
Ungváry Rudolf a saját honlapja szerint „gé-
pészmérnök, információs mérnök; író”.

1956-ban húszéves volt, a miskolci Rá-
kosi Mátyás Nehézipari Mûszaki Egyetem
gépészmérnöki karának hallgatója. Az októ-
ber 22-én megalakult miskolci egyetemi 
Diákparlament hírszolgálatának vezetõje, a
Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Egy-
séges Szövetsége (MEFESZ) miskolci titká-
ra, az országos intézõbizottság tagja.

Szépirodalmi munkásságának talán leg-
jelentõsebb alkotása az 1991-ben megjelent
Utána néma csönd c. dokumentumregény, a
miskolci egyetem 1956-os diákparlamentjé-
nek története. (Nagy megtiszteltetésnek tar-
tom, hogy még kéziratban olvashattam.)

Kanyargós életúton jutott el a tezaurusz-
készítõ atyamesteri státusig, amit a szakma
egyöntetûen neki tulajdonít. A kistarcsai in-
ternálótábor után volt vasesztergályos, mû-
szaki ellenõr, gépgyártás-technológiai 
mûvelettervezõ. Levelezõ tagozaton befe-
jezte mûegyetemi tanulmányait, majd éve-
kig szabadfoglalkozású mûszaki fordítóként
dolgozott. Közben a Vigília címû katolikus
folyóiratba filmkritikákat írt.

Fordítóként a gyakorlatban került szem-
be a strukturált szótárakkal. Maga is szer-
kesztett ilyet, hogy a speciális mûszaki

szakterületek magyar és német szókincsét
gyorsabban tudja egyeztetni a fordítási mun-
ka során. 1974 és 1980 között a Kohó- és
Gépipari Tudományos és Mûszaki Tájékoz-
tató Intézetben (a késõbbi és a rendszervál-
tás idején megszûnt KG Informatiknál) az
akkor induló automatizált gépipari tájékoz-
tató rendszer számára, több tucat mûszaki
szakember bevonásával, négy tezaurusz
szerkesztését irányította. Részt vett az elsõ
magyar tezauruszkészítõ programrendszer
(a TSPR) kialakításában, munkájának 
tapasztalatai alapján számos szakcikket
publikált, és megírta az elsõ magyar nyelvû
tezaurusz-kézikönyvet, a Tezaurusz-techno-
lógiát.

1981-tõl a Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központ (KMK, a mai Könyvtári
Intézet) munkatársa lett, és az információke-
resés és osztályozás elméleti és gyakorlati
kérdéseivel foglalkozott. Tagja lett a Nem-
zetközi Osztályozási Társaságnak (Internatio-
nale Gesellschaft für Klassifikation), majd a
Nemzetközi Ismeretszervezési Társaságnak
(International Society of Knowledge Orga-
nization). A nyolcvanas évek elejétõl kezdve
rendszeresen tartott elõadásokat e társasá-
gok konferenciáin és publikált külföldi
szaklapokba. A KMK 1982-ben kiadta az
Osztályozás alapjai. Bevezetés az informá-
ciókeresõ nyelvek elméletébe címû kísérleti
oktatási segédanyagát. 

1983-tól az Országos Széchényi Könyv-
tár (OSZK) Fejlesztési Csoportjába került,
ahol a nemzeti könyvtár gépesítésével ösz-
szefüggõ adatmodellezési és információke-
resõ-nyelvi munkákkal foglalkozott.

Elkészítette az OSZK számára a folyó-
iratok feldolgozására használt tezauruszt, az
OSZTAURUSZ-t, a tankönyvek és oktatási
dokumentumok osztályozására használt te-
zauruszt, a DOKTAURUST-t, és a mozgó-
kép-dokumentumok feldolgozására használt
VIDEOTEZAURUSZ-t. Egyúttal részt vett
a könyvtár gépesítési munkáinak tervezésé-
ben, könyvtári célprogramok specifikációjá-
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ban, az OSZK által beszerzett integrált
könyvtári rendszerek, a DOBIS/LIBIS,
majd az AMICUS adaptálásában. 

Közben további szakcikkeket publikált
az osztályozás és az információkeresés
tárgykörében, 1997-ben megjelent az Orbán
Évával közösen szerkesztett kétkötetes osz-
tályozáselméleti és információkeresési szö-
veggyûjtemény. 

Számos magyar és több idegen nyelvû
információkeresõ tezauruszt készített (kö-
zöttük a Budapesti Mûszaki Egyetem 
mûszaki és gazdasági tezauruszát, az
OSZKÁR-t, a növény- és állatnevek taxonó-
miáját feldolgozó TAXAURUSZ-t, az Alta
Vizsla webes indexelõ szolgáltatásának te-
zauruszát, a Magyar Posta Arany lapok c.
szakmai telefonkönyvének rendezõ rendsze-
rét). A ’90-es években a vidéki közmûvelõ-
dési könyvtárak osztályozó munkatársainak
részvételével elkészítette az átfogó magyar
könyvtári információkeresõ tezauruszt, a
KÖZTAURUSZ-t, amely jelenleg mind a
hazai közmûvelõdési könyvtárak, mind az
OSZK tezaurusza, de használják számos
más intézményben is (mint például az MTA
Könyvtárában, ahol beépítették az ALEPH
könyvtári rendszerbe). Idõvel a KÖZTAU-
RUSZ-ba integrálták az ETO középkiadásá-
nak jelzeteit a magyarázatokkal és mutató-
szavakkal. A KÖZTAURUSZ beépült három
nagy könyvtár (OSZK, Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Szegedi
Egyetemi Könyvtár) közös webes keresõfe-
lületébe (MÁTRIKSZ – Magyar Átfogó Tár-
gyi Információkeresõ-nyelvi Szótár), és a
MOKKA, a Magyar Országos Közös Kata-
lógus közös tezaurusza is. A tezauruszkészí-
tés támogatására dolgozta ki a RELEX tezau-
ruszszerkesztõ programrendszert, amelyet
több helyen is használnak.

Vajda Erikkel közösen írt Könyvtári in-
formációkeresés címû könyvükben a könyv-
tári információkeresés kérdéseit foglalták
össze monografikus formában. A Könyvtári
Figyelõben jelent meg az Országos Széché-
nyi Könyvtár gépesítésének történetérõl írt,
rendkívül aprólékos és komoly apparátussal
készült. 

Idén jelent meg, szintén a Könyvtári Fi-
gyelõben, a MARC21/HUNMARC: a beso-
rolási adatok metaadat-formátuma címû,
Fõbb jellemzõk, fejlõdés és problémák alcí-
mû – a témában alapvetõ – írása.

A rendszerváltás óta rendszeresen jelen-
nek meg irodalmi és publicisztikai mûvei a
magyar irodalmi és közéleti, politikai lapok-
ban, írásai a könyvtári fórumokon. Interjú-
kat láthatunk, hallhatunk Ungváry Rudolffal
a televízióban, rádióban, élvezhetjük lenyû-
gözõ elõadókészségét a szakmai konferen-
ciákon. 

Szakmánk nagy szerencséjére elképesztõ
a munkabírása.

Gratulálok! ■
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Ungváry Rudolf korábbi kitüntetései:
56-os emlékérem (1991)
Nagy Imre-emlékplakett (1994)
Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (1996)
Széchényi Ferenc-emlékérem (1998)
Széchényi Ferenc-díj (2005)
Pro Urbe Budapest-díj (2006)


