Arató Antal köszöntése
Kocsis István ny. hatvani könyvtárigazgató laudációjának kivonata
Megtiszteltetés számomra dr. Arató Antalról szólnom, a Füzéki István emlékérem
2017. évi díjazottjáról.
Dr. Arató Antal 1942-ben született Budapesten. 9 éves gyermekként kellett
megélnie a családjuk kitelepítését Budapestről. Vidékről járt be a fővárosba, a
Kossuth Lajos Gimnáziumba, ahol később le is érettségizett. Az osztályidegen
minősítés miatt egyetemi felvételéről szó sem lehetett. Vasesztergályos tanulónak
jelentkezett, de a szakma tanulását abba kellett hagynia, amikor kiderült, hogy nem
jól lát. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárt – nyitott érdeklődésű ifjúként – sűrűn
látogatta, itt figyelt fel rá az intézmény egyik neves szakembere, Mikó Zoltán, aki
beajánlotta a könyvtárba raktárosnak. Később kölcsönző könyvtárosi megbízást
kapott. A 3 éves szakmai tanfolyam után jelentkezett az ELTE könyvtár szakára,
amelyet levelező tagozaton elvégzett. Már ebben az időben is cikkeket,
tanulmányokat írt, amelyek a könyvtári szaksajtóban láttak napvilágot. Összesen
10 esztendeig dolgozott a Szabó Ervin Könyvtárban.
Ezt követően Jászberényben megpályázta a könyvtárigazgatói állást. Életének egy
újabb 10 éves ciklusa következett. Ez idő alatt az intézmény háromszor nyerte el a
Kiváló Könyvtár címet. Tovább folytatta publikációs tevékenységét, megjelentetett 3
évkönyvet. Bedolgozta magát a kisgrafika gyűjtők körébe, egyedülálló ex libris
gyűjteményt hozott létre.
Jászberényből egyenes út vezetett az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani
Központjába, ahol módszertani munkával foglalkozott és szakfelügyelt.
Mindeközben 10 éven át rendszeresen részt vett a hatvani olvasótáborok
munkájában, annak egyik meghatározó személyiségévé vált. Később a Széchenyi
Könyvtárból újra visszatért a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba.
1994-ben megpályázta a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
igazgatói állását. 5 évig - nyugdíjazásáig – volt az intézmény vezetője. Sok pályázatot
írtak a város, a megye kulturális életének fejlesztése érdekében, pl. a hírlappal
közösen az egész megyére kiterjedő irodalmi, műveltségi vetélkedőt szervezett
munkatársaival, illetve megszervezte a határon túli magyar írók évente rendezett
találkozóját, konferenciáját. Jelenleg is tagja a Vár című irodalmi és művészeti
folyóirat szerkesztőségének, és a mai napig részt vesz a nagy múltú Vörösmarty
Társaság munkájában. Manapság Perey Zoltán grafikusművész életművét
feldolgozó, egyben hiánypótló kiadványt szerkeszt, emellett folytatni kívánja Supka
Magda művészettörténészről szóló emlékiratait.
Dr. Arató Antal a magyar könyvtárügy ikonikus alakja. Sokan tisztelik és szeretik
szerénységéért, széleskörű és megalapozott műveltségéért, a szakmánkkal szembeni
közismert
ügyszeretetéért,
felelősségvállalásáért.
Mindezeket
a
szakmai
publikációinak tömege is bizonyítja. Megérdemelten számos kitüntetés, elismerés
tulajdonosa. Legutóbb 2016-ban a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki.
A Füzéki emlékérem neki ítélése egyaránt tisztelgés Füzéki István hősies
sorsvállalása és tiszteletadás dr. Arató Antal életművé összeállt munkássága előtt.

