támogatást is, így a budapesti
Francia Nagykövetség kulturális szolgálatától, a francia kulturális minisztériumtól
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és a zürichi pszichoanalitikus szemináriumtól, továbbá hazai és külföldi
magánszemélyektõl. Az utóbbi években komolyabb összegek folytak be a személyi
jövedelemadó lapunknak felajánlott egy százalékaiból is.

1999-ben jelentõs anyagi támogatásban részesítette lapunkat a pécsi Janus Pan-
nonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának kiadói bizottsága, tekin-
tettel arra, hogy a Thalassa nagy mértékben támaszkodik az egyetemen 1997 óta
mûködõ elméleti pszichoanalízis PhD alprogram oktatóinak és hallgatóinak mun-
kájára is. A szerkesztõség mûködéséhez felbecsülhetetlen értékû segítséget nyújt
az MTA Pszichológiai Kutató Intézete azáltal, hogy az infrastruktúra nagy részét
(helyiség, számítógép, elektronikus levelezés stb.) rendelkezésünkre bocsátja. 

A Thalassa elsõ számát a Cserépfalvi Kiadó, 1991 és 1994 között pedig a T-Twins
Kiadó adta ki. E két kiadó akkori vezetõit, Békés Tamást és Ambrus Jánost köszö-
net illeti közremûködésükért és áldozatkészségükért. 1995-tõl a lap kiadója a Fe-
renczi Sándor Egyesület által alapított Thalassa Alapítvány, amelynek kuratóriumi
elnöke Hidas György, tagjai Vajda Júlia és a nemrég elhunyt Ingusz Iván. 1995-ben
alakult ki a lap szerkesztésének jelenlegi struktúrája, amely számos munkatársunk
összehangolt tevékenységén alapul. A szerkesztõség motorja Kovács Anna techni-
kai szerkesztõ, akinek figyelme a lap elõállításának minden mozzanatára kiterjed,
a szerzõkkel és fordítókkal való kapcsolattartástól a kéziratok elõkészítésén át a
terjesztésig és a honlap folyamatos frissítéséig. Kitartó lelkesedése és mindennapi
odafigyelése nélkül folyóiratunk aligha tudna eljutni a megjelenésig. Ugyancsak
nélkülözhetetlen a lap olvasószerkesztõjének, Palkó Magdának munkája. Precizi-
tása, gondossága és hozzáértése révén nemcsak nyelvi és stiláris, hanem tartalmi
kérdésekben is segíti a szerkesztõség munkáját. 1995 óta a lap szedését, grafikai és
nyomdai elõkészítését a Kiss és Társa Bt. végzi. Kiss Gyula pontos, lelkiismeretes,
gyors és megbízható munkájára mindig számíthatunk. Végül, de nem utolsósorban
meg kell említenünk könyvelõnk, Bakó Sándorné nevét, akinek érdeme a folyóirat
gazdasági ügyeinek folyamatos és naprakész rendben tartása.

A Thalassa az egyetlen magyar pszichoanalitikus folyóirat. Ezért mindig is arra
törekedtünk, hogy hírt adjunk a szakma történelmi múltjáról és jelen állapotáról,
a pszichoanalízis hazai és külföldi tendenciáiról. Mint interdiszciplináris folyóirat
szerkesztõi, akik magunk is különféle szakterületeket képviselünk, egyszersmind
arra vállalkoztunk, hogy a pszichoanalízis és a humán-, illetve társadalomtudomá-
nyok kapcsolódási pontjait is bemutassuk. Mint programunkban is hangsúlyoztuk,
a Thalassa független folyóirat, amely nem tartozik egyetlen iskolához vagy irány-
zathoz sem. Reméljük, hogy ezt a nyitottságot, szabadságot és sokszínûséget sike-
rül átvinnünk a küszöbön álló új évszázadra is, amely egyben a százesztendõs pszi-
choanalízis új  évszázada lesz. 

A Thalassa az elmúlt évtized során több száz munkatársat – szerzõket, fordító-
kat, lektorokat, vendégszerkesztõket. javaslattevõket –  foglalkoztatott. A szer-
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kesztõség jelenlegi tagjai – Bakó Tihamér.  Bókay Antal, Hárs György Péter, Hidas
György, Robert Kramer, Mészáros Judit és Vajda Júlia nevében az õ munkájukat
is szeretném megköszönni.

* * *

Ez év õszén azzal a kéréssel fordultunk a Thalassa barátaihoz, hogy az évforduló
alkalmából írjanak nekünk arról, hogy mit jelent számukra folyóiratunk. Jelen szá-
munkban a felkérésünkre eddig beérkezett írásokat közöljük: Bacsó Béla, Heller
Ágnes, Kardos András, Rand Miklós és Vajda Mihály esszéjét, valamint Judith Du-
pont,  Nemes Lívia, Valk Judit és Vikár György levelét. Ugyancsak ebben a szám-
ban közöljük Lust Iván tanulmányát, amelyet a szerzõ az évforduló alkalmából  bo-
csátott rendelkezésünkre. Új sorozatot is indítunk jelen számunkban. Korábban
több számon át a Franciaországban élõ magyar pszichoanalitikusok munkásságát
és a magyar pszichoanalízis franciaországi recepcióját mutattuk be; mostantól több
számon át az észak-amerikai emigrációba került magyar pszichoanalitikusok élet-
mûvérõl lesz szó. Jelen számunkban Bak Róbert egyik tanulmánya és Mészáros Ju-
ditnak Bak Róbertrõl készült portréja olvasható. Számunk többi tanulmányát, köz-
tük a két neves külföldi pszichoanalitikus, Janine Chassiguet-Smirgel és Juliet Mit-
chell tanulmányát is olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Budapest, 1999. november 7.

Erõs Ferenc
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