




TTHHAALLAASSSSAA görögül tengert jelent. Más nyelveken ez a címe Ferenczi
Sándor egyik nevezetes írásának, a KKaattaasszzttrróóffáákk  aa  nneemmii  mmûûkkööddééss  ffeejj--
llõõddéésséébbeenn címû könyvének. Folyóiratunk címével Ferenczi klasszikus mû-
vére, egyben az õstenger, a forrás, az anyaméh, a kezdet szimbolikájára
kívánunk utalni.

Az 1989-ben alapított és 1990 óta megjelenõ TThhaallaassssaa a huszadik század
elejének ahhoz a hagyományához nyúl vissza, amelyben a pszichoanalízis a
korabeli kultúrával, irodalommal, társadalomtudománnyal szoros össz-
hangban hatott és fejlõdött. A TThhaallaassssaa ezt a hagyományt igyekszik felele-
veníteni, ugyanakkor arra törekszik, hogy lépést tartson a modern társada-
lomtudományok és a pszichoanalízis legújabb fejleményeivel is.

A TThhaallaassssaa nem pszichoanalitikus szakfolyóirat. „Mûhely” rovatunkban
azonban szívesen közlünk klinikai-terápiai vagy technikai-módszertani cik-
keket, esetismertetéseket is, különösképpen olyanokat, amelyek általáno-
sabb, történeti vagy elméleti szempontból is figyelemreméltóak. A TThhaallaass--
ssaa független folyóirat, nem kötelezi el magát egyetlen lélekelemzési irány-
zat mellett sem, de hangsúlyozott figyelemben kívánja részesíteni a pszi-
choanalízis filozófiai és társadalomtudományi alapjait és alkalmazási le-
hetõségeit bemutató és elemzõ írásokat. Feladatának tekinti, hogy hírt
adjon az ilyen irányú hazai és külföldi törekvésekrõl. Mint interdiszcipliná-
ris folyóirat, hasábjai nyitva állnak a humán tudományok minden olyan mû-
velõje számára, akinek kérdésfelvetései a pszichoanalízissel érintkeznek, és
ezzel kapcsolatban érdemi mondanivalója van.

Lapunk elsõ tíz évfolyamának szerzõi katalógusát az 1999/ 2–3. számunk
tartalmazza.

Következõ, 2004/1. számunk fõ témája – Magyarország EU-csatlakozásának alkal-
mából – az európaiság, a város,  a kultúrák közötti határok és kapcsolatok problé-
mája. E számunkban olvasható lesz többek között Bice Benvenuto írása Nápolyról,
és Christopher Bollas tanulmánya az építészet és a tudattalan kapcsolatáról.
Foglalkozunk az Európán kívüli (indiai és japán) pzichoanalízis sajátosságaival is.

B/3

A Thalassa Alapítvány ezúton is tisztelettel mond köszönetet mindazoknak,
akik az elmúlt idõszakban közvetlen adományaikkal, valamint személyi jö-
vedelemadójuk 1%-ával támogatták az alapítvány kiadói tevékenységét.
Kérjük, hogy amennyiben módja és lehetõsége van rá, a jövõben is támogas-
sa kiadványaink megjelenését, amelyet elõre is köszönünk. AA  TThhaallaassssaa  AAllaa--
ppííttvváánnyy  bbaannkksszzáámmllaasszzáámmaa::  1100220000990022––3322771111001155,,  aaddóósszzáámmaa::  1188001133778844--11--4422..
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