
TISZTELT OLVASÓK!

Elnézésüket kell kérnünk, hogy a Thalassa 2002/1–2. száma némi késéssel,
szeptemberben kerül az Önök kezébe. Ennek oka az, hogy lapunk pénzügyi
helyzete ebben az évben meglehetõsen rosszul alakult, mivel hosszú évek óta
most történt meg elõször, hogy a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól nem
kaptuk meg a várt támogatást. Pedig erre a segítségre égetõen szükségünk lett
volna, annál is inkább, mivel a Soros Alapítvány folyóirat-támogatási program-
ja, amely lapunk kiadásának egyik biztos forrása volt, már évekkel ezelõtt meg-
szûnt.

Az anyagi nehézségek ellenére úgy gondoltuk, hogy a lap folyamatos meg-
jelenését mindenképpen biztosítanunk kell, már csak azért is, mert e tizenkét
esztendõ során a Thalassa, mint az egyetlen – széles körben tájékozódó – ma-
gyar pszichoanalitikus folyóirat, jelentõs rangot vívott ki a hazai szellemi élet-
ben. Visszajelzéseink szerint egy-egy új szám megjelenését sok olvasónk, bará-
tunk várja türelmetlenül.

A 2002/1–2. szám a szokásosnál rövidebb terjedelemben jelenik meg, tartal-
mában azonban talán méltó folyóiratunk hagyományaihoz. Külön szeretnénk
felhívni a figyelmet Hollós Istvánnak, a magyar pszichoanalízis egyik jeles mû-
velõjének eddig sohasem publikált nyelvelméleti értekezésére, valamint az ah-
hoz kapcsolódó bevezetõre és kommentárra, Fónagy Iván és Takács Mónika
írására. Ebben a blokkban, Archívum rovatunkban közöljük Hollós egyik leve-
lét is, amelyben leírja, hogyan menekült meg 1944-ben feleségével együtt a nyi-
lasok Duna-parti sortûzébõl.

Jelen számunk megjelentetését a Ferenczi Sándor Egyesület nagylelkû se-
gítsége, a Pécsi Tudományegyetemtõl a 2001–2002-es tanévre kapott támogatás
maradványa, valamint az 1%-os jövedelemadó-visszatérítésbõl befolyt összeg
tette lehetõvé.
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Sajnos, a jelek szerint a 2002-es évben további szám(ok) megjelentetésére
nincs lehetõségünk. Bízunk azonban abban, hogy 2003-ban sikerül elnyernünk
a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatását, számítunk jelenlegi szponzo-
rainak további segítségére, és természetesen igyekszünk újabb forrásokat is
felkutatni, ehhez pedig várjuk a tisztelt Olvasók ötleteit, javaslatait. Reméljük,
hogy 2003-tól lapunk visszatérhet megszokott megjelenési rendjéhez és terje-
delméhez is.

Ugyanakkor a 2003-ban tizennegyedik évfolyamába lévõ Thalassa arculatá-
ban, szerkesztõségi koncepciójában bizonyos változtatásokat tervezünk; ehhez
a frissítéshez nyújt segítséget szerkesztõségünk két új tagja, Borgos Anna és
Valachi Anna.

2003-tól Valachi Anna fogja felelõs szerkesztõként jegyezni lapunkat, Erõs
Ferenc azonban továbbra is részt vesz a szerkesztés munkálataiban.

Budapest, 2002. szeptember 9.

A szerkesztõség


