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THALASSA görögül tengert jelent. Más nyelveken ez a címe Fe ren czi Sán-
dor egyik nevezetes írásának, a Katasztrófák a nemi mûködés fej lôdésében 
cí mû könyvének. Folyóiratunk címével Ferenczi klasszikus mû vére, egyben az 
ôs tenger, a forrás, az anyaméh, a kezdet szim bo li ká jára kívánunk utalni.

Az 1989-ben alapított és 1990 óta megjelenô Thalassa a huszadik szá zad ele jé-
nek ahhoz a hagyományához nyúl vissza, amelyben a pszi cho ana lízis a ko ra be-
li kultúrával, irodalommal, társadalomtudománnyal szo ros össz hang ban ha tott 
és fejlôdött. A Thalassa ezt a hagyományt igyek szik fel ele ve ní teni, ugyan ak-
kor arra törekszik, hogy lépést tartson a modern tár sa da lom tudományok és a 
pszichoanalízis legújabb fej le mé nyeivel is.

A Thalassa nem pszichoanalitikus szakfolyóirat. „Mûhely” rova tunk ban azon-
ban szívesen közlünk klinikai-terápiai vagy tech ni kai-mód szer ta ni cik ke  ket, 
eset ismertetéseket is, különösképpen olyanokat, amelyek ál ta lá no sabb, tör té-
ne ti vagy elméleti szempontból is figye lem re mél tó ak. A Tha las sa füg getlen 
fo lyó irat, nem kötelezi el magát egyetlen lé lek elemzési irány zat mellett sem, 
de hang súlyozott figyelemben kívánja ré szesíteni a pszi cho analízis filozófiai és 
tár sadalomtudományi alapjait és alkalmazási le hetôségeit bemu tató és elemzô 
írá sokat. Feladatának te kinti, hogy hírt adjon az ilyen irányú hazai és külföldi 
tö rekvésekrôl. Mint inter disz cip li ná ris folyóirat, hasábjai nyitva állnak a hu mán 
tu do má nyok minden olyan mû ve lôje számára, akinek kérdésfelvetései a pszi -
choanalízissel érintkeznek, és ezzel kapcsolatban érde mi mon da ni va lója van.

2007/2-3. „Kristevai utazás” címû számunkban többek között Julia Kristeva 
két tanulmányát, valamint róla szóló írásokat közöltünk.

Következô, 2008/2. számunk Ferenczi Sándor és Ernest Jones kapcsolatával 
fog lalkozik levelezésük tükrében.

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.


