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Arató Eszter több mint négy évtizede, kamaszkori spontán rajzolgatásaiból 
alakította ki teljesen egyéni, mindenki másétól radikálisan különböző figuratív, 
szürrealisztikus, expresszionista stílusát. Ebből a szempontból Háy Ágnessel 
rokonítható, aki szintén a gyermeki szemlélet- és kifejezésmódból fejlesztette 
ki egyszerre játékos és drámai – de természetesen egészen más jellegű – origi-
nális képző- és filmművészetét. 
Az Arató Eszter-rajzoknak kezdettől alapvető jellegzetességük, hogy az ábrázolt 
arcokból, fejből vagy test(rész)ből új minták, alakzatok, arcok, figurák – olykor 
épületrészek – sarjadnak, vagy ilyen alakzatok, arcok, figurák fonódnak, szervülnek 
beléjük. Képeinek középpontjában pedig mindig a szemek állnak. Nem csak a 
mi szemünket vonják legelőször magukra, nem csak visszanéznek ránk, hanem 
magát a képet is nézik, amelynek vonzásközpontjai. Ezek a szemek tágra nyíl-
tan csodálkoznak a körülöttük indázó, a felettük lévő szemöldökből, homlokból, 
hajból, az alattuk levő orrból, szájból, vállból, testből – olykor éppen egyenesen 
őbelőlük – sarjadzó, valamint őket vagy az arcot, melynek ablakai, illetve alakjukat 
érintő, súroló, velük érintkező alakokra, alakzatokra, alakulásokra. Az utóbbi egy-
két évtizedben született rajzainak egyik új eleme, hogy ezt az expresszív alak- és 
alakzatburjánzást erős kompozíciós rend, struktúra fegyelmezi és szorítja korlá-
tok közé. Ez nem változtat a jellegzetes, sajátos ’aratóeszteri’ kifejezésmódon – az 
alakzatok, figurák, arcok egymásba vagy egymás felé indázásán, a szemek és az 
arcok dominanciáján, az improvizatív elemeken, a részletekben sokszor arabeszk-
szerű, vonalkázott vagy pettyezett-pontozott kidolgozáson –, ám markánsabbá 
és letisztultabbá teszi a képegészet. 
Újabb képei többségén – a legjobbakon mindig – egy főalak emelkedik ki, két 
oldalán, mellette vagy hozzákapcsolódva, néha alatta vagy fölötte, olykor pedig 
benne két vagy három – esetleg több – mellékalak, -figura látható. A főalak több-
nyire pozitív kisugárzású, a mellékalakok démonikusak, ritkábban viccesen kobold-
szerűek, kivételképpen kifejezetten derűsek, jóindulatúak. Ezek a szörnyecskék 
jelzik és fejezik ki azt a belső pszichikus, dezintegráló ellenállást, melyet az alkotó-
nak le kell(ett) győznie ahhoz, hogy szellemi integráló erejét mozgósítva egységes 
művet formáljon. Tábor Béla szerint az ilyen „ellenállás a tehetetlenség kísértését 
rejti magában. De annak számára, aki a kísértésnek ellenáll – tehát az ellenállásnak 
ellenáll –, az ellenállás energiaforrás lesz”. Arató Eszter újabb képein egyre inkább 
energiaforrásokként jelennek meg saját ellenállásai – kísértései-kísértetei. 
Az újabb periódus paradigmatikus műve a többinél kétszer nagyobb méretű, 
általam Napkirálynak nevezett kép. (A művész maga nem ad címet munkáinak 

– az elemzés befogadhatóságát megkönnyítendő néhánynak én kölcsönzök ide-
iglenesen.) Az alsó síkfelet lényegében egészen elfoglaló szuggesztív, szigorú 
uralkodói fej két vállán álló két kis szörnyalak inkább már díszként szolgál; épp 

hogy csak érintkeznek az arccal. A felső síkfélen 
a korona fölött, a napkorong mögötti, a királyra 
horizontálisan merőleges nagyobb, veszedel-
mesebb szörny pedig hozzá sem ér. A perió-
dus másik emblematikus fekete-fehér képe a 
fekete kartonháttérre ragasztott centrális és 
frontális fekete szem-orr-szájú fehér arc; a két 
oldalán szimmetrikusan strázsáló két nagyobb 
figura kifejezetten szimpatikus, pozitív védelme-
zőnek, afféle őrangyalnak tűnik. Ez az ugyancsak 
egységes, markáns és letisztult kompozíció egé-
szen friss, idén készült. 
Megkapó és tanulságos a művész küzdelme az 
egységes kompozícióért. Az egyik rajzon a fej 
ugyan kitölti a teljes képsíkot, ám egy, homloká-
ból emelkedő tornyos várkastély és főleg a kas-
télyt átlósan metsző, részben el is takaró – Munch 
Sikolyát idéző – arc túlságos dominanciája felbo-
rítja az egységet. A Fogaskerékszemű arc viszont 
már úgy tölti ki a képsíkot, hogy a fejtetőnél balra 
és jobbra megbúvó két kis, hajfürt- vagy pót-
fülszerű sarokarc is részévé válik; a teljes-alakos 
jóindulatú őrangyal-koboldfigurák pedig – Buddha-
szemként, -orrként, -bajuszként – szerves funkciót 
kapnak az arcon. A kísértés-kísértet-ellenállás ezen 
a képen teljesen legyőzve – megszüntetve meg-
őrizve – van jelen. Hasonlóképpen a nagyszerű 
Nagyszeműn. Itt a frontális központi arc két válla 
mögül egész szorosan egy vele azonos nagyság-
rendű, talányos mosolyú profil és egy meglehető-
sen vészjósló, szemből ábrázolt kisebb ördögarc 
kandikál elő, számos kobold pedig szinte körültán-
colja, sőt: a legvidámabb felül egészen a központi 
arc szeméig nyújtja egyik kezének ujjait – de nem 
tud, nem is akar neki ártani. 

T á b o r  Á d á m

Sze m ek ,  
s zö rnyek ,  
s zín ek ,  árnyak
Arató Esz ter  újabb képeiről

Arató Eszter
Fogaskerékszemű, 2012
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A kompozíciós rend mellett a dezintegráló ellenállások leküzdésének másik 
eszköze Arató Eszter újabb képein a szín. Korábban is készített színes képeket 

– egy-két színes darab legjobb munkái közé tartozott –, ezek azonban inkább 
kivételek voltak. Új alkotói periódusában azonban a szín már egyenrangú domi-
náns szerepet kap a vonallal. A Zöldarcú mellkép női főalakja elmélyülten tűnő-
dik; a csodálkozást vagy szomorúságot, de leginkább talán kérdést kifejező arca 
mellett kétoldalt, valamint lejjebb felbukkanó alakok, kísértések cseppet sem 
zavarják meg szemlélődésében. Az átlósan balra hajtott nagy női fej pompáza-
tos haja diadém is lehet – fölötte egy kis félős arccal a sarokban; a túloldalon a 
szájából kinövő vagy lábát szájába lógató egészalakos figura ugyan kifejezetten 
félelmet keltő, ám a képet domináló arcnál nagyságrenddel kisebb. Ezzel a művel 
rokon a művész által Testesnek nevezett mellkép. A piros hajkoronájú hosszúkás 
női arc tágabb perspektívából látszik: vállaiból szörnyfigurák nőnek ki, ugrálnak 
rajta, körülötte – ám a bal felső sarokban kerek kék napkorongarc világít derűsen.  
Az előbbi képen a háttér, az utóbbin az alakok színe a hagyományosan békét, 
mennyeit, pozitívat jelentő, sugárzó kék. 
Egy másik képen a zöld háttér előtti nagyszemű, lányarcú, szintén kékszínű főalak 
két vállából markáns lila, alapjában barátságos szörnyfigurák emanálódnak, melyek 
éppen hogy csak súrolják a főhőst, és sem – amúgy viszonylag nagy – méretük, 
sem karakterük nem zavarja meg annak harmóniáját; a haján rollerező lényecske 
pedig kifejezetten simogatónak tűnik. Ezeken a színes munkákon a dinamikus 
kompozíciós egyensúly és a színrend erősítik egymást és a képet. A legszebb és 
legjobb mű talán a fekete kartonháttérre ragasztott villogó-világító szemű zöld-
kék-piros Üvegablakos földgömbfejű, a két felső sarokban hasonlóan színes – bár 
karmosujjú – angyalokkal. A Buddha pedig szinte tökélyre viszi az egységet és 
majdnem teljesen szimmetrikus. Úgyszólván ikonszerűen mozdulatlan. 
Alapjában azonban épp hogy nem a mozdulatlanság jellemzi Arató Eszter képeit, 
hanem a dinamikus expresszív konstruktivitás. Platón a Phaidroszban a lelket 

„szárnyas fogat és kocsisa együttes képességéhez” hasonlítja. „A szárny természe-
tes ereje a súlyosat is a magasba emeli, oda, ahol az istenek nemzetsége lakozik: 
mert a testszerű dolgok közül a szárny az, aminek a legtöbb része van az isteniben.  
Az isteni pedig szép, bölcs és jó és minden, ami ezekkel rokon; ezek táplálják és 
növelik a lélek szárnyait, de a rút, rossz és minden, ami az előbbiekkel ellentétes, 
sorvasztja és pusztítja.” „Mikor az ember meglátja az itteni szépséget, visszaemlé-
kezik az igazi szépre, szárnyai nőnek, és tollait felborzolva vágyik felrepülni…” Arató 
Eszter illúzióktól mentesen ábrázolja az isteni „szép, bölcs és jó” küzdelmeit „a rút-
tal” és „a rosszal”. A diszharmóniát legyőző főalakjai kiküzdött dinamikus harmóni-
ájuknak köszönhetően fölfelé mutatnak. Velük együtt maguk a képek is, melyeket 
szemlélve mi, nézőik is lélekben felfelé emelkedünk a „szép, bölcs és jó” irányába. 
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