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Mint nyilván Ön is tudja, ma Magyarországon sem a mi lapunk, sem a
hozzánk hasonló folyóiratok nem tarthatók fenn pusztán a lap eladásá-
ból származó árbevételbõl. A Thalassa egy-egy példányának elõállítási
ára több mint 1200 Ft, míg eladási ára jelen, dupla számunknál is csak
700 Ft, melynek kevesebb mint a fele marad a mienk, azaz fordítható a
soron következõ szám elõállítására. A Thalassa fenntartásához így kül-
sõ támogatásra is szükség van. Ugyanakkor a jelen kultúrpolitikai hely-
zet ennek nem kedvez. Mindazonáltal szeretnénk, ha folyóiratunk a kö-
vetkezõ években is az eddigihez hasonló színvonalon, kiállításban, terje-
delemben és gyakoriságban jelenhetne meg, juthatna el Önhöz, Önök-
höz. 

Mindazok a kedves Olvasók, akiknek lehetõsége és kedve van la-
punknak a megvásárláson túli támogatására, az ABN-AMRO Bank Rt.
10200902-32711015 sz. számlára juttathatják el adományaikat (a
Thalassa Alapítvány adószáma: 18013784-1-42). Szerkesztõségünk
emellett írásban, telefonon, e-mailen, személyesen várja ötleteiket, ja-
vaslataikat a szponzorálási lehetõségek bõvítésével kapcsolatban.

Tisztelettel
A szerkesztõbizottság
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TTHHAALLAASSSSAA görögül tengert jelent. Idegen nyelveken ez a címe Feren-
czi Sándor egyik nevezetes írásának, a KKaattaasszzttrróóffáákk  aa  nneemmii  mmûûkkööddééss
ffeejjllõõddéésséébbeenn címû könyvének. Folyóiratunk címével Ferenczi klasszikus
mûvére, s egyben az õstenger, a forrás, az anyaméh, a kezdet szimboli-
kájára kívánunk utalni.

Az 1989-ben alapított és 1990 óta megjelenõ TThhaallaassssaa a huszadik szá-
zad elejének ahhoz a hagyományához nyúl vissza, amelyben a pszicho-
analízis a korabeli kultúrával, irodalommal, társadalomtudománnyal
szoros összhangban hatott és fejlõdött. A TThhaallaassssaa ezt a hagyományt
igyekszik feleleveníteni, ugyanakkor arra törekszik, hogy lépést tartson
a modern társadalomtudományok és a pszichoanalízis legújabb fejle-
ményeivel is.

A TThhaallaassssaa nem pszichoanalitikus szakfolyóirat. „Mûhely” rovatunk-
ban azonban szívesen közlünk klinikai-terápiai vagy technikai-módszer-
tani cikkeket, esetismertetéseket is, különösképpen olyanokat, amelyek
általánosabb, történeti vagy elméleti szempontból is figyelemreméltó-
ak. A TThhaallaassssaa független folyóirat, nem kötelezi el magát egyetlen lé-
lekelemzési 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 tudo-
mányok minden olyan mûvelõje számára, akinek kérdésfelvetései a
pszichoanalízissel érintkeznek, és ezzel kapcsolatban érdemi mondani-
valója van.

Lapunk elsõ tíz évfolyamának szerzõi katalógusát az 1999/ 2–3. szá-
munk tartalmazza.

A TThhaallaassssaa  évi három számmal jelentkezik; a 2. és 3. számot általában
összevontan adjuk ki. Elõzõ, 2000/1. számunk fõ témája aa ggyyeerrmmeekkootttt--
hhoonnii  nneevveellééss  ééss  aa  ppsszziicchhooaannaallíízziiss  kkaappccssoollaattaa volt. Következõ, 2001/1.
számunk többek között aazz  aammeerriikkaaii  eemmiiggrráácciióóbbaa  kkeerrüülltt  mmaaggyyaarr  ppsszzii--
cchhooaannaalliittiikkuussookk  éélleettmmûûvvéévveell,,  aa  FFrreeuudd--éérrtteellmmeezzéésseekk  vviittaattootttt  kkéérrddéésseeii--
vveell,,  vvaallaammiinntt  aa  kkoorraaii  kkööttõõddééss  pprroobblléémmááiivvaall  ffooggllaallkkoozziikk..
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