
SZILI JÓZSEF 

AZ ESZTÉTIKAI VISSZATÜKRÖZÉS ÖNTUDATSZERŰSÉGE 
(Lukács György az esztétikum lényegéről) 

Az esztétikum sajátosságának legmélyebb, legalapvetőbb gondolata az, hogy az esztétikai vissza
tükrözés öntudatszerű. Vitatható, sikerült-e Lukács Györgynek minden tekintetben következetesen 
keresztülvinnie és esztétikai rendszere alapjává tennie ezt a gondolatot, de bizonyos, hogy ezzel a 
felismerésével az esztétikai visszatükrözés paradoxonainak forrásvidékét s a művészet sugallatos 
vonásainak mintáját ember voltunk legmélyebb ellentmondásszövedékében jelölhette meg. A „meg
felelő szubjektum" előtérbe állításával, az „esztétikai szubjektivitás" objektív meghatározottságának és 
érvényességének kidolgozásával, s nem utolsó sorban az „öntudatszerű visszatükrözéssel" döntő lépést 
tett egy egyetemes érvényű, műfaji és stílustipológiai preferenciákkal nem korlátozott esztétika meg
alapozása felé. Az „egyetemesség" természetesen itt is csak a történetileg meghatározott lehetőségek 
szélső határainak megközelítését jelentheti. Ezt leginkább a dialektikus és történelmi materializmus 
esztétikája érheti el, feltéve, hogy nem terhelik a szükségszerű történeti meghatározottságnál 
korlátozottabb ízlésítéletekből fakadó elgondolások. 

Az „öntudatszerű visszatükrözés" bonyolult filozófiai problémák egész sorát veti fel. Lukács 
György maga is említi, mennyire bonyolult és ellentmondásos ez a fogalom. Rávonatkozó 
koncepcióját sajnos nem fejtette ki teljes részletességgel és rendszerességgel. Nem illesztette bele 
például „a művészet az emberiség öntudata" gondolatát egy olyan, az emberiség tudatára és 
öntudatára vonatkozó rendszerbe, amelynek csomópontjai és erővonalai világosan eligazítanának 
bennünket abban a kérdésben, milyen egyéb magasrendű formái vannak az emberiség öntudatának, 
milyen hierarchiát alkotnak egymással, miben válik el tőlük az az öntudatszerűség, amely az esztétikai 
visszatükrözést jellemzi, s főleg, mennyiben képviselik (képviselhetik-e? ) a visszatükrözés tudatszerű 
formái kellően magasrendű formákként az emberiség öntudatát. Nem elég világos Az esztétikum^ 
sajátosságából az sem, vajon a hegeli indíttatás eredeti kontextusában sokarcú változékonysággal 
indázó, a szellem fenomenológiájától elválaszthatatlan öntudat-fogalom dialektikájának milyen nyomai 
őrződnek meg új értelmet nyerve a dialektikus és történeti materializmuson alapuló koncepcióban. 

Ebben a vetületben egészen új problémaként merült fel Lukács György előtt is az esztétikai 
visszatükrözés igazságának kérdése, az a kérdés, amely esztétikai munkásságában kezdettől fogva nagy 
szerepet játszott. S noha Az esztétikum sajátosságának számos helye az esztétikai visszatükrözés 
igazsága címén csupán a művészi ábrázolás igazságának problémájára utal, a könyvnek az öntudatszerű 
visszatükrözés sajátosságaival foglalkozó részeiben a visszatükrözés értelmezése általában nem szűkül le 
a szorosan vett ábrázolás vagy a komplementer értelmű kifejezés vonásaira. Ezekben a fejtegetésekben 
Lukács György jól érzékelhetően a műalkotás egészét tartja szem előtt, valamennyi lényeges 
viszonyával egyetemben, beleértve tehát a műalkotás a/fcotósszerűségét is. Mindez a művészeti 
alkotások valóságtükröző funkciójának, a visszatükrözés adekvátságának olyan definícióihoz vezet, 
amelyek a marxista esztétikai koncepciók történetében egészen újszerűek. Lehet őket vitathatónak 
tartani, de az öntudatszerű visszatükrözesbol kiindulva a dolog logikája szerint jogos és érvényes 
következtetéseknek látszanak. 

A visszatükrözés öntudatszerű vonásai 

Plehanov már mintegy kijelölte az öntudatszerű visszatükrözés helyét, amikor a társadalmi eszmék 
szférája mellett a művészetek vonatkozásában döntő szerepei juttatott a társadalom „pszichológiájá-
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nak" (pszichikumának). A művészetek társadalmi meghatározottsága (ilyen értelmű „visszatükrözés" 
volta) vonatkozásában írt le objektum és szubjektum kölcsönös visszatükrözésén alapuló, visszaható 
dinamikus szerkezetet V.F. Pereverzev a húszas évek második felében: „A lét, amely a művészi alkotást 
szervezi, aktív lét, amely a művészi teremtés viszonyában objektum is, szubjektum is. A lét azért is 
szervezi az irodalmi művet, mert nemcsak ábrázolt tárgy, hanem ábrázoló szubjektum is."1 

Christopher Caudwell volt az elsó' marxista esztétikus, aki az emberi öntudatot állította esztétikai 
megfontolásai középpontjába. A művészetet az ember önmegvalósulásának, a szabadság egyik 
formájának, az ember egyik valóságának, önismeretének, a társadalom „közös énjét" visszatükröző-
alkotó, tudatosító, az egyéni „én"-t társadalmasító eszköznek tartotta: „A művészet, amikor a mi 
kifejezésünkkel izzítja át a külső valóságot, akkor saját magunkról beszél nekünk. Senki sem szemlél
heti közvetlenül önmagát; a művészet azonban tükröt formál a világegyetembó'l, s mi ebben a tükörben 
megpillanthatjuk önmagunkat - nem közönséges énünket, hanem azt a potenciális énünket, amely 
akkor alakul ki, ha a társadalom révén aktív viszonyba jutunk a valósággal."(...) „A művészet az érzés 
nyelvén mondja el nekünk, hogy mik vagyunk."(.. .) „Az egymásrahatás bázisáról, a pszichébó'l egy
szerre két hatalmas fény-szféra sugárzik kifelé: az egyik a külső valóság ismerete, vagyis a tudomány, a 
másik önmagunk ismerete, vagyis a művészet."2 Caudwell visszatükrözésképletét, amelyben a 
művészet emberi önismeretünk, a „genotípus" fogalmának alkalmazása teszi problematikussá. A 
problematikus vonások ellenére is kétségtelen, hogy Caudwellnek a művészet lényegére, az esztétikai 
visszatükrözés specifikumára vonatkozó kijelentései a marxista esztétika fejlődésében a leg
közvetlenebb előzményét képezik Az esztétikum sajátosságában kifejtett elméletnek. 

Az esztétikum sajátossága szerint a tudomány az emberiség tudata, a művészet pedig öntudata, 
pontosabban: „az emberiség öntudatának legmegfelelőbb és legmagasabbrendű megnyüvánulási 
módja", s az esztétikai visszatükrözés specifikuma e visszatükrözés „öntudatszerűsége".3 Az „öntudat
szerűség" magába foglalja a történetiség mozzanatát is: az az öntudat, amelyről itt szó van, „az 
emberiség fejlődésének öntudata".4 Az esztétikum sajátossága az ember, nembeliségét, az ember 
lényegét is történeti fejlődésként határozza meg. Ezen a fejlődésfelfogáson alapul az emberiség 
öntudatának történetiségéről vallott nézet. Ezek a meghatározások Az esztétikum sajátosságának 
döntően új marxista vívmányai. Lukács György bebizonyítja, hogy az emberiség öntudata nem más, 
mint „a társadalmi-történelmi, valamint a merőben személyes hic et nunc emberi általánosításának és 
érzéki-érzékletes megőrzésének, megörökítésének elválaszthatatlan egysége.. ."s Az emberi öntudat 
történetiségére alapozza az esztétikumnak azt a lényegi vonását, hogy a szférájába tartozó alkotások 
maradandók: „ennek az öntudatnak az a tartalma, ami az emberi életben és az emberiség fejlődésében 
tartós és - pozitív vagy negatív értelemben - jelentős, és ahogy ez a tartalom a partikuláris személyi
ségtől az emberiség ügyéig minden, az élet számára fontos dolgot az utóbbiban - megőrizve - meg-

' szüntet, úgy alkotja meg formája a legszemélyesebbnek és a legmagasabb rendű általánosításnak az e 
vonatkozáshoz illő egységét, s ez itt felidéző képességet jelent, amely túlhalad a tér és áz idő 
korlátain."* Kiemelkedő szerepet kap ebben a szerkezetben a személyes minőség, szoros egységben az 
alkotást-visszatükrözést végrehajtó „megfelelő szubjektumnak" azzal a sine qua non tulajdonságával, 
hogy „a nembelit ne csak megtalálja és tisztázza magában, hanem meg is elevenítse mint saját személyi
sége lényegét.. ."7 Az esztétikai szubjektivitás, amelyet Lukács György mint az emberiség öntudatát 
határoz meg, egyfajta történeti tudatosság, de nem az emlékezés közönséges, ismeretszerű módján, 
hanem mint „belsővé tevő emlékezet".8 „A »belsővé tevő emlékezet« valóban a belsővé tevésnek az a 
formája, amelyben és amely által az egyes ember és benne az emberiség - a múltat és a jelent mint 

1 V. F. PEREVERZEV (szerk.): Lityeraturovegyenyije, Moszkva, 1928. 14. Idézi NYIRÖ Lajos: 
Irodalomszociológiai törekvések a szovjet irodalomtudományban. (Kézirat.) 

2 Christopher CAUDWELL: Illúzió és válóság - A költészet forrásainak vizsgálata. Bp. 1960. 
TERÉNYI István fordítása. 260, 261, 262. 

3 LUKÁCS György: Az esztétikum sajátossága. Bp. 1965.1.569. 
4 Lm. 1.571. 
5 Lm. I. 564. 
6 Uo. 
7 Lm. 1.538. 
8 Vö.: i.m. I. 552. 
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saját müvét, mint őt megillető sorsot veheti birtokába. Objektív valóságot idéz fel, de olyat, amelynek 
minden ízét emberi tevékenység hatotta át, s amelynek összes tárgyaiba az emberi értelem, az emberi 
érzés a legjobbakat fektette bele önmagából, az adásnak és cselekvésnek ebben a folyamatában 
bensőleg gyarapodva."9 

Az esztétikum sajátossága nem rendszerezi az öntudatnak azokat a vonásait, amelyek azt mutatják, 
hogy meglepő analógiák vannak közte és az esztétikai tárgy sajátosságai között. Utal rájuk a mű egyéb 
gondolatmenetei kapcsán, de a fő figyelmet azokra az igen lényeges és az esztétikum meghatározása 
szempontjából döntően új vonásokra fordítja, amelyek az öntudat történeti felfogásával függnek össze. 
Nem vizsgálja meg részletesen azokat a bonyodalmakat sem, amelyek Hegelnek az öntudatra 
vonatkozó fejtegetéseiből tárulnak elénk, noha az öntudat Hegel által leírt fejlődésének egyik 
mozzanatából indul ki. Persze Az esztétikum sajátosságával való összevetés kedvéért fölösleges követni 
a hegeli kifejtés kacskaringóit úgy, ahogyan A szellem fenomenológiájában kirajzolódnak, amikor itt 
csak az inspiráció forrása a hegeli előzmény. Ha azonban az „öntudatszerű visszatükrözést" közelebb
ről próbáljuk megvizsgálni, nem árt szemügyre venni néhány problémát, amelyet Hegel vetett fel. 
Meggondolandó például az, hogy a tudat is öntudat. Hegel szerint „mivel végül a tudat tárgya mint az, 
ami, azért a tudat: öntudat."1 ° A tudat tudata a tudatról: öntudat, de éppen mint ilyen tisztán tudati. 
Olyan tudat, amely csak mint tudat létezik, úgy, hogy önmagának tudata teljesen hiányzik belőle, 
voltaképpen mint tudat sem képzelhető el Az öntudat azonban nem tételezhető tisztán tudatiként 
sem, vagyis mint a tudat tudata önmagáról. Hegel szerint sem, hiszen „valójában az öntudat az érzéki 
és észrevett világ létéből való reflexió".1' (Ennek a feltételnek mi materialisták különös jelentőséget 
tulajdonítunk.) Nem elég tehát, hogy az öntudat csak önmagát mint önmagát különbözteti meg 
magától,1 2 mert, mint Hegel írja, így „a különbségnek nincs léte, s az öntudat csak az én vagyok én 
mozdulatlan tautológiája; ha az öntudat számára a különbségnek nincs meg a lét alakja is, akkor nem 
öntudat. Az öntudat számára tehát a máslét van mint lét, vagyis mint megkülönböztetett mozzanat; de 
éppígy van számára önmagának e különbséggel való egysége is, s ez a második megkülönböztetett 
mozzanat. Amaz első mozzanattal az öntudat mint tudat van, és számára fenn van tartva az érzéki világ 
egész kiterjedése; de egyúttal csak vonatkozással a második mozzanatra, az öntudatnak önmagával való 
egységére. . ."13 

Ezek a megállapítások nem választhatók el attól a kontextustól, amelyben funkciójuk van: A 
szellem fenomenológiájának a szellem fejlődésfázisait leíró szakaszaitól. Az a mintaszerűen pontos 
dialektikus kifejtés, amely annyira körültekintő, hogy olykor már nehéz megkülönböztetni szabatos
ságát a körülményeskedéstől és a pedantériától, mindjárt üresjáratúvá válik, mihelyt elválasztjuk 
eredeti összefüggésrendszerétől. Igaz, Hegelt úgy is szokás idézni, hogy a fejükről a talpukra állítható 
ötletek tárházából emelik ki mindig az éppen alkalmasat. Ennek az eljárásnak itt nincs sok értelme. 
Mivel azonban az eredeti rendszerrel Az esztétikum sajátossága öntudat fogalmát főleg csak a „belsővé 
tevő emlékezet" köldökzsinórja kapcsolja össze, az egész rendszert nem lehet és nem is kell rávetíteni 
erre az öntudatfogalomra. Vannak azonban a hegeli rendszernek olyan tanulságai, amelyek eléggé 
általánosak ahhoz, hogy ezzel az öntudatfogalommal kapcsolatban is megemlíttessenek. 

Elsősorban arra a teljes és végtelen reflexivitásra, visszaható jellegre kell gondolnunk, amely Hegel 
fejtegetései alapján az öntudat dialektikáját jellemzi, szöges ellentétben az „én vagyok én" 
mozdulatlan tautológiájával. 

Ez a reflexivitás teljes abban az értelemben, hogy olyan egységet és azonosságot is feltételez a 
különbség lét alakjában, amilyent a különbözők abszolút egymásrautaltsága, elválaszthatatlansága, sőt 
megkülönböztethetetlensége, sérthetetlen egysége, röviden az integritás jellemez. Az a szubjektum, 
amelynek önmagáról való tudata az öntudat, egyszersmind e viszony objektuma is, és így tovább. 
Hegel szerint az öntudat mint öntudat közvetlen észlelése annak, hogy miközben megkülönböztetem 
magamat magamtól, „ez a megkülönböztetett nem megkülönböztetett".14 Az öntudat mint tudat 

9 Lm. 1.551. 
1 ° HEGEL: A szellem fenomenológiája. Bp. 1961. 92. 
" L m . 96. 
12 Uo. 
1 3 Uo. 
14 Lm. 93. 
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„önmagáért-való megkülönböztetése a megkülönböztethetétlennek""15 Ha az öntudattal rendelkező 
szubjektum érzéki objektum (márpedig csak ilyeneket ismerünk), öntudatában az érzékinek és a 
tudatinak mint megkülönböztetetteknek éppúgy szerepe van, mint e kettő megkülönböztethetetlen 
azonosságának. Ez az azonosság a materializmus szempontjából nézve a legáltalánosabb fokon nem 
más, mint a világ anyagiságában rejlő egysége. De ebben az azonosságban nemcsak így „végső fokon" 
van aktív szerepe az anyag közvetlenül érzéki arculatának. Az ember öntudatát pusztán mint tudatot is 
áthatja, magához hasonítja az ember érzéki létezése. Egyfelől megalapozza az érzéki létezésnek a tudat 
felé mutató, a tudatot belsőleg konstruáló oldala: az érzékenység (az érzékelő képesség) állandó 
jelenlétével és működésével közvetített képzelet- és érzelemműködés. Másfelől, a tudat oldala felől, 
érvényesül a tudat elvont tartalmait is rendező fantázia alapvonása: a létezés érzéki formáit utánzó 
érzékletesség. Az öntudat számára minden elvonatkoztatás csak az érzékenység és az érzékletesség 
formáiban érvényes, csak így „öntudatszerű". A tudatinak és az érzékinek ez az integrációja az 
öntudat egészét áthatja. Megnyilvánul abban a tényben, hogy az öntudat egyszersmind önérzékelés is, s 
egészében elválaszthatatlan az érzékenységtől. Ebben az összefüggésben a „tudat" látszik elvonatkozta
tásnak, hiszen a gyakorlatban elválaszthatatlan ettől az integrációtól. Ezt az „elvonatkoztatást" a maga 
szükségszerű egyoldalúságaként tartalmazza és valósítja meg a külső és belső világra egyaránt mint 
külsőre irányuló tudatműködés. Éppen ebben rejlik a döntő különbség a tudat és az „öntudatszerű" 
visszatükröződés között. Az utóbbi ugyanis tárgyára mint sajátjára, mint belsőre irányul, akár a külső 
világ, akár a belső világ a tárgya. 

A tudományos visszatükrözés, amely Lukács György szerint nem öntudatszerű, arra törekszik, 
hogy eredményeit függetlenítse az észlelés és az érzékelés egyénenként konkrétan meghatározott 
különösségétől. Vagyis ez a tudatszerű visszatükrözés közvetlenül nem tartalmazza az érzékszervi 
észlelés minőségeit, nem alkot velük szerves egységet sem kibontakozása közben, sem pedig ered
ményeit tekintve, noha nélkülük sem eredetét, sem eredményességét nem lehet megmagyarázni. Az 
elvonatkoztatás formáiban, jelrendszereiben a tudat az érzéki elemeknek csupán az anyagi 
szubsztrátum szerepét tartja fenn. Minden ténykedésében jelen van - érzékeletlenül - az anyag érzéki 
energiája, valami, ami ezen az ontológiai szinten képviseli az anyag és a mozgás egységét. A tudat és az 
öntudat érzékelő oldala is ebből a/ anyagi - biokémiai és biofizikai - impulzusból nyeri az észleléshez 
és az észleletek rendezéséhez, új, „belső" észleletekké való integrálásához szükséges mozgásenergiát, 
beleértve a fogalmi és egyéb szimbolikus rendszerek megalkotásához és működtetéséhez szükséges 
energiákat is. Az öntudatszerű visszatükrözésből a tudati érzékelés összetevőinek az érzékelése sem 
küszöbölhető ki, sőt minden ízében áthatja az érzéki közvetítés érzékletes tudatosodása. Az öntudat
szerű visszatükrözésben állandóan jelen van a tudat érzéki valóságának érzékelése, a biológiai 
szervezettel való legközvetlenebb azonosság eredeti, biológiai módon való tudati közvetítése. Az 
öntudatnak per definitionem s egyszersmind valóságos meghatározottságában is előfeltétele ez az 
egység és azonosság, az öntudat konkrét tárgyának és alanyának egysége. Mindez természetesen azt is 
jelenti, hogy az öntudat szerves része érzékiségének érzékelése, mégpedig érzéki módon való érzé
kelése, az önérzékelés. Nemcsak a biológiai szervezet önérzékelése, hanem a társadalmi lényé is, hiszen 
mindenfajta tudatosság, az öntudat is, társadalmi termék és az ember társadalmiságának kifejezése. Az 
egyén öntudata számára érzéki és érzékletes módon közvetítődnek „meghosszabbított testével" - a 
természettel és a társadalommal - alkotott viszonyai. Érzékei emberi, társadalmi érzékek. Történeti 
fejlődésük együtt halad az érzéki, érzékletes közvetítés társadalmi eszközeinek a fejlődésével. 

A tudatszerűtől szigorúan megkülönböztetett öntudatszerű szoros egysége az érzékivel és az érzék
letessel, azonossága az önérzékelés tudatosságával fontos ismeretelméleti következményeket rejt 
magában. Az öntudat ugyanis, amennyiben nem tisztán tudatszerű, nem vonatkoztatható el tárgyi-
ságától tisztán szubjektívként, illetve puszta szubjektumként. Vagyis nem vonatkoztatható el lénye
gének megváltoztatása, mineműségének megszüntetése nélkül teljes mértékben attól az anyagi, érzéki 
szervezettől, amely nemcsak tőle megkülönböztethetően anyagi szubsztrátum, hanem egy is vele, 
közvetlen valósága. Az öntudat visszaható ismeretelméleti szerkezetének alapja az az ontológiai egység, 
amely a biológiailag és társadalmilag létező egyedi organizmus létezésével eleven mozgásban tartja ezt a 
reflexivitást. Ebben az ontológiai közvetlenségben az, ami tudatiként jelenik meg számunkra, szintén 
csak az énnel alkotott viszonyt reprezentálja, szintén csak az öntudat eszköze. Ám az öntudat közvet-
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lenül is visszatükrözésévé válik mindannak, ami látszólag kívül esik az „én-" határain. Természetes 
dolog, hogy az öntudat valami reális egynek a tudata önmagáról. Elválaszthatatlan egységben létezik 
egy anyagi, biológiai szervezettel, de ezen a szervezeten keresztül közvetítődik egész környezetével, a 
természettel és a társadalommal alkotott egysége is. Ennek az egységnek, az egység közvetítésének a 
határai szükségképpen elmosódnak. Az eleven biológiai organizmus anyag- és energiacseréje közben 
sem lehet világosan megvonni a határokat a tulajdonképpeni organizmus és az organizmus belső és 
külső környezete között. Még kevésbé lehet mereven elhatárolni az emberi „én"-t attól, ami kívüle 
esik, ami nem érzékelhető és nem tudatosítható az „én" részeként vagy vonatkozásaként. A biológiai * 
szervezet, amely érzékelő képességével és tényleges érzékelésével nemcsak megalapozza az „én"-t, 
hanem sok vonatkozásban azonos is vele, egyéb vonatkozásokban maga is idegen az „én"-től, maga is 
csak valamiféle külső környezet az „én" számára. Nincs öntudat megfelelően alakult biológiai t 
szervezet nélkül, de nincs egyszerű, nyugalmas azonosság sem öntudat és biológiai szervezet között. Ez 
a szervezet egyfelől „én" vagyok, másfelől pedig ugyanez a szervezet tárgy is számomra. Mind a tudat, 
mind az öntudat több vagy más is, mint azonosság ezzel a szervezettel. Ez az „én"-nek az a társadalmi 
oldala, amely valóban emberi megnyilvánulássá emeü. Ebből a szempontból nézve van igaza Lucien 
Séve-nek, amikor a személyiség problémáját taglalva hangsúlyozza, hogy „az emberi lényeg nem az 
egyénekben lakozik, hanem társadalmilag kívül van rajtuk és objektív".1 6 Minden egyéni „én" ebből a 
társadalmilag létező „közös én"-ből (Caudwell) van összeszőve s az emberség kellő fokán ezt 
gazdagítja. Ám az emberi lényeg objektíve az egyénekben lakozik. Még a tárgyilag „külsővé tett", 
„tárgyiasított" emberi lényeg fennállása sem független a valóságosan létező emberi egyedektől, 
létezésük közvetlenül és közvetve anyagi, természeti feltételeitől. S ezek a feltételek persze végső 
fokon nem valamilyen „külső" vagy „külsőleges" viszony összetevői: az emberek valóságos, érzéki 
létezése és tevékenysége elválaszthatatlan valóságos társadalmi létezésüktől és tevékenységüktől. Ez az 
integritás az öntudatban tükröződik vissza, mint ennek az integritásnak a tudata az integritásnak 
megfelelő, öntudatszerű formában. Az öntudatszerű visszatükrözésben elsődleges szervező, irányító 
szerepe van a tudat érzékelő oldalának, érzéki és tudati így megalapozott egységének. Az emberiség 
fejlődésének öntudata tehát magát ezt a fejlődést is érzéki és érzékletes aspektusában ragadja meg és 
képviseli, s a lehető legmesszebb hatol e bensőség centruma félé, ahhoz folyamodva, ami az emberi 
lényegből az egyénekben lakozik. 

Lukács György az emberiség öntudatát a művészettel (tulajdonképpen a műalkotással) tekinti azo
nosnak, s úgy látja hogy a visszatükrözés „öntudatszerűségében" lelhető fel „az esztétikum sajátossága". 

Valóban: az elvontan szemügyre vett „öntudat" és a műalkotás vonásai között sok olyan van, ami 
analógiát vagy azonosságot sejtet.-Miként az öntudatra, a művészetre is jellemző a tudati és az érzéki 
integrációja. (Ez a felismerés feltalálható az „esztézis" fogalmában is.) Az esztétikum sajátossága szól a 
„szubjektivitás" és az „objektivitás" sajátos egységéről, amely a munkában is megvan, de a művészet
ben önállóan, mint műalkotás objektiválódik.1 7 A különneműek integrációjának, és az adott egynemű 
közeg feltételei között lehetséges legteljesebb integritásának döntő szerepe van a műalkotás létezé
sének megalapozásában. A műalkotás az esztétikai szubjektivitás (illetve öntudat) megnyilvánulása a 
tárgyiasság formájában. Tárgyias létezésének megalapozása érdekében fontos körülmény, hogy 
elmosódhatnak a természeti és társadalmi objektivitás közötti határok. Vagyis a műalkotásra jellemző 
tárgyiasság a műalkotás egynemű közegének megfelelő érzéki es érzékletes elemekből szerveződik meg, 
s az így adott lehetőségekkel úgy kell élnie alkotójának, hogy a műalkotás a maga társadalmi érvényes
ségét a valóságos természeti tárgyak meglétének szükségszerűségével sejtesse. Nyilvánvaló, hogy az 
érzéki realitás szuggesztivitásának egyaránt feltétele az érzéki anyag formái vagy az érzéki jelhordozók 
által közvetített érzéki, érzékletes szerveződés, s énünk biológiai oldalának készsége a szükséges köz
vetítésre. E kettős feltétellel való állandó manőverezésre nyújt lehetőséget az „esztétikainak tételezett 
öntudat" szférájára jellemző kétarcúság, az alany és a tárgy közötti megkülönböztetettség és meg
különböztetne tétlenség ellentmondása. A műalkotást önálló tárgyi létezése és e létezés mégis fenn
maradó teljes szubjektivitása jellemzi. A műalkotás ugyanis csak egy-egy valóságos emberi egyén 
élményeként realizálódik, s objektivitása, a mindenkori szubjektumtól való különbözősége is csak 
ebben az azonosulásban mutatkozik meg. Ez olyan dinamikus struktúrát feltételez, amely alkalma 
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arra, hogy át- meg átjárja a reflexivitás, hogy létezése másból se álljon, mint szakadatlan öntükrözés-
ből. A műalkotás mint relatíve önálló rendszer ilyen önmagára támaszkodó reflexív egésznek látszik, 
amely azonban a reflexivitás teljességéhez csak akkor jut el, amikor egy valóságos szubjektummal 
egyesül. Ilyenkor benne és általa valami más is tükröződik, mint ami ő maga, amit szintén sajátjaként 
tükröz vissza, sőt a vele azonosuló konkrét szubjektum sajátjaként. 

Az öntudatszerű visszatükrözesben, akár a külső, akár a benső világ a tárgya, a szubjektum tárgyára 
mint sajátjára, mint valami belsőre irányul. Mivel a szubjektumként fellépő ember meghatározott 
módon azonos a társadalmi és természeti valósággal, lehetséges a társadalmi és a természeti valósáé 
belsőként való visszatükrözése. 4.A teljesség kedvéért jegyezzük meg: a „belső valóság", a pszichikai, 
nem belsőként tükröződik vissza a tudományos visszatükrözesben. Még az introspekcio sem erre tö
rekszik, ez csakis az öntudatszerű visszatükrözés sajátja.) A fentiek értelmében tehát teljesen jogos Az 
esztétikum sajátosságának az az eljárása, hogy az öntudatszerű visszatükrözés szubjektumának megfe
lelő szubjektivitást egyszersmind objektivitásnak is tekinti. Az öntudat, „az eredeti esztétikum alapja" 
eszerint „olyan szubjektivitás mint kritérium, amely az objektíve létező külső és benső világban csak 
rejtve, csak » tudatlanul « , esetleg utópisztikusán van jelen. . .'" 8 A szubjektivitásnak ez az objektív 
(noha rejtett, „tudattalan") jelenléte az objektíve létező külső és benső világban már nem eredeti, 
tényleges szubjektivitás (legfeljebb genezisére nézve az), hanem objektív .jelenlét" (vagyis lét), amikor 
is (kétségkívül paradox módon) az öntudat (ez a látszólag tiszta szubjektivitás) tulajdonképpen objek
tivitás (az érzékelhető tárgyiasság értelmében). Tárgyul szolgálhat az öntudatszerű visszatükrözésnek. 
A szubjektum és objektum közötti megfelelés folytán ez a visszatükrözési mód is elnyerheti az adekvát 
visszatükrözés rangját, elérheti - ilyen értelemben is - az „objektivitást". Ezt a visszatükrözesmodot 
egyébként általánosan jellemzi a szubjektum és az objektum, az „én" és a „nem én" határainak el
mosódása. Az esztétikum sajátossága megemlíti, hogy az öntudatszerűségnek ez a vonása a művészi 
ábrázolásra is jellemző: „. . .a művészileg ábrázolt külvilágra is érvényesek a szubjektumtól megkülön
böztetett és meg nem különböztethető elmosódó határai."19 

A műalkotás a maga elevenségét, reflexivitásának végtelenségét, a vele egyesülni képes valóságos 
emberi egyéniség elevenségéből, az ő valóságos, az egyénit és a nembelit egyként képviselő 
öntudatának a mélységeiből meríti. A műalkotás a maga teljességében és valóságában egy valódi 
szubjektum olyan tárgyias meghatározottsága, amelyet számára, aktív részvételét feltételezve, egy 
érzéki szubsztrátumú jel- vagy jelzésrendszer közvetít. 

Az öntudatszerű visszatükrözést jellemző reflexivitás végtelensége nem „az öntudat = a tudat 
tudatának tudata é.i.t." vagy „az öntudat = az öntudat öntudatának öntudata é.i.t." típusú reflexivitást 
jelenti. Ez a „rossz végtelenség" ahhoz a bonyolult folyamathoz képest, amelyben a valóságos történeti 
fejlődés végbemegy. A maga teljes bonyolultságában történeti az öntudattal rendelkező objektum, az 
ember valóságos sorsa. Az öntudat szubjektum-objektum szerkezete már elemi absztrakt formájában is 
valamiféle fejlődést sugall. Például így: 1. az alany önmagát tárgyként ismeri meg s így tudata van 
önmagáról, s ennek következtében 2. már egy olyan alany fordul tárgyaként önmaga felé, amelynek 
tudata van önmagáról, s így ebben a második lépésben az első lépésben kialakított öntudatát is meg 
kell ismernie, é.i.t. Ezt az elemi sémát azonban kiegészíti egy másik dimenzió. A maga pszichikai
biológiai, társadalmi-természeti mivoltában tevékenykedő ember „én"-je nem határolható el pontosan 
attól, ami mint társadalom s mint természet már nem az ő „én"-je, s ezért az ő öntudata egyfelől 
folyton valami mást is visszatükröz, olyasmit, ami kívül van az „én"-en, ami csak ezzel az^aktussal válik 
sajátjává, ő magává, másfelől pedig folyton arra" kényszerül, hogy önmaga lényegét ne önmagában 
keresse, hanem olyasmiben, ami tárgyias létében mintegy kívül esik rajta. Az öntudatszerű vissza
tükrözés így már nem egyszerű két tételes oppozíció, hanem olyan bonyolult rendszer, amelyet nem 
könnyű torzítás nélkül összetevőire bontani. 

Az esztétikumban kiemelkedő szerepe van az érzéki és a tudati létezés egységének. Az ember 
öntudata, vagy legalábbis az öntudat egyik jellegzetes típusa kiváltképp erre az egységre épül, sőt 
mintegy reprezentálja ezt az egységet egyfelől a tudatos és az érzéki tevékenység, másfelől társadalmi 
és természeti között. Marx nemcsak az ember pusztán biológiai létezését szem előtt tartva hang
súlyozta a természet szerepét mint az ember emberi létezésének alapzatát, hanem fontosnak tartotta 
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úgy is, mint a társadalmi érintkezés, az emberek közötti kapcsolat valóságát s mint az emberi valóság 
életelemét: „a természet emberi lényege csak a társadalmi ember számára létezik, mert csak itt létezik 
a természet az ember számára mint az emberrel való kötelék, mint a maga létezése a másik számára és a 
másiké az ő számára, s mint az emberi valóság életeleme, csak itt létezik az ember saját emberi 
létezésének alapzata".20 A természet és a társadalom különbözősége viszonylagos. Végső soron az 
ember mint társadalmi lény szintén természeti, s egész civilizációja és kultúrája a széles értelemben 
vett, az embert és az ember alkotásait magából ki nem taszító természet része. 

Más oldalról is megvilágítható ez az egység. A valóságos emberi tudat feltétele az öntudat; tudatos
ság csak tudat és öntudat kölcsönhatásaként lehetséges. Alapvető ebben a tudat szerepe: a valóság 
tudatszerű megismerésének vezető szerepe van az „én" és a „nem-én" megkülönböztetésében. Az 
„öntudat" amely e tudatnak is tudata, nemcsak a megkülönböztetés terméke, hanem közvetlen meg
nyilvánulása is az egyén mint anyagi létező önmagával való azonosságának, s egyszersmind annak az 
azonosságnak is, amely önmaga és a valóság egésze között áll fenn. 

Az ember mint az ember előtti (emberen kívüli) természettel azonos biológiai lény csupán a 
lehetőségét hordozza magában, hogy magát valóban emberré, társadalmi lénnyé változtassa. Ez a 
lehetőség azonban konkrét és valóságos, a szükségszerűség erejével bír. Az ember szükségképp meg
különbözteti magát a természet többi részétől: munkájával átalakítja a természetet és önnön 
természetét. Alkot s önmagát is mint embert alkotja meg: „az egész úgynevezett világtörténelem nem 
más, mint az embernek az emberi munka által való létrehozása, mint a természetnek az ember számára 
való létrejövése".2' Mindenesetre az így megváltoztatott (létrehozott, teremtett, alkotott) természet 
sem más, mint önmaga „meghosszabbítása", vagyis természet. A társadalom, az ember minden fenn-
költségével egyetemben, a természet „meghosszabbítása". Az ember nélküli, ember előtti természet 
pedig esetenként az őt megváltoztató, újjáalkotó ember „meghosszabbítása". Mint Marx írja: „Az 
ember a természetből él, ez azt jelenti: a természet az ő teste. . ."2 2 Marx hangsúlyozza, hogy az 
ember lényegi erőinek valósága tárgyi valóságként jelenik meg az ember számára: „Amennyiben ezért 
az ember számára a társadalomban egyfelől a tárgyi valóság mindenütt mint az emberi lényegi erők 
valósága, mint emberi valóság és ennélfogva saját lényegi erőinek valósága lesz, annyiban az összes 
tárgyak mint sajátmaga tárgyiasulása, mint egyéniségét igazoló és megvalósító tárgyak, mint az ő 
tárgyai lesznek számára, azaz tárgy ő maga lesz".2 3 A természet mint „az ember nembeli életének 
tárgyiasulása" jelenik meg az ember számára, midőn nembeli életét, munkás, alkotó tevékenységét 
folytatja. így a természet mint ő maga jelenik meg előtte. Az így „emberré" változtatott természetben 
szemlélheti önmagát. Vagyis e történeti folyamatban való önalkotása közben az ember nembeli 
öntudatának tárgya nem egyszerű „önmaga" - a kívüle való természeten kívül tételezett lénye vagy 
lényege —, hanem a társadalom és a „külső" természet anyagcseréje alapján „önmaga és más", illetve 
az általa alkotott, megváltoztatott, visszatükrözött természet olyan, mint önmaga: „Éppen a tárgyi 
világ megmunkálásában bizonyul az ember ezért csak valóban nembeli lénynek. Ez a termelés az ő 
dolgozva-tevékeny nembeli élete. Általa jelenik meg a természet az ő műveként és az ő valóságaként. A 
munka tárgya ezért az ember nembeli életének tárgyiasulása: amikor magát nemcsak - mint a tudat
ban — intellektuálisan, hanem dolgozva-tevékenyen, valóban megkettőzi és ennélfogva önmagát egy 
általa teremtett világban szemléli."2 4 

Nemcsak egyszerűen a tudatos és az érzéki között fennálló folytonosság, kölcsönhatás vagy egység 
az, amit fontosnak kell tartanunk az emberi öntudat e folytonos történelmi genezisében, hanem 
éppenséggel e genezis folytonosságát: azt a tényt, hogy az ember mint ember csak in statu nascendi, 
önmaga megteremtésének, megalkotásának folytonosságában létezhetik. 

Ez az önalkotás, az emberiségre, az emberiség emberségére jellemző folytonos „emberré válás", 
közvetlenül és tárgyias formában mint a külső természet átalakítása, mint teremtő munka, mint 
alkotás jelenik meg. Az emberi öntudat ennek a folyamatnak folyamatként való visszatükröződése; 
amit visszatükröz az önmaga és más, az is, aki önmagát alkotja, miközben valami újat alkot, s az is, 
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amivé az alkotó válik, mint alkotás. Az öntudatszerű visszatükrözésben tehát a visszatükrözés aktusa 
mint érzéki valóság is jelen van, mégpedig mint a visszatükrözés sajátszerű tárgyiasulása, mint alkotás 
és önalkotás. Az érzéki megvalósulás az öntudat szempontjából nem más, mint az embernek az a 
vonása, hogy „nemcsak a gondolkodásban, hanem az összes érzékekkel igenló'dik. . . a tárgyi világ
ban".25 Az ember érzéki-tárgyias önigenló'désének néhány fontos, közvetlenül az esztétikai szférára 
utaló következményére Marx hívja fel a figyelmet, s ezeket a szavait nem egy újabb keletű marxista 
esztétikai rendszerezés használja fel útmutatásként: „csak az emberi lény tárgyilag kibontakozott 
gazdagsága által képződik ki és részben csak ezzel jön létre a szubjektív emberi érzékiség gazdagsága, a 
zenei fül, a forma szépsége iránt fogékony szem, egyszóval emberi élvezetekre képes érzékek, olyan 
érzékek, amelyek emberi lényegi erőkként igazolódnak. Mert nemcsak az öt érzék, hanem az úgy
nevezett szellemi érzékek, a gyakorlati érzékek is (akarat, szeretet stb.), egyszóval az emberi érzék, az 
érzékek emberi volta csak a maga tárgyának létezése által, az emberiesült természet által van. Az öt 
érzék kiképződése az egész eddigi világtörténelem munkája. . ."2 6 Az emberi érzék, az érzékek emberi 
volta magába foglalja a gondolkodást, az értelmet is, s az értelmes létezésen (közvetlenül mint 
létezésen) alapuló folytonosság valamilyen formában külön-külön is minden egyes emberi érzékre 
kiterjed. Ez az értelmesség persze adott esetben nem jelent többet, mint az illető érzék emberhez 
tartozó lényegét, emberi mivoltát. Nem kell rajta közvetlenül, mereven, az érzék jellegét kikezdő 
módon racionalizált, illetve intellektualizált „érzékiséget" érteni. (Némelyek Az esztétikum sajátossága 
írójának is szemére vetik, hogy az emberi érzékiség érzéki oldalát túlzottan aláveti a közvetlen, 
absztrakt, „dezantropomorfizáló", intellektualizáló tendencia uralmának.) A marxi szöveg közvetlenül 
is és önmagáért tulajdonít jelentőséget a tárgyi gazdagság alapján létrehozott, megalkotott „szubjektív 
emberi érzék gazdagságának". S talán a művészet végül is nem más, mint bizonyos emberi érzékek 
megalkotását szolgáló tárgyiság, illetve tárgyi tevékenység. Ebben a tárgyiságban, amely leg
általánosabb fokon — miként a munka s minden egyéb emberi alkotás termékei - „csak az emberi lény 
tárgyilag kibontakozott gazdagsága", az ember önmagát szemléli, itt is „egy általa teremtett világban". 
Ennyiben tehát a művészet olyan, mint az emberiség öntudata, „öntudatszerű". Részben talán egybe is 
esik vele, de inkább talán csak egyik szelvénye, síkja, metszete, aspektusa az emberiség öntudatának. 
Mindenesetre igen .hatékony, célirányosan megszervezett része. S a célirányos megszervezés éppen az 
alkotás erővonalait próbálja összefogni, fölerősíteni oly mértékben, hogy a művészeti visszatükrözés 
nem is valósulhat meg másképp, mint alkotásként, s így a művészeti alkotás egyszersmind mindennemű 
emberi alkotás, teremtés apoteózisa. 

A művészetben az alkotás és visszatükrözés egysége valóságos, érzéki, érzékletes egység. Érzéki 
mivolta nem azonos egy konvencionális jelrendszerbe foglalt közlés érzéki tárgyiasságával, egy érzéki 
tárgy tudatunkon kívüli, vagy tudatunkon belül érzékletesen közvetített, képzetes létezésével. A 
műtárgy effajta - közvetlen vagy közvetített érzékisége és érzékletessége csak előfeltétele, noha 
nélkülözhetetlen előfeltétele igazi létezésének, s igazi mivolta csak ilyen értelemben azonos vele. Az 
alkotás, mint az alkotás és visszatükrözés érzéki, érzékletes egysége, az emberi lényegi erők egy sajátos 
szférájának megfelelő létezést feltételez. A műalkotásnak mint önálló, eredeti értéknek kell léteznie a 
művészi értékesség szférájában. Az alkotás az ilyen érték létrehozását, létezésének tárgyias bizony
ságát, e létezés megingathatatlanságának, megszüntethetetlenségének állandó tanúsítását jelenti. Nem 
esetleges, hanem szükségszerű létezésről van tehát szó, olyan létezésről, amellyel kapcsolatban joggal 
használhatjuk a „teremtés" szót is, mint az „alkotás" szinonimáját. 

A létezés efféle nyomatékosításának mások a feltételei a művészi értékesség szférájában, mint 
például a matematikában vagy a geometriában, ahol bizonyos tárgyak, az ún. ideális tárgyak létezé
sének affirmációja a tulajdonságaik és az általuk alkotott rendszerek közötti logikai következetesség 
mindenoldalú fennállása. A műalkotás létezésének affirmációja valamiféle belső következetesség, az a 
tény, hogy a maga sajátos közegében e közeg kijelölésére és lehetőségeinek kimerítésére összeegyez
tethetetlennek tűnő ellentmondásoldalakat egyesít egymást átható egységben, rendkívül szervezett, 
már-már a biológiai organizmusok szervezettségével és szervességével versengő önálló egész, sok vonat
kozásban mással összehasonlíthatatlan egyediség. Ez az interszubjektív közvetítésre alkalmas rendszer 
az ember eleven, érzéki tudatával érintkezve, benne elmerülve feldúsul, megelevenedik. Valósággal 
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önálló életet él a szubjektum adott feltételei között. Ez az önálló élete kibontakoztatja az adott 
szubjektumtól független tárgyiságát, ami egyfajta „ideális tárgyiság" - a műalkotás feladatainak, cél
jainak, közegének stb. megfelelő' tökéletesség. Lukács György szerint „A tökéletesség, a nyilvánvaló 
létezés. . " „. . a számunkra érzékileg-érzékszerűen adott világ evilágisága, gazdagsága, kimerít
hetetlensége sugárzik belőle, ez az, ami puszta tényét kinyilvánítja. Minden egyes valódi műalkotás 
konkrét meghatározásokban való intenzív végtelensége..,. nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy a mű 
egy ilyen magáértvaló formájában jelenjék meg és hasson.2 7 Ezeket a megállapításokat követik Az 
esztétikum sajátosságában azok a fejtegetések, amelyek többek között ismét arra utalnak, hogy a 
műalkotás e (formálisan) magáért-való léte és az öntudat mint „a magáért-való lét tulajdonképpeni 
szubjektív mozzanata"28 között szoros megfelelés van. Ez a korrespondencia ismét felidézi a 
szubjektum-objektum azonosságának problémáját: „A magáértvaló lét és az öntudat összetartozása 
sajátos kapcsolatot teremt a szubjektivitás és az objektivitás között, amely. . . tárgyilag ellentétben áll 
ugyan az azonos szubjektum-objektummal, de . . . valamiféle modellként szolgál számára.29 A 
tárgyiság és a szubjektivitás egysége vagy „azonossága" itt nem csupán paradoxon, amely terminológiai 
vizsgálattal esetleg feloldható; olyan valóságos egységről van szó, amelynek alapja, avagy még inkább: 
közvetlen valósága az emberi személyiség létezése. 

Az esztétikum sajátossága Hegel nyomán mind elméleti, mind pedig gyakorlati-történelmi vonat
kozásban bizonyítja „a magáért való lét és az öntudat szoros kapcsolatát."3 ° A szoros kapcsolatnak ez 
a bizonyítása itt, mint láttuk, csak a „műalkotás-egyéniség" megjelenésformájának problémáját érinti, 
de ugyanez a gondolatmenet vezethet el a műalkotás és az emberi személyiség közötti megfelelések 
rendszeréhez. Erre a közvetítésre Az esztétikum sajátossága több ízben kitér, de magát a rendszert csak 
sejthetjük idevágó utalásaiból. Az „öntudat" és a „személyiség" közötti megfelelés természetesen 
evidenciaként kezelhető. („Az újkori filozófiában a személyiséget úgy tekintik, mint a szubjektum 
viszonyát önmagához, mint »Én«-t." - Szpirkin.31) Az esztétikum sajátossága gondolatmenetében az 
„öntudat" nem a tudat tudata önmagáról, hanem a valóságosan, fizikai objektumként is létező, eleven, 
cselekvő ember öntudata. (A szubjektív és objektív azonosságának a természeti, biológiai oldaláról 
szóló megállapítások gyakran defenzív jellegűek, de függetlenül attól, hogy milyen jelentőséget 
tulajdonít Az esztétikum sajátossága ennek az oldalnak, a gondolati rendszer logikája nem tételez fel 
egyoldalúságot e tekintetben.) A „magáért való lét tulajdonképpeni szubjektív mozzanata" - az 
öntudat - és a műalkotás formálisan magáért való léte közötti több szintű vagy több dimenziójú 
korrespondencia lehetővé teszi a műalkotás és a valóságos, konkrét emberi személyiség közötti virtuális 
azonosulást. Pontosabban: ez az azonosulás a műalkotás igazi létezése, létezésének teljessége, amely 
nélkül funkciójának teljesítése sem képzelhető el. Másfelől a műalkotásegyéniség, mint Az esztétikum 
sajátossága írja, „az emberi szubjektivitás legmagasabbrendű, leggazdagabb, legkifejlettebb meg
nyilvánulási formája.3 2 Megvalósulása, megvalósítása közben az emberi szubjektivitásnak ez a formája 
azonban nem más, mint „a személyiség mélyebb és átfogóbb rétegéhez való fellebbezés.. ."3 3 , illetve 
- közvetlenül az alkotóra vagy általánosságban az alkotásban tevékeny szubjektivitásra vonatkoztatva 
- ez a „megfelelő szubjektum". A „megfelelő szubjektum" és a személyiség efféle azonosságára így 
utal Az esztétikum sajátossága: „A szubjektum ilyen visszatükrözésre való esztétikai alkalmassága az 
alkotó embert a maga mozgalmas teljességében, egész személyiségében ragadja meg.. ,."34 Az 
esztétikum sajátossága szerint az egynemű közeg is „az emberi személyiségben gyökeredzik"3 s , s 
általában igaz lehet az, hogy az esztétikum valamennyi oldala, valamennyi megnyilvánulása szervesen 
hozzákötődik a személyiséghez, mint az öntudatszerű visszatükrözés eredeti, közvetlen és valóságos 
alapjához. A „személyes minőség" — ez ennek az összefüggésnek a másik oldala - természetszerűleg 

2 7 LUKÁCS György: i.m. II. 299-300. 
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jellemzi az öntudatszerű visszatükrözési, s így ez a kölcsönösség kihat az esztétikumra is, amennyiben 
az esztétikai visszatükrözés azonos az öntudatszerű visszatükrözéssel. így lehet érvényes Az esztétikum 
sajátosságának az az állítása, hogy „csak az esztétikumban önértékű ez a személyes minőség.. ."36 A 
személyes minőség magának az esztétikai alkotásnak is jellegzetessége, s így egyike a legszorosabb 
összekötő kapcsoknak az öntudatszerű visszatükrözés és az alkotás között. 

Az öntudatszerü visszatükrözés és az alkotás egysége 

Miként a nembeli tudat a nembeli lét objektív mozzanata (ezt Az esztétikum sajátossága meg
engedi),3 7 a nembeli öntudat is az; voltaképpen elválaszthatatlan az emberi fejlődés, az emberré válás 
(az egyed és a törzs fejlődésében egyaránt) állandó, folyamatos jelenétől, az emberség örökös genezi
sétől. A legmélyebb lényeg, amelybe az öntudatszerű visszatükrözés behatolni igyekszik, maga ez az 
állandó változás, az emberlét mint önalkotás. Ennek közvetlenebb, a mélyebb lényeghez képest mint
egy jelenségszerűen feltáruló arculata a nembeli öntudat; ez az esztétikai visszatükrözésnek a maga 
„végső tárgyához" képest direktebb, közvetlenebb tárgya. Más kérdés az, hogy ez a tárgy csak emberek 
között közvetíthető visszatükröző modellekben megszilárdult visszatükrözésként ismerhető fel, mint 
az emberiség öntudata (vagy mint annak egyik aspektusa). Az emberiség öntudata azonban a maga 
elevenségében bizonyosan szélesebb körű, mint a művészet; de amennyiben a művészet része az 
emberiség öntudatának, minden egyes alkotása nemcsak visszatükrözése, hanem egyszersmind része is 
ennek az öntudatnak. Mégpedig úgy válnak e műalkotásbeli visszatükrözések az emberiség öntudatá
nak részévé, hogy ezáltal részt vesznek megalkotásában is. 

„Az egyéni és a nembeli tudat [voltaképpen „öntudat"!] közti vonatkozás"38 megragadásának 
nehézségeiről is szól Az esztétikum sajátossága. Minket éppenséggel e „vonatkozás"mibenléte érdekel, 
s noha általánosságban elfogadható, hogy ez nem más, mint a „nembelibe történő átmenet", „a puszta 
partikularitáson való felülemelkedés", vagy az „Aufhebung" többdimenziós jelentésű aktusa, 
„konkrétan" - vagyis egy szubjektum-objektum viszonynak megfelelő visszatükrözésszerkezet pontos 
leírásaként - nem elégíthet ki bennünket az ilyen igei főnevek metaforikus vagy tényleges .filozófiai 
jelentése. Azt kell tudnunk, megismerési viszony áll-e fenn alany és tárgy között,' vagy valami egyéb, 
aminek legfeljebb holmi „zenei kíséretét" alkotja valamiféle „visszatükrözés". Űgy tetszik, a fenti 
szerkezetben az alany az egyéni öntudat, a viszony vagy „vonatkozás" visszatükröző, s e visszatükrözés 
tárgya a nembeli öntudat. 

Ugyanakkor felfogható ez a szerkezet úgy, mint amelyben a nembeli öntudat egyfajta objektiváció 
vagy alkotás tárgya is. A visszatükröző öntudatnak önmagából kell kibontania és megalkotnia ezt az 
önmagán kívül, illetve önmagán kívül is létező, objektív érvénnyel bíró másik öntudatot. Igaz, ez az 
aktivitás társadalmi jellegű; nemcsak a műtárgy mint interszubjektív közvetítő eszköz vonatkozásában, 
hanem úgy is, mint az egyén egyéni - nem közvetlenül közösségi keretek között véghezvitt tevé
kenysége. Nyilvánvaló, hogy saját egyéni öntudata is társadalmi termék, ez is társadalmi léttel bír, s ez 
is részesül a nembeli öntudatban; az esztétikai visszatükrözés ezt a részesülést kiemeli, megnöveli, 
elmélyíti, magát az aktust mint alkotást az emberi öntudat fejlődéséhez való eredeti hozzájárulásként 
értékeli. (Egyébként az öntudatszerű visszatükrözésben az „én"-re való minden vonatkoztatás értékelő 
jellegű.) Az öntudatszerű visszatükrözés a maga esztétikai formájában, amely a visszatükrözés 
tárgyához illő adekváltság elérését is feltételezi, tehát nemcsak alkotás, hanem értékelés is. Az eszté
tikum sajátossága explicit módon nem állít fel a visszatükrözésnek és az alkotásnak arra a mély belső 
egységére vonatkozó tételt, amelyre mi gondolunk, de az idevágó tényállás leírását megtaláljuk benne. 
Például ott, ahol az esztétikai törvények „beteljesítésének" alkotó jellegét fejtegeti. Elmondja, hogy az 
esztétikai törvények „csak bővítésük révén teljesíthetők be".39 Az esztétikai törvényeknek ezt a 
sajátosságát, csak eredeti alkotásként való megvalósulásuk törvényét, a „személyiséggel", az „egész 
ember lényegével" - ha úgy tetszik, az egyéni és a nembeli öntudat azonosításával, vagyis voltaképpen 

36 I. m.L 564. 
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39 Lm. 1.611. 

336 



• 

úgy, ahogyan mi tettük, az alkotó-visszatükröző-értékelő aktusok egységével s a benne szükségképpen 
bennefoglalt alakító-alkotó eredetiséggel hozza kapcsolatba: „Ha . . . maga az objektív beteljesülés a 
személyiséghez kapcsolódik, ha nem nunyt ki benne az egész ember lényege, akkor egyetlenegy 
beteljesülés sem hasonlítható a másikhoz, mindegyik nemcsak tényszerű-empirikus, hanem értéket 
meghatározó módon is szükségszerűséggel ilyen személyes jelleggel rendelkezik".4 ° A visszatükrözés 
így egyszersmind az alkotó személyiség kifejezése is. Az esztétikum sajátossága szerint e közvetítés 
közben ugyanis a művész számára (s mutatis mutandi a befogadó számára) „az embernek (emberinek) 
a magva válik szubsztanciává; nem annyira ő az, aki inherens rész lesz az objektív szubsztancialításban. 
inkább ez jelenik meg úgy, mint az ő önmagában megalapozott emberi létének inherens lésze.. ."4 ' 

Ha Szpirkin meghatározását fogadjuk el, ti. hogy alkotás „eredeti értékek létrehozása".4 2 akkor az 
eredetiségre és az értékelésre vonatkozó mozzanatot az alkotás aktusa magában foglalja. Mindenesetre, 
akár közvetlenül érzéki, akár szellemi természetű új érték létrehozásáról van szó, maga a tevékenység 
„teremtés", „létrehozás", olyasmi, amelynek célja és eredménye: létezés. Nem semmibó'l teremtünk 
valamit, de jellemző a létrehozottra valami igazi újság és eredetiség, olyasmi, aminek valóban nincsen 
előzménye. A műalkotások létezésének kérdése a rájuk vonatkozó valamennyi lényeges esztétikai 
kérdést magában foglalja, annál is inkább, mert létezésük teljes egészében egybeesik funkcionálásukkal. 
Természetesen itt nem létezésük valamilyen részleges formájáról vagy egyik-másik összetevőjéről van 
szó, vagyis nem „anyagi szubsztrátumok" vagy egyéb közvetítő közegük - beleértve az „egynemű 
közeget" is - szerepéről, hanem arról a parancsoló érvényű, megmásíthatatlan jelenlétről, szuggesztív 
erejű valóságosságról, amelyet, mint fentebb láttuk, Az esztétikum sajátossága „a nyilvánvaló létezés" 
formájának ír le. Mármost mindez a műalkotás „magáért való formájának" felel meg, s ennek mint 
sajátos tárgyiságnak egészen belsó'leges ellentmondásoldala e magáért való lét „tulajdonképpeni 
szubjektív mozzanata."4 3 Ez a szubjektív mozzanat az öntudat, illetve a műalkotás létezésének vonat
kozásában az öntudatszerű visszatükrözés. Hangsúlyoznunk kell, hogy a műalkotás céljának, funkció
jának megfelelő létezéséről van szó, s csak ezen az alapon beszélhetünk arról, hogy a műalkotás 
egyszerre „alkotás" és „visszatükrözés". Mint korábban láttuk, az „alkotás" nem pusztán a „műtárgy" 
létrehozását jelenti, s az alkotás mint folyamat sem azonos a művészi alkotói folyamattal. Az 
„alkotás" a „visszatükrözés" vonatkozásában magában foglalja azt is, hogy a visszatükröző szubjektum 
részt vesz a visszatükrözés tárgyának megalkotásában, eleven folytonossággal tükrözi vissza az életre
kelésnek ezt a folyamatát. Ilyen értelemben az az öntudat, amiről az esztétikummal kapcsolatban szó 
lehet, nem általában az emberi öntudat, hanem csak az erre a sajátos tárgyiságra és sajátos létezésre 
(vagyis a műalkotásra mint in statu nascendi létező dologra, mint teremtett és teremtő létezésre), az 
alkotás önmagáért való aktusára vonatkoztatott és magában ebben az aktusban bennfoglalt mozzanat
ként megvalósuló öntudatszerő visszatükrözés. 

Az efféle tárgyiság és az efféle szubjektivitás elválaszthatatlan egységéről sok helyen szó esik Az 
esztétikum sajátosságában. Legdöntőbb útmutatást eziránt akkor kapunk, amikor Lukács György a 
munka természetével kapcsolatban hangsúlyozza az objektív és szubjektív oldalak elválaszthatatlan 
egységét és megjegyzi, hogy „a művészetben ez az egység önállóan objektiválódik"4 4 és ez az 
objektiváció a műalkotás. 

Ez az objektiváció nem egyszerűen egy tárgyi jelrendszer tárgyiassága révén valósul meg, hanem 
ezen túlmenően képviseli, illetve szerzi meg magának, az egység és a teljesség, a „tökéletesség" folytán, 
a „nyilvánvaló létezés" attribútumát. A szubjektív és objektív oldalaknak ez az egysége az esztétikai 
visszatükrözés és alkotás teljes integrációját jelenti. Az esztétikai létezés és megismerés yonatkozásában 
ez azt jelenti, hogy az egység és kölcsönhatás nemcsak úgy áll fenn, hogy az egyik nem létezhetik a 
másik nélkül, hanem úgy is, hogy az egyik voltaképpen ugyanaz, mint a másik. Vagyis ennek az 
ellentmondásegységnek például az alkotásoldala nem a visszatükrözés-oldal egyszerű kiegészítése vagy 
ellenpólusa, szerepe nem csupán a visszatükrözés bizonyos nélkülözhetetlen összetevőinek (például az 
átéléshez, felidézéshez szükséges érzéki-érzékletes vonásoknak) megteremtése. Az alkotásban rejlik az 

4 0 Uo. 
41 Lm. 1.697. 
4 2 A. SZPIRKIN: i. m. 260. 
4 3 LUKÁCS György: i. m. II. 302. 
4 4 í . m . L 5 1 1 . 
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esztétikai visszatükrözés sajátszerűségének magva, lényege. Abban tudniillik, hogy a visszatükrözés 
magában az alkotásban, az eredeti érték létrehozásában nyilvánul meg. Ebben a vonatkozásban 
(amikor is az alkotás az emberiség önalkotásának mozzanataként válik az emberiség fejlődésének mint 
az emberiség történeti lényegének mozzanatává) kell, hogy adekvát visszatükrözése legyen a maga 
tárgyának: ez a tárgy pedig az az érték, amely ezzel az alkotó-visszatükröző aktussal létrejön, s amely 
nem más, mint az emberiség fejlődésének lényege, a fejlődésben való részvétel és hozzájárulás mint 
tárgyi tény, s mint e tény tudatosodása, mint öntudat. 

Az alkotás-visszatükrözés, önalkotás-önvisszatükrözés, továbbá az alkotás-önvisszatükrözés, 
önalkotás-visszatükrözés ellentmondásoldalak közötti sokoldalú egység magának az emberiségnek 
létében (létrejöttében, fejlődésében) adva van. Ha az ember nélküli, ember előtti világból indulunk ki, 
a következetes materializmus szempontjából úgy fest a dolog, hogy a természet önmagának egy részét 
önnön törvényei, anyagai, energiái, a bennük rejlő és mind tovább építhető lehetőségek alapján olyan 
lénnyé alkotja meg, amelynek „tudatos élettevékenysége van".4 5 Ez a lény visszatükrözi a természetet 
és önmagát is. Akár a természet rajta kívül eső részét tükrözi vissza, akár önmagát, ki szintén része a 
természetnek, tudata és öntudata, egész tudatossága nem más, mint a természet öntudata - az anyag 
öntudata. Többek között ezt is jelentik Marx szavai: „Hogy az ember fizikai és szellemi élete összefügg 
a természettel, annak nem más az értelme, mint hogy a természet összefügg önmagával, mert az ember 
a természet része."4 6 

A természet úgy alkotja emberré az embert, hogy mihelyt a szükséges feltételeket létrehozta, magát 
az embert is embermódra való létezése feltételévé teszi: önmaga révén, önnön munkájával emelteti ki a 
szűkebb értelemben vett „természetből". A tudatos élettevékenységet folytató lény alapvető élet
tevékenysége, a munka révén szerzi s szervezi meg társadalmiságát, a természet átalakítása közben 
alakítja át emberivé saját természetét, alkotja meg alkotásai révén önmagát, emberségét, beleértve 
tudatosságát, tudatát és öntudatát is. A munka, a termelés, a gyakorlati célú alkotás szakadatlan 
folyamata alapozza meg az ember mindenoldalú önalkotásának folytonosságát, e folytonosság tény
leges történetiségét. Az emberi létezés történetisége, az ember emberségének az egyén és közösség 
kölcsönhatásában való állandó újjáalkotása, e fejlődés valóságos történetisége és végső távlatai az ember 
nembeli lényegéhez tartoznak. Az emberiség és az emberség lényegének történeti felfogása arra 
irányítja rá figyelmünket, hogy az emberiség fejlődési folyamatában, az önmagát alkotásai révén meg
alkotó emberiség kialakulása és történeti haladása folyamatában, széttéphetetlen szálakkal kapcsolódik 
össze, az emberiség nembeli lényegének mozzanataiként szinte megkülönböztethetetlen azonosságban, 
alkotás, tudat, önalkotás, öntudat. 

Az az analógia, amely az emberiség létezése és a műalkotás létezése között az ilyen összefüggések 
alapján kimutatható, sokirányú és sokrétű. A „szubjektív" és „objektív" ellentmondásegységének 
tárgyias létezése az emberi egyén vagy a „műalkotásegyéniség" létezési szintjén éppúgy hasonlóságról 
beszél, mint az a Lukács György által említett tény, hogy az egyes műalkotások önlétének ugyanaz a 
jelentősége, mint annak, hogy az emberiség egyes emberekből áll.4 7 Ez az analogikus egyezés, a maga 
módján (itt igen elvontan) „mimetikus" hasonlóság, további ilyen irányú modelláló lehetőségeket és 
készségeket rejt magában, eladdig, hogy a művészet az emberiség legmegfelelőbb tükrének látszik, egy 
kiváltképp önnön képére és hasonlatosságára teremtett világnak. S ha igaz az, hogy általánosságban az 
ember „önmagát egy általa teremtett világban szemléli",4 8 a művészeti alkotás kifejezetten az ember 
öntükrözésének céljához idomított „másik természet" része. 

Az a reflexivitás, amely az alkotás révén való visszatükrözésben is benne rejlik, lényegében ugyanaz 
a végtelen reflexivitás, mint amely az esztétikai visszatükrözés öntudatszerűségében megnyilvánul. 
Mint mondottuk, ezt a végtelen reflexivitást az jellemzi, hogy nem zártan koncentrikus, hanem cik
likusan előrehaladó mozgás. A visszatükrözött „én" megnövekedése azt jelenti, hogy az alany nemcsak 
önmagát tükrözi vissza, hanem valami mást is, ami éppen most és csak e visszatükrözés által válik az 
alany részévé. Ez az „átváltoztatás" már utal nemcsak e folyamat mozgás- és fejlődésszerű jellegére, 
hanem arra is, hogy ebben a mozzanatban már benne rejlik az alkotás mozzanata. Mármost ha a 

4 s Karl MARX: i. m. 50. 
46 Lm. 49. 
4 7 Vö. LUKÁCS György: i. m. II. 287. 
4 8 Karl MARX: i. m. 50. 
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visszatükröző tudat mint öntudat valóságos, „érzéki tudat" s az önlét, amit visszatükröz, valóságos 
(biológiai, társadalmi, történelmi) emberi létezés, a tudatos élettevékenységet folytató lény létezése, 
akkor az öntudatszerű visszatükrözés tipikusan az a visszatükrözés, amely az alkotásban mint az ember 
önalkotásának meghatározó oldalában valósul meg. 

Az esztétikum sajátossága a „külsővé tevés" folyamatában érzékeli ezt a tevőleges, alkotó hozzá
járulást az emberi létezés kitágításához. A történeti fejlődés elvével fejezi ki azt, hogy az így termé
szetivé, anyagivá, anyagi szubsztrátumú objektivitássá változtatott „szubjektivitás" visszavétele nem 
egyszerűen, mint a szöveg alapján vélhetnénk, ugyanannak a szubjektív tartalomnak a visszavétele egy 
újólagos tárgyiasítás révén, hanem olyasmié, ami e tevékenység fázisai közben maga is fejlődésen ment 
keresztül: felduzzadtak benne — eredeti, külső anyagi, természeti erőkkel társulva és szerveződve — a 
cselekvő, a természetet, társadalmat, önmagát megváltoztató ember szintén.anyagi forrású lényegi erői. 

A művészetben az öntudatnak ez az alkotó kitágulása, megnövekedése azt jelenti, hogy a 
műalkotással az emberi személyiség valami olyasmit tehet magáévá, önmaga részévé és meghatározott 
vonatkozásban önmaga beteljesülésévé, ami korábban nem volt az övé. Kívül esett kompetenciáján, 
énjének határain, idegen volt tőle, nem volt vele bensőséges kapcsolata. Ezt az idegen, az „én" és az 
öntudat számára külső dolgot azonban csak úgy lehet öntudatszerűen visszatükrözni, ha valamilyen 
valóságos vagy legalábbis valószerű módon érzékeltetjük benne azt a változást, illetve azt a „lényegét", 
amely az „én"-hez való tartozását, a vele való egybeforrást kifejezi. A tárgyat tehát úgy kell átala
kítani, hogy megfeleljen a művészi alkotás céljának: egy olyan objektum létrehozásának, amely teljes 
mértékben független az őt visszatükröző tudattól, de teljes mértékben alkalmas arra, hogy az őt 
visszatükröző tudat visszatükröző tevékenységét öntudatszerű visszatükrözéssé változtassa. Az 
esztétikai visszatükrözés e „külső" tárgyán, e tárgy lényegi összefüggésein, szerkezeti összetevőin, 
megjelenésformáin véghezvitt változtatás megfelel a dologban „rejlő" emberi lényeg természetének. Ez 
a lényeg természetesen nem azonos a dolog „önmagában vett", „emberre, emberiségre nem vonat
koztatott", „a természet- és társadalomtudomány által keresett" lényegével. Amennyiben azonban 
mégis ugyanarról a dologról van szó, nem lehet abszolút különbség e dolog természeti, társadalmi és 
„emberre vonatkoztatott" lényege között. A dologba belevitt, „külsővé tett" szubjektivitás az esetek 
egy részében találkozik a dolog természete által a szubjektumra rákényszerített objektivitással. Ez a 
tényállás az olyan alkotástípus alapja, ahol a dologban rejlő objektív társadalmi lényeg mint az emberi 
szubjektivitás számára is közvetlenül jelentős motívum jelenik meg, s erre az egybeesésre a műalkotás 
mint egyszerű, tárgyias, a • külvilágban tőle függetlenül is jelen levő tényállásra világít rá. A másik 
típusban a tapasztalati valóságban megtalálható vagy lehetséges dolgokhoz mérten más jellegű, csak a 
képzeletben kialakítható dolog játssza - legalábbis az első látszat szerint - az esztétikai visszatükrözés 
„külső" tárgyának szerepét. Ez a változtatás radikálisabbnak, önkényesebbnek látszik, mint a másik 
típusban szerepet játszó változtatás, amely mintha csak úgy alkotná meg az egyazon emberi lényeghez 
tartozó egyetlen jelenségformát adott vagy tapasztalatilag lehetséges jelenségformák szelekciójával, 
mint a szobrász, aki szinte csak eltávolítja a felesleges márványt a kőtömbben rejtőző szoboralakról. 
Mindazonáltal, ha itt szembeötlőbb is az esztétikai visszatükrözés alkotás-oldalának némely vonása, ez 
az alkotástípus ugyanazokat az esztétikai törvényeket teljesíti, mint a másik. Itt azonban a „külsővé 
tevés" aktusa közvetlenebb, eredetibb módon nyilvánul meg, mint a másikban, ahol a már külsővé tett 
szubjektivitás visszanyeréséré esik a hangsúly. A ' „külsővé tevés" azonban nemcsak az ember 
művészeten kívüli tevékenységében valósul meg; sőt a művészet a „külsővé tevés" specializált, célszerű 
módozatait ismeri meg és műveli ki. így azt a módot is, hogy egy radikálisan újszerű, látszólag 
önkényesen konstruált tárgyegyüttesben, mint egyébként egy „külső" tárgy másában, elrejtse az 
emberre való tárgyias vonatkozást; vagyis mintegy olyan jelenség megalkotásáról, megalkotottságarol 
számoljon be, amelynek, mihelyt megvan, mihelyt megalkotják, emberi lényege van. S ha az imént azt 
észlelhettük, hogy a dologba belevitt, „külsővé tett" szubjektivitás az esetek egy részében találkozik a 
dolog természete által a szubjektumra rákényszerített objektivitással, itt azt láthatjuk, hogy a szuverén 
létezőként megalkotott dolog tárgyiassága találkozik az emberi lényegnek azzal a tárgyias termé
szetével, amely az alkotásban és önalkotásban nyilvánul meg, s az ember állandó önteremtésének 
evidenciája fejezi ki e sajátos tárgybemutatásban a jelenség és lényeg konvergenciáját. 

Magát a műalkotást az átváltoztatás mindkét típusa mindenkor egyként hatja át; az egyik vagy a 
másik csak akkor látszik hangsúlyosabbnak, nyilvánvalóbbnak, ha valamely strukturális metszetet 
előnyben részesítünk, s ennek alapján írjuk le ezeket a tendenciákat. A műalkotás tárgyiságát meg-
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alapozó „külső" dolog azonban mindenkor csak az emberi lényegre való vonatkoztatásnak megfelelő 
megváltoztatásával együtt tartalmazza lényegeként az emberi lényeget. Ez a vonatkozás nem kevésbé 
objektív tény, mint az emberiség létezése, illetve azoknak az összefüggéseknek az objektivitása, 
amelyek az emberiségen kívüli objektív létezés és az emberiség objektív létezése között fennállnak. 
Ezek közé az objektív összefüggések és objektíve ható dinamikus szerkezetek közé kell sorolnunk azt a 
típust is, amelyet az jellemez, hogy egy tárgy objektív lényege az emberi lényegnek megfelelő meg
alkotása. Ez a tárgy egyszersmind öntudatszerű visszatükrözés tárgya, s öntudatszerű visszatükrözése 
felfedi más, vele analóg formájú vagy vele egyéb releváns módon viszonyba állítható tárgyak, jelen
ségek, tárgyegyüttesek emberi vonatkozású lényegét. 

Az öntudatszerű megismerésben szétválaszthatatlan egységben forrnak össze ontológiai és 
gnoszeológiai aspektusok. Ez rendkívül megnehezíti, bizonyos értelemben lehetetlenné is teszi a meg
ismerés objektivitásának, illetve a visszatükrözés adekvátságának tisztázását. A fő nehézség, hogy a 
visszatükrözés tárgyát, úgy is, mint tárgyat, mint tárgyiságot, s úgy is, mint éppen az alany részévé 
változtatott szubjektivitást (mint öntudatot), csak akkor lehet megkülönböztetni a visszatükrözés 
alanyától, ha úgy fogjuk fel, mint „nem megkülönböztetettet". Ilyenformán az öntudatszerű vissza
tükrözés azt jelenti, hogy alany és tárgy állandóan átcsap egymásba. Ez a folyamat nem steril, 
tautologikus azonosság, hanem folyton fejlődő közvetítés a már „én"-ként fellépő öntudat és a valóság 
éppen e folyamatban „én"-né változó, „én"-ként érzékelődő tárgyai között. Az érzéki tudat érzékletes 
bázisának ez a megnövekedése, az- öntudatnak ez a kitágulása az öntudatszerű visszatükrözés folyama
tának lényege. Ez a megnövekedés vagy kitágulás, mint láttuk, az öntudatszerű visszatükrözés folyama
tában nem vezethető vissza csak a szubjektumra vagy csak az objektumra: kölcsönhatásuk, egymásba 
való átcsapásuk, a különbözőségben is állandóan fellépő azonosságuk lehetetlenné teszi azt, hogy egyik 
vagy másik oldalon - a szubjektum vagy az objektum oldalán — leválasszuk azt az „új" elemet, amely 
a megnövekedést vagy kitágulást okozza. Ugy látszik, ismét a „megkülönböztethetetlen megkülön
böztetésével" keil vég nélkül bajlódnunk. Mindenesetre pontosabban fejezzük ki magunkat, ha nem 
„Új elemről", hanem „változásról" beszélünk, amely éppen „tart" vagy „végbemegy". Ez a „változás", 
„átalakulás" (cselekvő módon: változtatás, átalakítás, - alkotás) tehát nem valami lezártként vagy 
általánosságként, hanem in statu nascendi és in concreto jelentkezik. 

Az önvisszatükrözés paradoxonait megpróbálhatjuk úgy feloldani, hogy az öntudatszerű vissza
tükrözési a lehetőségek szerint egyirányú visszatükrözésként írjuk le. Ebben az esetben az öntudat
szerű visszatükrözés tárgyias (s egyszersmind a szubjektivitásra kiható, az öntudat elmélyülését 
fokozó) kitágulását, megnövekedését megközelíthetjük egy ilyen formulával: 

a tudat visszatükrözi önmagát, mint valamilyen hozzá képest külső tárgy belsővé változtatásával 
gyarapodó valóságot. 

Első fenntartásként azt kell megjegyeznünk ezzel a formulával kapcsolatban, hogy az itt szubjek
tumként meghatározott „tudat" nem lehet valamilyen „elvont" tudat: valóságos, „érzéki" tudatnak 
kell lennie, sőt az érzéki tudat tudatszerűségén is túlhaladó hatállyal kell reprezentálnia a valóságos 
emberi személyiséget. S ekkor ennek a szubjektumként fellépő személyiségnek objektív létezése és 
cselekvése mind a szubjektum, mind az objektum oldalán döntő elem. Ez a személyiség a maga 
különös, meghatározott módján egy az anyagi és szellemi világgal, a természeti és a társadalmi való
sággal. A természet közvetlenül (mint biológiai faktor) és a társadalmi tárgyiassággal közvetítve ía 
személyiséget strukturáló tényezőkkel együtt) úgy jelenik meg, „mint az ember saját emberi léte
zésének alapzata".*9 Érvényes továbbá Lucien Séve-nek az a megállapítása is rá, hogy „a valóságos 
pszichikus ember ugyanúgy benne van tetteinek külső áramkörében, mint a szubjektum belső 
státusában".so S éppen ez a kettős jelenlét és az a kettős arculat alakul, változik egyként a személyiség 
minden ténykedésében, s így abban a tevékenységében is, amely a műalkotással mint objektummal 
egyesíti. Hangsúlyozom: mozgásról, tevékenységről van szó, amelyben egyszerre zajlik a „külsővé 
tevés" és a „belsővé változtatás", egy szubjektivitás tárgyiasítása, s valamilyen objektivitásban a 
szubjektum vele való azonosságának felismerése. Mint több ízben említettem: a határ személyiség és 
világ, érzéki tudat és anyagi érzékiség, egyén és társadalom, ember és természet között nemcsak hogy 
nem áthághatatlan, hanem fontos vonatkozásokban éppen ezeknek az egymástól elhatárolt szféráknak 

49 Lm. 70. 
50 Lucien SÉVE: i. m. 297. 
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az egysége és azonossága a döntő mozzanat. Nem mozdulatlan, nyugvó azonosság és különbség kap 
szerepet az öntudatszerű visszatükrözésben, hanem az azonosság és különbözőség ellentmondásában 
kibontakozó mozgás dialektikája. Ebben a visszatükrözési módban a „megkülönböztethetetlen meg
különböztetése" s e megkülönböztetés megszüntetve való megőrzése nem teoretikus feladat, hanem 
valóságos, érzéki tevékenység. Valóságos átélés, érzékletes alkotás. Közvetlen, teoretikusan meg
közelíthetetlen formájában az öntudat is mindenekelőtt tudatos önérzékelés. Az érzéki jelleg a 
műtárgy érzéki-érzékletes (közvetlenül vagy képzetes közvetítéssel érzékletes észleleti képzetet kiváltó) 
formájában is elkülönül. Ez az érzékletes tárgyiasság alapozza meg a szubjektum számára azt az. 
objektív mozzanatot, amely önmaga tárgyias kiegészítését, képzetes-valóságos átalakítását, elmélyíté
sét, megnövekedését teszi lehetővé. Objektívnek és szubjektívnek ez az ellentmondásegysége nemcsak 
az esztétikai visszatükrözés speciális esete: állandóan megvalósul és megoldódik az ember tudatos 
élettevékenységében. Az esztétikai visszatükrözésben az összetevők megtisztítva, célszerűen 
elrendezve, az egynemű érzéki közvetítés sűrítő-absztraháló transzformátorain átvezetve, az öntudat
szerűség vonásait fölerősítve hatnak. Az eredmény így az, hogy ez a visszatükrözésmód válik a valóság 
egyik döntő aspektusának, az emberi létezés önteremtő jellegével összefüggő vonások gazdagságának és 
változatosságának lehető legadekvátabb visszatükrözésévé. S mint láttuk: ez a visszatükrözési mód 
egyszersmind az ember önteremtő jellegének egy-egy sajátos közegben való, a közvetlen gyakorlati 
céloktól elválasztott, s ennyiben öncélúnak tetsző „utánzásává", „ünneplésévé" változik, s nem is 
létezhetik másképp, mint az alkotás aktusában. Ez az alkotás valóságos cselekvésként a műalkotáshoz 
mint objektív tárgyhoz való alkotói, befogadói szubjektív viszony dinamikus rendszerében valósul meg, 
de az alkotásnak ez a konkrét és valóságos aktusa közvetlenül csak képzetes részvétel az emberiség 
önteremtésének folyamatában. A valóságos részvétel is lehetséges ebben a közegben (a konkrét 
műalkotás egynemű közegében), de ahhoz az kell, hogy ne csak a műalkotásnak megfelelő alkotói, 
befogadói viszony vagy tevékenység jöjjön létre, hanem a műalkotás mint objektív tárgy az emberi 
fejlődés objektív folyamatának összetevője is legyen, hogy objektivitása ezt az objektív valóságot is 
képviselje. Ez az „igazi" műalkotás műalkotás voltának kritériuma, s így érthető, hogy az ilyen 
objektumnak megfelelő alkotói magatartásban megvalósul az ember történeti fejlődésén alapuló 
emberi lényeg visszatükrözése. 

Nem meglepő, hogy a műalkotás vonatkozásában sok mindent virtuálisnak, képzetesnek kell 
tekintenünk, hiszen az, ami ebben a szférában van vagy történik, mindvégig „visszatükrözés". Mint az 
imént rámutattam, a képzetes jelleg még e visszatükrözésmód legérzékibb, legérzékletesebb mozzana
tára, az alkotásra, is kiterjed. Igaz, mindez, ami ebben a szférában az emberi gyakorlat más szféráihoz 
képest virtuálisnak tetszik, felfogható valóságosnak is. Ha abból indulunk ki, ami az emberi fejlődést 
mindenkor ténylegesen előreviszi, leszögezhetjük, hogy a helyes esztétikai visszatükrözés meg
valósulása nem csupán képzetes hozzájárulás az emberi fejlődéshez. Ez a részvétel az egyes konkrét 
műélményekben virtuálisnak tetszhetik, sőt esetleg el sem jut a tudatosság vagy érzékelhetőség 
küszöbéig. A műalkotás értékét, nagyságát, jelentőségét és igazságát az dönti el, hogy a maga rendjében 
valóságos hozzájárulás az emberiség önalkotásának folyamatához. 

Szili József 

THE AESTHETIC REFLECTION AS SELF-CONSCIOUSNESS 
- György Lukács on the Nature of the Aesthetic Quality -

The most fundamental thesis of Die Eigenart des Ästhetischen by G. Lukács is that the epis-
temological nature of the aesthetic quality is characterized by its being a kind of self-reflection, a form 
of the self-consciousness of humanity. This idea implies a dialectical identity between the epis-
temological and ontological aspects of the aesthetic object and, on the whole, opens up new vistas for 
the development of Marxist aesthetics toward universal vaüdity unhindered by limitations based on 
methodological or typological bias. The present discussion deals with the total and infinite (essentially 
historical) character of self-reflection, how it represents the integration of disparate elements, i.e. a 
total unity, or an infinite process of unification, of conscious and sensual, Spiritual and material, social 



and natural, individual and social, internal and external factors. On the basis of the union between the 
epistemological and ontological aspects of the aesthetic object it may be claimed that the aesthetic 
reflection of reality is only an aspect of the aesthetic creation (or re-creation) of reality, and vice vers?.. 
The extension or growth of human self-consciousness through art means- that through a work of art 
(its creation and/or enjoyment) the human seif incorporates something external by making it appear as 
something inherently identical with it. This process of transformation is based on a reciprocal activity 
in which the distinction between subject and object is blurred through an intimate, unexplorable, 
Virtual and constant interchange between them. Thus consciousness reflects its own deeper seif as a 
reality extending through the internalization of an external object. „Perfection" or „manifest 
existence" (Lukács) is a precondition of the success of this process and the criterion of the success of 
artistic creation. Though this is an „a priori" condition of aesthetic existence, it is revealed - outside 
the sphere of aesthetic experience - only „a posteriori", i.e. in the historical slef-perpetuation of the 
aesthetic object. In other words, the value, greatness, significance or truth of a work of art is defined 
by its contribution - in its own order - to the process of the self-creation of humanity, and this 
contribution - given as it is in the power of the work of art to present itself as such - receives its „a 
posteriori" justification in the course of human history. 
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