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THALASSA görögül tengert jelent. Más nyelveken ez a címe Ferenczi Sán-
dor egyik nevezetes írásának, a Katasztrófák a nemi mûködés fejlôdésében 
címû könyvének. Folyóiratunk címével Ferenczi klasszikus mûvére, egyben az 
ôstenger, a forrás, az anyaméh, a kezdet szimbolikájára kívánunk utalni.

Az 1989-ben alapított és 1990 óta megjelenô Thalassa a huszadik század elejé-
nek ahhoz a hagyományához nyúl vissza, amelyben a pszichoanalízis a korabe-
li kultúrával, irodalommal, társadalomtudománnyal szoros összhangban hatott 
és fejlôdött. A Thalassa ezt a hagyományt igyekszik feleleveníteni, ugyanak-
kor arra törekszik, hogy lépést tartson a modern társadalomtudományok és a 
pszichoanalízis legújabb fejleményeivel is.

A Thalassa nem pszichoanalitikus szakfolyóirat. „Mûhely” rovatunkban azon-
ban szívesen közlünk klinikai-terápiai vagy technikai-módszertani cikkeket, 
esetismertetéseket is, különösképpen olyanokat, amelyek általánosabb, törté-
neti 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 lehetôségeit bemutató és elemzô 
írásokat. Feladatának tekinti, hogy hírt adjon az ilyen irányú hazai és külföldi 
törekvésekrôl. Mint interdiszciplináris folyóirat, hasábjai nyitva állnak a humán 
tudományok minden olyan mûvelôje számára, akinek kérdésfelvetései a pszi-
choanalízissel érintkeznek, és ezzel kapcsolatban érdemi mondanivalója van.

2007/1. számunkban  „»Vad« pszichoanalízis” címmel többek között Jacques 
Lacan, Joel Whitebook, Emanuel Berman, Sigmund Freud írásait közöltük.
 
Következô, 2008/1. számunkban többek között George Devereux és Benjamin 
Kilborne tanulmányait tervezzük közreadni.

A Thalassa Alapítvány ezúton is tisztelettel mond köszönetet mindazoknak, 
akik az elmúlt idôszakban közvetlen adományaikkal, valamint személyi jöve-
delemadójuk 1%-ával támogatták az alapítvány kiadói tevékenységét. Kérjük, 
hogy amennyiben módja és lehetôsége van rá, a jövôben is támogassa kiad-
ványaink megjelenését, amelyet elôre is köszönünk. A Thalassa Alapítvány 
bankszámlaszáma: 10200902–32711015, adószáma: 18013784–1–41.

A borító Albrecht Dürer „Melencolia“ címû képének (1514) 
felhasználásával készült.


