
Kiszl Pétert (az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Könyvtártudományi Tanszékének
habilitált egyetemi adjunktusát, az
Eszterházy Károly Fõiskola címzetes egyete-
mi docensét), könyve elõszavának tanúsága
szerint, a hajózással kapcsolatos források új-
szerû vizsgálatára – választott hivatása mel-
lett – családi gyökerei is indították. Hálózati
révkalauz címû mûvét „webszextánsként” is
jellemzi, mivel fõképpen az interneten talál-
ható ágazati források közti eligazodásban se-
gít. Lássuk, vajon révbe érnek-e az olvasók a
hálózati dokumentumok tengerén?

A szerzõ a Tudományos és Mûszaki Tájé-
koztatás 2008. évi 5. számában „Navigare
necesse est…” címmel megjelentetett egy ta-
nulmányt, amely már elõrevetítette a téma
szükséges és várható, jóval részletesebb és
hiánypótló feldolgozását.1 Rendkívül össze-
tett feladatra vállalkozott a jelen kötettel;
szakmailag megalapozottan, ugyanakkor 
színes, ismeretterjesztõ formában kívánja
elemezni az interneten található dokumentu-
mokat az információs és a hajós szektor szá-
mára egyaránt. A Hálózati révkalauz felveti a
hajózási és a vízi szakterület legfontosabb
problémáit, rendszerezi az ezekre született
megoldási javaslatokat. További célja az ol-
vasók figyelmének felhívása a magyar hajó-
zás ügyének jelentõségére: „Munkánk nem
titkolt küldetése az is, hogy bepillantást
nyújtson a hajózás különleges – sokszor
misztikusnak tûnõ – világába, a befogadás-
hoz elengedhetetlen terminológia, a téma
megértéséhez nélkülözhetetlen – nem teljes-
ségre törekvõ, de – közérthetõ ismertetésével,
illusztrálásával” – olvasható a bevezetésben.

Kiszl Péter cikkében és könyvében egy-
aránt az alábbi csoportokba sorolja az infor-
mációforrásokat (ezek egyben a kötet fejeze-
tei is):
• Államközi szervezetek Magyarországon – 
A Duna Bizottság célja a szabad hajózás biz-
tosítása Magyarország legnagyobb folyamán.
Honlapjáról többségében orosz, francia és

német nyelvû dokumentumok tölthetõk le,
angol összefoglalókkal.
• Magyarországi hivatalos szervezetek – 
A hajózás több minisztérium hatókörébe 
tartozik: közlekedés, gazdaság, környezetvé-
delem, rendészet és képzés. Portáljaikon
alapvetõ információkat biztosítanak a szak-
ma képviselõi és az érdeklõdõk számára.
• Társadalmi szervezetek – A civil szféra által
mûködtetett alapítványok, egyesületek, ame-
lyek történeti, hagyományápoló feladatuk
mellett érdekképviseletet is elláthatnak. In-
formációszolgáltató tevékenységük pótolha-
tatlan.
• Vízi jármûvek regisztrálását végzõ adatbá-
zisok – A Magyarországon üzemelt/üzemelõ
hajókról gyûjtött adatokat tartalmazó forrá-
sok, tartalmuk lehet szubjektív is.
• Fórumok, sajtótermékek, hirdetõ portálok –
A véleménycsere színterei, valamint ágazati
híreket, hirdetéseket tartalmaznak.
• Kikötõk, révátkelések, webkamerák – A köz-
forgalmú nagy- és kishajókikötõk, a révek és
kompátkelõk, valamint az ezekrõl képeket
közlõ webkamerák adatait gyûjtik. (A révek
és kompátkelõk jegyzékét a II. melléklet tar-
talmazza átkelés, folyamkilométer, teherbí-
rás, tulajdonos, felelõs önkormányzat és üze-
meltetõ felbontásban.)
• Képzés – A szerzõ elemzi az állami fenntar-
tású képzõintézmények oktatási anyagait, va-
lamint a civil szervezetek által mûködtetett
tanfolyamok, távoktatási formák dokumentu-
mait is.
• Statisztika – Ez a rész rávilágít az országos
statisztikai adatok szolgáltatásának egyenet-
len voltára. A nemzetközi statisztikák is elér-
hetõk, így elhelyezhetõ a magyar hajózás az
európai közlekedésügyben.
• Egyéb források – Az egyéni honlapokon
megjelenõ tartalmakat, valamint a további té-
makatalógusokat tartalmazzák.

(A cikkben felsorolt hálózatiforrás-rend-
szerek a révkalauzban kiegészülnek az Antik-
váriumok, árverezõházak egységgel és a már
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részben említett, szerteágazó mellékletek-
kel.)

A vizsgált információforrások a tematiká-
hoz illeszkedõ dokumentumkör egészét igye-
keznek lefedni: elsõsorban a hivatásos sze-
mély- és áruszállítást, de szó esik a sport- és
hobbihajózás gyakorlatához, tanulmányozá-
sához szükséges portálokról is. A szerzõ biz-
tos kézzel veszi számba a történeti forráso-
kat, az elõírásokat, értékeli a nemzetközi és
hazai projekteket, szakértõi anyagokat, a
mindennapi hajózást segítõ kiindulóponto-
kat, a szakmai képzés dokumentumait, a ren-
dezvények anyagait, valamint a személyes
hangvételû beszámolókat. Elemzése során a
következõ szempontokat érvényesítette: a
honlapok áttekinthetõsége, aktualizálása, in-
formatív jellege, valamint a forrás által tartal-
mazott információk relevanciája. Bemutatja
az ágazatirányítás által mûködtetett országos
gyûjtõkörû intézményeket, és felsorolja azo-
kat a könyvtárakat és múzeumokat, amelyek-
ben a hajózás- és ipartörténettel kapcsolatos
anyagok találhatók (Vízügyi gyûjtemények és
kiállítóhelyek 91–93. p.). Rendkívül hasznos-
nak tartom az információszolgáltató és a hajó-
zási szektornak hathatós támpontot nyújtó
szerkesztést: nemcsak elsõdleges forrásokat
jelöl meg az összeállítás, hanem teljes körûen
felsorolja az azokat gyûjtõ „intézményeket” is.

A révkalauzban rendszerezett dokumen-
tumtípusok: elektronikus szövegek (törvé-
nyek, elõírások, kutatási beszámolók, köny-
vek, tanulmányok stb.), fotók (történeti, je-
lenkori), filmek (történeti, jelenkori), diafil-
mek, hanganyagok.

A kötet új kutatási témát is exponál: a 
vízi közlekedés statisztikai forrásainak tár-
gyalásánál említi a szerzõ, hogy a Nemzeti
Közlekedési Hatóságnál további feltáratlan
adatsorok találhatók. Ezek egy részébõl iz-
galmas grafikonokat közöl a III. melléklet,
ahol az alábbi témák szerepelnek: a Magyar-
országon lajstromozott vízi jármûvek életko-
ra 2008-ban; a magyar lajstromban lévõ 
teherhajók áruszállítási kapacitásának alaku-
lása 1996 és 2008 között; a magyar hajólajst-
romban nyilvántartott vízi jármûvek számá-
nak alakulása 1989 és 2008 között; hajózási
engedélyesek és kikötõk számának alakulása
2006 és 2008 között.

Az üzleti információ Kiszl Péter egyik fõ
kutatási iránya, melynek ugyancsak mara-
dandó szintézisét elsõ könyvében alkotta
meg.2 A hajózás elsõsorban üzleti vállalko-
zás, s ez is indokolja ugyan a mostani téma-
választást, azonban egyáltalán nem szolgál
elsõdleges célként a gyûjtésnél. A révkalauz
végén (I. melléklet) a hajózási cégek rendsze-
rezett mutatóját közli a szerzõ, ahol táblázat-
ba gyûjti a vállalkozások nevét, székhelyét,
telefonszámát, faxszámát, alapítási évét, hon-
lap- és email-címét, valamint tevékenységi
körét (Honlappal rendelkezõ hajózási cégek
230–234. p.). A következõ mutatóban tevé-
kenységi köreik szerint rendszerezi a gazdál-
kodó szervezeteket (Tevékenységi körök mu-
tatója 235. p.).

A forráselemzés egy percre sem unalmas
és nem száraz; a szerzõ ezt az olvasó érdek-
lõdését mindvégig fenntartó, szellemes elõ-
adásmódjával, élvezetes fogalmazásával éri
el (többek között találóak a fejezetcímek:
„Kikötõk a hálón”, illetve „Hálóból vitorla”).
A szerkesztés jellege, a rövid, frappáns ma-
gyarázatok, a sok illusztráció (64 ábra, 37 ha-
jófotó), a történeti kitérõk (pl. a MAHART
kronológiája és széthullásának cégkapcsolati
ábrája) szintén hozzájárulnak az olvasó ér-
deklõdésének fenntartásához. 

A megállapításokat táblázatok (4 táblázat)
és grafikonok támasztják alá (21 grafikon, 
4 témába sorolva); a könyvet gazdag hivat-
kozásjegyzék jellemzi (108 tétel). A fejeze-
tekben kiemelten – információs dobozokban
– szerepelnek a tárgyalt szervezetek elérhetõ-
ségei. 

A roppant ötletes és impozáns tipográfia
illeszkedik a témafelvetés kettõsségéhez. 
A kialakítás az internetet és a hajózást együtt
idézi (kék-fehér színvilág, kurzorok és menü-
sorok a címekben, csúszkákat szimbolizáló
oldalszámok stb.), 240x164 mm-es (fekvõ)
mérete kinyitva megegyezik a billentyûzetek
alakjával, ezen túl a könyvet a magyar hajó-
záshoz és hajózástörténethez kapcsolódó ké-
pek, továbbá az egyes fejezeteket bevezetõ –
szemet gyönyörködtetõ – hajófotók díszítik,
keménykötésben, elegáns papíron és kivitel-
ben, akár egy album. Mindez bízvást elõse-
gítheti a tájékoztatás melletti másik cél, a fi-
gyelemfelkeltés elérését.
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Magyarországon régóta mostohagyerek-
ként kezelték és sajnos, kezelik napjainkban
is a közlekedés legszebb ágazatát. Ezért
örömmel üdvözölhetjük ezt a könnyed
hangvétellel, közérthetõen, de ugyanakkor
mindvégig szigorú szakmai igényességgel
szerkesztett és hatalmas ismeretanyagot
átfogó, impozáns kivitelezésû, merész vál-
lalkozást, amely maradéktalanul eligazít a
vízi közlekedés hazai vonatkozású informá-
cióforrásaiban.

A kötet hátsó borítóján szereplõ ajánlók (l.
a keretben) is egyértelmûen alátámasztják a
munka hiánypótló és grandiózus voltát: a
könyvtár- és információtudomány, a minden-
napi tájékozódás és persze a hajózás számára
született mû nem hiányozhat egyetlen köz-
könyvtár polcáról sem. Akárcsak szerzõje a
Hálózati révkalauzt, én is egy hajózásról szó-
ló idézettel zárom recenzióm:

„Kapitány, jó kapitányom! 
/Bõsz utunk véget ért.
Nincs zátony több! 
/Gyõztes hajónk ujjongó révbe tért.”
(W. Whitman: Ó Kapitány, Kapitányom)

Hajóút szakmai vizeken

A Hálózati révkalauz debütálására stílusosan
az Európa rendezvényhajón került sor 2010.
október 5-én. A mostoha idõjárás ellenére
igen népes – közel
180 fõs – közönsé-
get a felsõoktatási
szférából Dezsõ
Tamás és Kis-Tóth
Lajos köszöntötte,
a kötetet méltatta
Sebestyén György,
a hajózás szakterü-
letérõl Orosz Dal-
ma, Szalma Bo-
tond és Tóth Zoltán
mutatta be.

Az est nyitá-
nyaként Dezsõ Ta-
más, az ELTE
BTK dékánja, a
Magyar Rektori
Konferencia Böl-

csészet- és Társadalomtudományi Bizottságá-
nak elnöke köszöntõjében kitért az ELTE ket-
tõs jubileumára (alapításának 375. és Eötvös
Loránd neve felvételének 60. évfordulója),
amelynek ünnepi évében megjelent a kötet.
Majd Kis-Tóth Lajos, az egri Eszterházy 
Károly Fõiskola általános- és fejlesztési rek-
torhelyettese, a Magyar Felsõoktatási Akkre-
ditációs Bizottság alelnöke, a Líceum Kiadó
igazgatója kiemelte a könyv fontosságát az
egyetemi szakemberképzés terén, mintaszerû
tematikáját. Megjelenését az információs tár-
sadalom felé tett újabb jelentõs lépésként ér-
tékelte. Ezt követõen Sebestyén György pro-
fesszor, az ELTE BTK Informatikai és
Könyvtártudományi Intézetének igazgatója
méltatta a könyv tartalmát, majd esztéti-
káját: megosztotta a címlap és a belsõ 
oldalak illusztrációi által keltett személyes
asszociációit, s ennek nyomán támadt balato-
ni impresszióit, amivel kellemes hangulatot
teremtett – ez végig is kísérte az egész estét.
Sebestyén György gigászinak titulálta a szer-
zõ teljesítményét, és elismerését fejezte ki a
kötetet jellemzõ minõségi munkával kapcso-
latban.

A hajózási szakemberek részérõl Orosz
Dalmában, a Közlekedésbiztonsági Szervezet
Hajózási Fõosztályának vezetõjében is nosz-
talgikus élményeket ébresztett a kötet, melyet
egy régebbi MAHART-kiadvánnyal hasonlí-
tott össze. Véleménye szerint a Hálózati rév-

kalauz szinte min-
den korosztály
számára értéket
nyújt: a fiatalok-
nak szakmai man-
kót, az idõseb-
beknek technikai
segítséget. Szalma
Botond, a Magyar
Hajózási Országos
Szövetség elnöke,
a MAHART egy-
kori vezérigazga-
tója, a londoni ha-
józási tõzsde tagja 
fantasztikus dolog-
nak tartja, hogy
Magyarországon
ma nemcsak hogy
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A tengerészek, illetve a hajósok számára mindig megnyugtató, ha
egy révkalauz lép a fedélzetre, mert az ismeretlen vizeken áthajóz-
va, olyan emberre bízhatják magukat, aki tisztában van a veszé-
lyekkel, a környezet útvesztõivel, és biztos kézzel vezeti a vízi jár-
mûvet a kikötõ felé. Dr. Kiszl Péter révkalauza maximálisan tel-
jesíti ezen elvárást: teljes és áttekintõ pillanatfelvételt ad a mai
magyar hajózás hálózaton megjelenõ, rendkívül szerteágazó
világáról, így bátran állíthatom, hogy több évtizedes ûrt betöltõ,
nélkülözhetetlen hazai alapmû.

Orosz Dalma
a Közlekedésbiztonsági Szervezet Hajózási Fõosztályának vezetõje

Vegyem-e a kezembe ezt a könyvet?
– Igen, mert...
... az elmúlt 20 évben nem születtek hajózási szakkönyvek,
... a révkalauz nem maszatol, nem mesél, hanem profi módon
elvezet a célokhoz,
... ellát minden tudnivalóval, amire egy szakembernek vagy laikus-
nak szüksége lehet,
... jó újra beszélünk arról, hogy a vas úszik a vízen!

Szalma Botond
a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke



könyvet adnak ki a hajózás ügyérõl, de nép-
szerûsíteni is igyekeznek a vízi életet, s ezért
örömmel üdvözölte a kezdeményezést. Tóth
Zoltán rendõr ezredes, a Dunai Vízirendészeti
Rendõrkapitányság vezetõje, az AQUAPOL
volt elnöke kiemelte, hogy a kötet egyik nagy
érdeme, miszerint a jól megválasztott és
szükséges információkat precíz, áttekinthetõ
szerkesztésben közli, ezért a rendõri ügyele-
teken már használják is, sõt, felkérte Kiszl
Pétert a fiatal vízi rendfenntartók képzésében
való közremûködésre.

A meghívott elõadók, neves elméleti és
gyakorlati szakemberek hivatásukat tekintve
is érzékeltették a könyv több szakmát össze-
kötõ szerepét – mint azt a rendezvény házi-
asszonya, Kálóczi Katalin, az ELTE Egyete-
mi Könyvtárának fõigazgató-helyettese is el-
mondta: a felsõoktatás, az akadémiai szféra,
a könyvtári szektor és a hajózás, a vízi élet
prominens képviselõi találkoztak itt –, és
hangsúlyozták jelentõségét a manapság nem
túl jó helyzetben lévõ hajós szakma szem-
pontjából. Ezen túl minden felszólaló mél-
tatta Kiszl Péter elméleti és gyakorlati 
felkészültségét, elhívatottságát és tudomány-
szervezõ, felsõoktatási tevékenységét, illetve
gratulált a kiválóan szerkesztett kötethez.

Végezetül a szerzõ mondott köszönetet
mindazoknak, akik a mû létrehozásához hoz-
zájárultak, különösen Kis-Tóth Lajosnak a
kiadásért, Kosztolicz Péternek a fotókért, il-
letve Berke Zsuzsának és Benedek Jankának
a szerkesztésben, Pál Ernõnek és Sebestyén
Györgynek a lektorálásban, Vincze Bálintnak
pedig a tördelésben nyújtott közremûködésé-
ért; majd könyvét – a jelen lévõ – családtag-
jainak ajánlotta, akik a megjelenés pillanatá-
ig nem is tudtak a könyvrõl.

Ezután hosszú sorok kígyózása közepette
dedikálta a helyszínen megvásárolt száz 
darab kötetet, miközben a vendégek – 
Kis-Tóth Lajos jóvoltából – egri borokat kor-
tyolgathattak a kétórás dunai hajóúton. Bár a
kellemetlen idõ miatt csak kevesen merész-
kedtek a nyitott fedélzetre, az ablakokon ke-
resztül gyönyörködtek az egybegyûltek 
Budapest lenyûgözõ esti panorámájában, a
Dunáról megcsodálhatták a kivilágított mû-
emléképületeket, a város fényeit.

A Hálózati révkalauz bemutatója lehetõ-
séget teremtett az érdeklõdõk számára egy
szórakoztató és tanulságos, egyúttal különle-
ges, mondhatni unikális est eltöltésére az ál-
tala összehozott szakmák jeles képviselõivel:
a kötethez méltó, mesterien megkomponált,
egyszeri és megismételhetetlen alkalomnak
lehettünk részesei… ■
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