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THALASSA görögül tengert jelent. Más nyelveken ez a címe Ferenczi Sándor 
egyik nevezetes írásának, a Katasztrófák a nemi mûködésôfejlôdésében 
címû könyvének. Folyóiratunk címével Ferenczi klasszikus mûvére, egyben az 
ôstenger, a forrás, az anyaméh, a kezdet szimbolikájára kívánunk utalôni.

Az 1989-ben alapított és 1990 óta megjelenô Thalassa a huszadik század elejének 
ahhoz a hagyományához nyúl vissza, amelyben a pszichoanalízis a korabeli 
kultúrával, irodalommal, társadalomtudománnyal szoros összhangban hatott és 
fejlôdött. A Thalassa ezt a hagyományt igyekszik feleleveníteni, ugyanakkor 
arra törekszik, hogy lépést wtartson 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, esetismertetéseket 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 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 pszichoanalízissel 
érintkeznek, és ezzel kapcsolatban érdemi mondanivalója van.

2008/4. számunkban, amely „A vágy talánya” címmel jelent meg, többek között 
Szophoklészről, Salvador Dalíról, Szilágyi Gézáról és a francia pszichoanalízisről 
közöltünk írásokat. Tervezett további 2009-es számaink cikkei többek között a 
Nyugat és a pszichoanalízis kapcsolatával, Csáth Gézával, Ignotusszal és Krúdy 
Gyulával foglalkoznak, és tanulmányokat, dokumentumokat jelentetünk meg – 
a 90. évforduló alkalmából – az 1919-es év pszichoanalízist érintő eseményeiről, 
Ferenczi Sándor és Róheim Géza életpályájának alakulásáról.

A Thalassa Ala pít vány ez úton is tisz te let tel mond kö szö ne tet mind azok nak, 
akik az el múlt idôszakban köz vet len ado má nya ik kal, va la mint sze mé lyi jö ve-
de lem adó juk 1%-ával tá mo gat ták az ala pít vány ki adói te vé keny sé gét. Kér jük, 
hogy amennyi ben mód ja és le he tô sé ge van rá, a jö vô ben is tá mo gas sa ki ad-
vá nya ink meg je le né sét, ame lyet elô re is kö szö nünk. A Tha las sa Ala pít vány 
bankszámlaszáma: 10200902–32711015, adó szá ma: 18013784–1–41.


