


SZERZÕINKHEZ ÉS FORDÍTÓINKHOZ

A Thalassa magyar, angol, német és francia nyelven beküldött kéziratokat — tanulmá-
nyokat, dokumentumokat, könyvismertetéseket, hozzászólásokat, információkat — fogad
el. Felhívjuk szerzõink és fordítóink figyelmét, hogy kézirataik elõkészítésénél az
alábbiakra legyenek tekintettel.
1. A kéziratokat három példányban, szabványosan gépelve (kettes sortávolság, egy olda-
lon 25 sor, egy sorban 50 leütés) kérjük beküldeni. Számítógépes szövegszerkesztõvel
készült szövegeket kérjük levélminõségben kinyomtatni. Az IBM-kompatibilis szöveg-
szerkesztõvel készített kéziratok esetén kérjük a lemezt is mellékelni. A szerzõ neve a
tanulmány címe alatt szerepeljen.
2. Tanulmányok esetén kb. egyoldalas magyar és/vagy angol nyelvû összefoglalót kérünk
a kézirathoz csatolni.
3. Irodalmi utalásokat a szövegben a szerzõ vezetéknevével és a hivatkozott mû legutolsó
magyar nyelvû megjelenési évszámával kérjük jelölni (Freud, 1985). Ha magyar kiadás
nem létezik, lehetõleg a legújabb — a szerzõ eredeti nyelvén megjelent — kiadványra
hivatkozzunk. Ha valamelyik szerzõtõl több, azonos évben megjelent munkára hivat-
kozunk, a müvek megkülönböztetése az évszám mellé írt a, b, c, stb. indexszel történik.
Szószerinti idézet esetében az oldalszám is jelölendõ (Freud, 1985, 46.).
4. Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén közöljük, a következõképpen oldva fel a
szövegközti utalásokat:
a. könyveknél: 
Freud, Sigmund, 1985. Alomfejtés. Budapest: Helikon. 
b. tanulmánykötetben, gyûjteményes kötetben megjelent szövegek esetében:
Ferenczi Sándor, 1982. Pszichoanalízis és pedagógia. In: Linczényi Adorján (szerk.): Lel-
ki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból.
Budapest: Magvetõ. 41–49. 
c. folyóiratban megjelent cikkek esetében: 
Litván György, 1990. Kollektív elfojtás — totális rendszerek. Thalassa (1), 1, 47–52.
Folyóiratoknál a teljes címet írjuk ki, rövidítéseket ne alkalmazzunk (International Jour-
nal of Psycho-Analysis).
5. A lábjegyzetek helyét kérjük a tanulmányon belül arab számmal jelölni, a szövegüket
pedig a tanulmány végén külön lapon mellékelni. 

1991/1. számunktól kezdve csak a fenti módon elkészített kéziratokat fogadunk el. A
kézirat mellett külön lapon kérjük feltüntetni, milyen adatokkal kíván szerepelni az „E
számunk szerzõi” rovatban. Kérjük közölni a honorárium-kiutaláshoz szükséges személyi
adatait is. 
Köszönjük, hogy megfelelõen elõkészített kézirat beküldésével segíti munkánkat.

A szerkesztõség
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THALASSA görögül tengert jelent. Idegen nyelveken ez a címe Ferenczi Sándor egyik
nevezetes írásának, a Katasztrófák a nemi mûködés fejlõdésében címû könyvének.
Folyóiratunk címével Ferenczi klasszikus mûvére, s egyben az õstenger, a forrás, az anya-
méh, a kezdet szimbolikájára kívánunk utalni. 

Az 1990 óta megjelenõ, immár nyolcadik évfolyamába lépett Thalassa a századelõnek
ahhoz a hagyományához nyúl vissza, amelyben a pszichoanalízis a korabeli kultúrával,
irodalommal, társadalomtudománnyal szoros összhangban hatott és fejlõdött. A Thalassa
évek óta ezt a hagyományt igyekszik feleleveníteni, ugyanakkor arra törekszik, hogy lépést
tartson a modern társadalomtudományok és a pszichoanalízis legújabb fejleményeivel is.

A Thalassa nem pszichoanalitikus szakfolyóirat. „Mûhely” rovatunkban azonban szíve-
sen 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 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
tudományok minden olyan mûvelõje számára, akinek kérdésfelvetései a
pszichoanalízissel érintkeznek és ezzel kapcsolatban érdemi mondanivalója van.

Folyóiratunk 1995-ig általában évi két számmal jelentkezett. 1996-ban három szám jelent
meg, és lehetõségeinktõl függõen továbbra is évi három számot tervezünk megjelentetni.
Eddig a következõ számok jelentek meg: Pszichoanalízis és társadalom (1990/1), Fe-
renczi Sándor életmûve (1991/1), Pszichoanalízis és hermeneutika (1991/2), Pszi-
choanalízis és politika (1992/1), Róheim Géza életmûve (1992/2), Nyelv, fikció,
megismerés (1993/1), Jacques Lacan munkássága (1993/2), a Holocaust és a pszi-
choanalízis (1994/1–2), a pszichoanalízis és mûvészet viszonya, illetve a tömeg és
hatalom problémája a pszichoanalízisben (1995/1–2), Feminizmus és
pszichoanalízis (1996/1), Szondi Lipót és Ferenczi Sándor (1996/2). Legutóbbi
(1996/3) számunkban ugyancsak tanulmányok jelentek meg a feminizmus és a pszicho-
analízis viszonyáról, továbbá többek között Marcel Prousttól, Georg Groddecktõl, Bruno
Bettelheimtõl közöltünk szövegeket. 

Lapunk 1–6. évfolyamának (1990–1995) összesített tartalomjegyzékét az 1995/1–2
számunkban közöltük.

Következõ (1997/2) számunkban egyebek között az oroszországi és a kelet-európai pszi-
choanalízis történetével foglalkozó írásokat közlünk, s megkezdjük a Franciaországban
élõ magyar pszichoanalitikusok munkásságát bemutató sorozatunkat. Elõször Grünberger
Béla és Fónagy Iván munkásságával foglalkozunk. 

Olvasóink jóindulatú támogatása nagyban hozzájárul terveink megvalósításához. 
A Thalassa Alapítvány bankszámlaszáma: 10200902-32711015-00000000 MHB Rt. 

Széchenyi István Területi Igazgatóság, 1091 Budapest, Üllõi út 3.
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