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Wittgenstein  filozófiájának  megértése  és  rekonstruálása  –  mi  több: 
újrakonstruálása  –  nem  kis  feladat  elé  állítja  az  olvasót.  A  könyvek  formájában 
publikált  életmű  korántsem  tükrözi  hűen  a  szerző  eredeti  szándékait.  Több 
aspektusból  is  esetlegesnek  tűnhet  a  kötetek  utólagos  összeállítása,  melynek 
következtében  gyakran  csak  több  szöveghely  együttes  értelmezése  vezet 
eredményre,  máshol  pedig  homályban  maradnak  a  szöveghelyek  közötti 
kapcsolatok  és  összefüggések.  Éppen  ezért  nem  véletlen,  hogy  Wittgenstein 
műveinek  újabb  keletű  közzétételei  a  szerkesztői  szemléletmód  változását 
tükrözik.  A  cambridge‐i  Wittgenstein  Archívum  többkötetes  kiadása  (Wiener 
Ausgabe, szerk. Michael Nedo) a szövegek keletkezéstörténetét tartja szem előtt: az 
összesen  25  kötetesre  tervezett  projekt  végigköveti  a  Philosophische 
Bemerkungen  alakulását  a  kéziratoktól  a  naplóbejegyzéseken  és  gépiratokon 
keresztül, a szövegek közlését kiegészítve konkordancia‐ és regiszterkötetekkel. A 
projekt  végcélja  ezáltal  nem  egyetlen  kötet  szerkesztett  egysége,  hanem  a 
wittgensteini filozófia szöveghálójának feltérképezése. A bergeni archívum pedig a 
mintegy huszonnégyezer oldalnyi hagyaték fakszimile kiadását és azok kereshető 
átiratát  jelentette  meg  (Bergen  Electronic  Edition),  amely  a  kéziratkötetek 
számozási  sorrendjét  követve  (tehát  nem  szigorú  kronológiában)  állt  össze,  a 
rugalmasan  alakítható  komplex  keresési  módszerek  lehetőségét  biztosítva 
azonban olyan kiadást  jelent, melynek segítségével az olvasó maga barangolhatja 
be  saját  ösvényein  a  teljes  hagyatékot.  Az  említett  kiadások  tehát  követik  a 
hagyaték  jellegzetes  karakterét;  és mint  szemléletmódjukból  kitűnik,  a  hálózatos 
megközelítés adhatja a wittgensteini filozófia kulcsát. 

Ebbe  a  hálózatba  pedig  nem  csupán  a  szövegek,  hanem  a  szövegekben 
alkalmazott  jelek  és  grafikus  ábrázolások  is  szervesen beletartoznak.  A  hagyaték 
kiadásai  azonban  mindeddig  nem  tartalmazzák  azokat  a  fényképeket,  melyek 
szintén részei a hagyatéknak. Az életrajzírói hagyomány e fényképekre csupán úgy 
tekint,  mint  a  filozófus  életének  dokumentumaira.  Tekintettel  azonban  arra  a 
tényre,  hogy  Wittgenstein  filozófiájának  lényeges  elemeit  hordozzák  a  képi 
ábrázolások,  szükségesnek  látszik megvizsgálni, milyen  kapcsolat  fedezhető  fel  a 
                                                  
1 A tanulmány elkészültét a Magyar Tudományos Akadémia és a British Academy együttműködése 
által  biztosított,  a  cambridge‐i  Wittgenstein  Archívumban  eltöltött  tanulmányút  tette  lehetővé. 
Külön  köszönet  illeti  Michael  Nedo‐t,  az  archívum  vezetőjét,  aki  számtalan  hasznos  tanáccsal 
szolgált az itt felvezetendő gondolatmenet kialakításához. 
  A következőkben hivatkozott képek egy része – elsősorban különböző életrajzi művekben, 
melyek közül e szempontból legjelentősebb a Michael Nedo és Michelle Ranchetti által szerkesztett 
Ludwig Wittgenstein. Sein Leben in Bildern und Texten (1983. Frankfurt am Main: Suhrkamp) című 
gazdag képanyaggal rendelkező összeállítás – megjelent nyomtatásban. Túlnyomó részük eredetije 
a Cambridge‐i Wittgenstein Archívumban található (bár a tulajdonjogot többnyire magánszemélyek 
jegyzik).  Az  archívum  létrehozott  egy  kereshető  internetes  adatbázist  is  a  http://www.wittgen‐
cam.ac.uk címen. 
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fotográfiák és filozófiai gondolatok között. A következőkben arra teszek kísérletet, 
hogy  e  kapcsolatot  felvázoljam.  Gondolatmenetem  három  fő  részre  tagolódik: 
egyrészt  áttekintem  a  Wittgenstein  által  összeállított  fotóalbumot,  másrészt 
számba  veszem  saját  maga  készítette  fényképeket,  valamint  azokat  a  képeket, 
melyek elkészítéséhez instrukciókat adott; végül pedig elemzek egy konkrét esetet, 
amelyben a fotográfia a filozófia forrásaként jelenik meg. 
 
 
A fotóalbum 
 
Wittgenstein feltehetőleg az 1930‐as évek derekán készítette az albumot, amelyhez 
évtizedekkel  korábbi  felvételeket  is  felhasznált  (a  legkorábbi  hozzávetőleg  1900 
tájára datálható); valószínűsíthető az is, hogy nem egyszerre, hanem hosszabb időn 
keresztül  alakította  ki  az  album  formáját.  A  keletkezés  idejéhez  Fanja  Pascal 
visszaemlékezése  adhat  támpontot,  aki  az  album  összeállítást  1935‐36‐ra  teszi 
(Rhees 1981, 42. o.). Az album készítése nagyjából egybeesik azzal az  időszakkal, 
amikor Wittgenstein maga is élénk érdeklődést mutatott a fényképészet iránt. 

A fényképek elhelyezésére Wittgenstein egy ugyanolyan kisméretű vonalas 
jegyzetfüzetet használt, melybe más alkalmakkor feljegyzéseket készített. A szerző 
többnyire  a  jobb  oldalra,  összesen  61  oldalon  ragasztott  be  képeket.  Az  album 
összeállítása sem kronologikus, sem tematikus rendet nem követ, s a szerző nem 
alkalmaz  semmiféle  személyes  vagy  más,  a  családi  albumok  összeállításakor 
szokásos  szempontot  sem.  Ilyen  szempont  azonban megjelenik  az  egyes  oldalak 
összeállításában: a párba rendezett képek gyakran tükrözik azt a szándékot, hogy 
egymás  mellett  jelenjenek  meg  a  Wittgenstein  számára  érzelmileg  fontos 
személyek. Így többször is visszatér az a motívum, hogy egy családi kép vagy egy 
családtag képe mellett egy barát, munkatárs vagy tanítvány alakja tűnik fel. 

Az  egyes  képek  különböző méretben  jelennek meg  az  oldalakon  (gyakran 
igen  nagy  eltérésekkel,  hiszen  míg  néhány  kép  egy  egész  oldalt  elfoglal,  mások 
olyan  apró  méretben  kerültek  az  albumba,  hogy  szinte  csak  nagyítóval 
értelmezhetőek). Azok a képek, melyek elvben tematikus egységet képezhetnének, 
az  albumban  szétszórtan  kaptak  helyet:  ilyen  például  a  család  közeli  fotográfus 
barátja,  Moritz  Nähr  által  1929  tavaszán  készített  képsorozat  a  Wittgenstein 
tervezte  bécsi  villáról,  melyet  nővére,  Margarethe  Stonborough  számára  épített. 
Hasonlóan szétszórva helyezkednek el az egyes eseményekről, személyekről vagy 
tájakról egyidőben vagy különböző időpontokban készített felvételek is.  

A  képek  tehát  látszólag  rendezetlen  egymásutánban  következnek;  a 
rendszer  hiánya  azonban  nem  jelenti  a  koncepció  hiányát.  A  képek  formái, 
méretarányai,  kivágása  és  árnyalatai  fontos  szerepet  játszanak  –  azonban  nem 
elsősorban az  elrendezés  szempontjából,  hanem a képjelentés oldaláról. A  képek 
szövevényes halmaza így a "komplex történetek" módján jelenik meg (Nedo 1989, 
152.  o.):  a  képek  mögött  álló  történetek  átjárják  egymást,  hatnak  egymásra, 
visszatérve  pedig  módosítják  egymás  jelentését  –  azaz,  egymásra  vannak  utalva 
abban az értelemben, hogy megfejtésükhöz szükség van a képi kontextus, az album 
kontextusának számbavételére is. 

Az album összeállítása életrajzilag egybeesik Wittgenstein azon időszakával, 
amikor  fokozatosan  kialakítja  a  Tractatus  óta  megváltozott  gondolkodásának 
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központi  fogalmait.  Ezek  a  fogalmak  olykor  maguk  is  vizuális  természetűek, 
általános  értelemben  véve  pedig  metaforikusak.  Wittgenstein  esetében  azonban 
már  maga  az  album  fogalma  is  sajátos  jelentést  hordoz;  a  fényképalbum 
összeállítása pedig azt a –  talán ekkor még  tudatosan át sem gondolt – metódust 
tükrözi,  amellyel  a  filozófus  e  fogalom  jelentését  megalkotja.  Ismeretes,  hogy  a 
Filozófiai  vizsgálódások  előszavában  a  célként  kitűzött  könyvet  szembeállítja  az 
album‐karakterrel, melyet a többször átdolgozott mű mutat: 

 
Ugyanazon  vagy  csaknem  ugyanazon  pontokat  érintettem  mindig  más  és  más 
irányból, és mindig új képeket vázoltam fel. Csomó közülük elrajzolt vagy jellegtelen 
lett,  magán  hordva  egy  gyenge  rajzoló  minden  fogyatékosságát.  És  ha  ezeket  az 
ember már kirostálta, akkor még mindig maradt néhány tűrhető rajz, amelyet ekkor 
úgy kellett elrendezni, gyakorta körülnyirbálni, hogy a szemlélő számára a táj képét 
adják. – Ez a könyv tehát valójában csupáncsak egy album.2 

 
A különböző időpontokból származó előszótervezetek a könyv és az album közötti 
összeütközésre  utalnak;  az  album‐karakter  első  említése  pedig  1936‐ra,  azaz 
nagyjából  a  fényképalbum  összeállítását  közvetlenül  követő  időszakra  datálható. 
Mint  Alois  Pichler  (2000)  írja,  ebben  az  évben  Wittgenstein  tudatosan  és 
határozottan  dönt  az  album‐forma  mellett,  miután  hiábavalónak  látja  azon 
erőfeszítését,  hogy  filozófiai  gondolatait  lineáris  rend  alapján  felépülő  könyvvé 
állítsa  össze.3  A  döntés  hátterében  az  album‐forma  és  írásmódjának  – 
gondolkodásmódjának  –  strukturális  hasonlósága  áll:  „az  album‐forma  melletti 
döntésből semmi esetre sem következett vagy kellett következnie a megjegyzések 
rendjének  aforizma‐szerű  önkényessége”,  hanem  „ezzel  ellentétben  inkább  a 
lehetséges  legjobb  formát  eredményezte,  annak  érdekében,  hogy  képes  legyen 
megvalósítani  Wittgenstein  filozófia  módszer‐ideálját  és  a  filozófiai  terápia 
wittgensteini  programját”.4  Pichler  egyenesen  arra  következtet,  hogy  e  döntés 
felfogható  Wittgenstein  írói  természetéről  és  filozófiai  elméletéről  tett  őszinte 
vallomásként. 
  A  fényképalbum  „rendezett  rendezetlensége”  és  a  Filozófiai  vizsgálódások 
gondolati  felépítése,  összeállításának  módja  közeli  rokonságot  mutat.  Az  a 
komplexitás,  amely  a  fényképalbum  egymást  átható  felvételeinek  kapcsolatában 
felmerül,  visszatér  a  Filozófiai  vizsgálódások  gondolati  komplexitásában.  És  a 
viszony meg is fordítható: amiként a szerző az előszónak a korábban idézet helyét 
megelőzően írja, 
 

Hogy  annak,  amit  írni  tudok,  még  a  legjava  sem  lesz  soha  több  filozófiai 
megjegyzéseknél;  hogy  gondolataim  hamarosan  megbénulnak,  valahányszor 
megkísérlem,  hogy  természetes  hajlamuk  ellenére  egyetlen  irányba  kényszerítsem 
őket. – És ez persze magával a vizsgálódás természetével függött össze. Merthogy ez 
arra  kényszerít  bennünket,  hogy  egy  széles  gondolati  vidéket  minden  irányban, 
keresztül‐kasul  bejárjunk.  –  E  könyv  filozófiai  megjegyzései  egy  halom 

                                                  
2 Wittgenstein 1998. 11. o. (Neumer Katalin fordítása) 
3 Pichler 2000. 57. o. 
4 Uo. 59. o. 



A FÉNYKÉPEK SZEREPE WITTGENSTEIN FILOZÓFIÁJÁBAN 
© LEHMANN MIKLÓS 2002 

4 

 

 

tájképvázlathoz  hasonlatosak,  amelyek  e  hosszú  és  bonyodalmas  utazásokon 
keletkeztek.5 

 
Éppúgy,  ahogyan  a  Filozófiai  vizsgálódások  megjegyzései  „keresztül‐kasul”  járják 
be a gondolkodás egy  területét, ugyanúgy  járnak be a  fényképalbum képei  is egy 
emléktartomány emocionálisan is töltött területét. 
  Az  album  elrendezése,  a  beragasztás  a  Filozófiai  vizsgálódások 
összeállításának  módszeréhez  hasonlatos.  A  megjegyzések  összeszerkesztése  – 
amely, mint  a mű  keletkezéstörténete  alapján  kitűnik,  többszöri  nekifutásra  sem 
nyerte el a szerző által véglegesnek elismerhető alakját, így leginkább a szerkesztés 
egy  lehetőségének  tűnik – a  fényképalbum képeinek összeszerkesztésével egyező 
módon  ment  végbe.  A  képek  hordozója  maga  is  egy  közönséges  vonalas 
jegyzetfüzet,  egy  azok  közül,  melyeket  Wittgenstein  azidőtájt  megjegyzései 
rögzítésére  használt.  Mint  ilyen,  nem  a  végleges  formát  tükrözi  –  hanem  az 
elrendezés egy lehetőségét. 
 
 
A fényképek 
 
Dokumentálható,  hogy  Wittgenstein  az  1930‐as  években  két  alkalommal  is 
vásárolt  fényképezőgépet.  Fanja  Pascal  visszaemlékezéseiben  leírja,  hogy  a 
filozófus  darabokban  (nyilvánvalóan  nagyobb  szerkezeti  egységenként,  külön 
optika,  vázszerkezet  és keresőrendszer  formájában)  rendkívül olcsón  szerzett be 
saját magának  egy  apparátust.6  Pascal  szerint  a  gép  erősen motiválta  arra,  hogy 
kísérletezzen  a  képalkotással;  tanítványáról  is  aprólékos  műgonddal  készített 
felvételeket. 
  Egy  másik  alkalommal  –  Wittgenstein  javaslatára  –  néhány  barátjával 
vásároltak több olcsó gépet, melyekkel egymásról készítettek felvételeket, pusztán 
a kísérlet vagy a játék kedvéért.7 
  A fotóalbumban csupán néhány olyan kép szerepel (a 11, 18, 56, 58 és 59. 
oldalon), melyekről bizonyossággal megállapítható, hogy a filozófus készítette el. A 
hagyatékban azonban található még néhány olyan nagyobb méretű lap, melyeken 
Wittgenstein saját felvételei láthatóak: ezek összeállításukban nagyjából az album 
koncepcióját követik, bár e képeket nem maga Wittgenstein, hanem Ben Richards 
ragasztotta fel nagyméretű, különálló vonalas füzetlapokra. A képeken elsősorban 
barátok és családtagok szerepelnek. 
                                                  
5 Wittgenstein 1998. 11. o. (Neumer Katalin fordítása) 
6 „When we were eating the thick sandwiches Wittgenstein praised Woolworth's merchandise. He 
had  bought  a  camera  there  in  components  each  at  6d,  total  price  two  shillings  ‐  an  excellent 
instrument! It led to his offering to take some snaps of me, and he did so one sunny day in Neville's 
Court  in Trinity.  I  sat on a bench, and as he knelt  in one knee  to peer  through  the  lens  I had  the 
sensation that I was a material object to him and that he might come up and absentmindedly move 
my elbow an inch.” Fanja Pascal 1981. 42. o. 
7 "The next day we were in Woolworth's for some purchases. Wittgenstein noticed some cheap little 
cameras. ‐ 'What fun it would be to take some snaps of each other.' ‐ So he insisted to buying three 
cameras, one for each of us. Then he wanted to climb to the top of Nelson's Column to view the city 
from  there.  We  took  a  lot  of  photographs  but  thez  didn't  turn  out  very  well!"  Maurice  Drury 
visszaemlékezése, in Nedo – Ranchetti (szerk.) 1983. 281. o. Valószínűsíthető, hogy ekkor készítette 
Wittgenstein Druryről azt a felvételt is, amely fotóalbuma 59. oldalán található. 
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  A  fényképek  és  a  személyes  visszaemlékezések  alapján  kirajzolódik,  hogy 
Wittgenstein  fényképezési  módszerében  kettős  elgondolást  követett.  Egyrészt 
igyekezett  kihasználni  a  fényképezésben  rejlő  gyorsaságot,  keresetlenséget,  a 
pillanat megragadásának lehetőségét és frissességét. Így saját képein előszeretette 
alkalmazta  az  utcai  fényképészek  módszerét:  barátairól  gyakran  készített  ilyen 
felvételeket.  Másrészt  időnként  szigorú  elrendezési  követelményeket  igyekezett 
követni, és erre megpróbálta barátait is rávenni, ha őt fényképezték. Jó példa erre 
az  a  néhány  felvétel, melyek  1950  tavaszán  készültek  Cambridge‐ben.  Knut  Erik 
Tranøj  képein  a  filozófus  Georg  Henrik  von  Wright  társaságában  látható, 
elkészítésükhöz  Wittgenstein  pontos  instrukciókat  adott:  megszabta  a  hátteret 
(kifeszített  lepedővászon)  és  a  testtartást.  Ezekről  az  utolsó  képekről  ugyanaz  a 
tárgyilagosságra  törekvés  olvasható  ki,  mint  a  legtöbb  Wittgensteint  ábrázoló 
beállított képről. 

Mint  Fanja  Pascal  visszaemlékezéséből  is  kitűnik,  hosszadalmasan  és 
aprólékosan  képes  volt  követni  az  elképzelt  koncepciót.  Ezt  a  képek  további 
feldolgozásában  is  követte.  Pascal  maga  is  elcsodálkozott  azon,  amikor 
Wittgenstein átadta neki az ekkor készült képek egy példányát: a kép egészen apró 
volt,  hosszasan  folytatott  vágás  eredménye,  melynek  során  a  legmegfelelőbb 
képkivágást  keresték.8  Wittgenstein  a  kép  méretét  mellékesnek  tekintette,  a 
nagyítást  pedig  egyenesen  értelmetlennek.9  De  azt  sem  lehet  mondani,  hogy  a 
képkivágás,  a  megfelelő  kompozíció  ilyen  szinte  szőrszálhasogató  keresésére 
esztétikai  meggondolások  vezettek  volna.  A  magyarázat  közelebb  áll  a 
wittgensteini filozófiai módszerhez, mint az esztétikához. 

 
Általánosságban  elmondható  tehát,  hogy  a  fényképalbum  és  a  képek 

Wittgenstein  esetében  különös,  hármas  jelentőséget  kapnak.  A  fénykép  így 
egyaránt  lehet  a  filozófia  (1)  alkalmazása  –  azaz,  a  filozófiai  koncepciók  egyfajta 
leképezése;  (2)  illusztrációja  –  azaz,  a  filozófia  konkretizálása  és  magyarázata, 
akárcsak  az  igen  gyakran  használt  ábrák  és  rajzok  esetében;  (3)  forrása  –  azaz, 
bizonyos  értelemben  a  fénykép  jellemzői,  a  leképezés  módszere  és  a  képek 
albummá alakítása táptalajt biztosíthatnak a filozófiai gondolatok számára is. Mint 
Gert Walden  rámutat, Wittgenstein  hozzáállását  a  fotográfiához  semmiképp  sem 
érdemes  esztétikai  szempontok  szerint  megközelíteni.10  Esztétikai  objektumok 
helyett  a  fényképeket  sokkal  inkább  a  képnyelv  egy  médiumának  tekintette, 
amelyet a saját felvételei és fényképalbuma segítségével konkretizált. A képeket és 
az albumot így filozófiája részének kell tekinteni. 
 
 

                                                  
8  „Francis  told me that Wittgenstein would devote hours to shaving of  tiny slivers  from the small 
photos he took before he would be satisfied with some kind of balance achieved. Certainly when he 
gave me my copies they were much reduced from the original size; one was now smaller than an 
inch square.” Fanja Pascal 1981. 42. o. 
9  „During the Spanish Civil War Wittgenstein, seeing in our room an enlarged photograph of  John 
Cornfold, who had  just be killed  in  Spain,  sniffed:  ’They  think you  can  just  enlarge  a photo. Now 
look. It's all trousers.’ I looked, and of course, he was right.” Uo. 
10 Walden 1989. 161. o. 
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A családi hasonlóság koncepciója 
 
Az  1920‐as  évek  végén  és  a  következő  évtized  elején  Wittgenstein  élénk 
érdeklődést tanúsított Francis Galton kompozitfotói iránt. Galton, aki Darwin egyik 
unokaöccse  volt,  elsőként  folytatott  rendszeres  antropológiai  kutatásokat:  teljes 
népcsoportokat  igyekezett  felmérni,  hogy  részletes  leírást  készíthessen  egy  nép 
általános jellegzetességeiről. Galton érdeme az is, hogy a 19. század végén szintén 
az  elsők  között  fedezte  fel  és  használta  ki  a  fotográfiában  rejlő  tudományos 
lehetőségeket. Azonos beállítással  fényképeket készített  egy népcsoport  tagjairól, 
majd  azokat  egymásravetítve,  a  pozitív  kép  elkészítésénél  többszöri  expozíciót 
alkalmazva  olyan  képet  alkotott,  amelyen  az  általános  jellegzetességek 
kiemelkedtek,  míg  az  egyedi  esetlegességek  elhalványodtak.  Galton  néhány 
felvétele  megtalálható  Wittgenstein  hagyatékában  is;  első  szövegszerű  említése 
pedig  1929.  október  17‐re  datálható,  amikor  a  galtoni  kompozitfotókat  a 
valószínűséggel köti össze. 
 

A valószínűség és a galtoni fénykép. 
A galtoni fénykép egy valószínűségnek a képe. 
A valószínűségre vonatkozó kérdések bizonyos módon összefüggnek az érzetadatok 
„meghatározatlanságára” vonatkozó kérdésekkel.11 

 
Első pillantásra  tehát a galtoni  fényképek azon  jellemzője  tűnik  legfontosabbnak, 
hogy  rajta  a  valószínű  vonások  felerősödnek,  míg  a  valószínűtlenebbek 
elhalványulnak. Wittgenstein  azonban  hamarosan  felismeri  azt  is,  hogy  ezáltal  a 
hasonlóság  olyan  fajtája  áll  elő,  amely  különbözik  másféle  hasonlóságoktól. 
Megkéri a család barátját, az akkoriban Bécsben divatos fényképészt – akitől több 
alkalommal  rendelt  már  képeket  –,  Moritz  Nährt,  hogy  készítsen  őróla  és 
nővéreiről  egy  kompozitképet.  A  kép  elkészítéséhez,  csakúgy, mint más  esetben, 
pontos instrukciókat ad. A kép 1930 körül készül el.12 
  A  kéziratos  hagyaték  ugyanekkor,  1931.  augusztus  19‐én  említi  először  a 
családi  hasonlóság  fogalmát.  A  fogalom  legismertebb  meghatározása  a  Filozófiai 
vizsgálódások gyakran idézett 67‐es paragrafusában olvasható: 
 

Ezeket  a  hasonlóságokat  nem  tudom  jobb  szóval  jellemezni,  mint  hogy  „családi 
hasonlóság”‐ok;  mert  így  fedik  át  és  keresztezik  egymást  azok  a  különböző 
hasonlóságok,  amelyek  egy  család  tagjai  között  állnak  fenn:  termet,  arcvonások,  a 
szem  színe,  a  járás,  a  temperamentum  stb.,  stb.  –  És  azt  állítom:  a  ’játékok’  egy 
családot alkotnak.13 

 
A  családi  hasonlóság  fogalma  később  elsősorban  a  kategorizáció  és  a 
fogalomalkotás  terén  futott  be  nagy  karriert,  mivel  az  elmosódó  határral 
rendelkező  fogalmak  és  kategóriák  kiküszöbölték  a  tulajdonságlisták  alapján 

                                                  
11 Wittgenstein 2001. 2. kötet 101. o. 
12  A  kompozitfotó  alapjául  szolgáló  felvételek  (a  filozófusról,  valamint  Hermine,  Helene  és 
Margarete nővéréről) megtalálhatók Wittgenstein saját fényképalbumában, a kompozitkép azonban 
– számos hasonló, többszöri megvilágítást alkalmazó felvétellel együtt – Helene nővére albumában 
látható. 
13 Wittgenstein 1998. 58. o. (Neumer Katalin fordítása) 
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előálló fogalmak hibáit. Akárcsak a kompozitképen, nem jelölhető ki egyetlen olyan 
tulajdonság  sem,  amely  minden  családtag  vagy  kategóriatag  esetén  kötelező 
érvénnyel jelen lenne.14 Maga a kategória‐ vagy fogalomalkotás folyamata pedig az 
egyediből  kiindulva,  alulról  építkezve megy  végbe.  A  kategória  –  éppúgy, mint  a 
kompozitkép  jellegzetes vonásai – mintegy kiemelkedik az alája tartozó tagokból. 
Az  általános  kifejezések,  kategóriák  és  fogalmak  azt  képesek  megragadni  a 
világból,  ami  ezen  a  módon  kiemelkedik  az  egyediségből;  a  kompozitkép  pedig 
nem egyfajta „ideális” családtag képét ábrázolja, hanem az adott család fogalmát. A 
kompozitfotó  e  tekintetben  a  családi  hasonlóság  képi  eszközökkel  történő 
gyakorlati alkalmazásának tekinthető.15 
  A fogalmak és kategóriák határainak elmosódottsága a képek életlenségével 
áll  kapcsolatban.  Az  éles  határral  rendelkező  egyedek  életlen  körvonalú 
fogalmakat  hoznak  létre,  miként  fokozatosan  elmosódnak  a  vonások  a 
kompozitképen, minél  több  egyedi  fényképből  állnak  össze.  Az  életlenség  ezáltal 
negatív jelzőből pozitív tulajdonsággá változik. 
 

A  ’játék’‐fogalom  –  mondhatjuk  –  elmosódott  körvonalú  fogalom.  „De  fogalome 
egyáltalán  egy  homályos  fogalom?”  –  Egy  életlen  fotó  képe‐e  egyáltalán  egy 
embernek?  Okvetlenül  előnyös‐e  mindig,  ha  egy  életlen  képet  egy  élessel 
helyettesítünk? Vajon nem éppen az életlenre van‐e gyakorta szükségünk?16 

 
Az általános, a  fogalom vagy a kategória csak az életlenség révén állhat elő. Ez az 
életlenség  az  egymásba mosódó  arcok  életlensége,  amely  éppen  általánossága  és 
homályossága  révén  válik  jelentéstelivé.  A  fogalmak mozgásterüket,  használatuk 
változatosságának lehetőségét is – részben – ebből nyerik. 
  Az  életlenség  problémája  szintén  a  jelzett  időszakban  válik  kérdéssé 
Wittgenstein számára. 1931. augusztus 12‐én erről a következőképpen ír: 
 

Nem  inkább az  lenne  igaz, hogy el  kell utasítanunk minden egzakt definíciót, mint 
megértésünk kifejezését? Azaz, azt kellene egy  ilyen definícióról mondanunk, hogy 
csak egy, a fogalommal rokon fogalmat határoz meg, de nem magát a fogalmat. És a 
rokonság  nagyjából  olyan  lenne,  mint  két  kép  rokonsága,  melyek  közül  az  egyik 
életlenül határolt színfoltokból, a másik pedig hasonlóan kialakított és felosztott, de 
élesen határoltakból állna. A hasonlóság ekkor éppúgy  tagadhatatlan  lenne, mint a 
különbözőség. 
  A kérdés tehát: beszélhetsz‐e az első kép esetében is foltokról? Bizonyára csak egy 
másik, de rokon értelemben. 

                                                  
14 Az  iménti  idézet  folytatása  is  éppen ezt  a  jellegzetességet  emeli  ki:  „Éppígy  alkotnak például  a 
számfajták  is  családot. Miért  nevezünk  valamit  „szám”‐nak? Nos,  például mert  közvetlenül  rokon 
valamivel,  amit  eddig  számnak  neveztünk;  és  ezáltal,  mondhatjuk,  közvetve  rokonságba  kerül 
valami mással, amit szintén így nevezünk. És számfogalmunkat úgy terjesztjük ki, ahogyan egy fonál 
fonásakor  az  egyik  szálat  a  másikhoz  sodorjuk.  A  fonál  erőssége  pedig  nem  azon  múlik,  hogy 
valamely szál egész hosszában végigfut‐e a fonálon, hanem azon, hogy elég sok szál fonódik‐e össze 
egymással. 
  De ha valaki azt akarná mondani: „Tehát mindeme képződményekben van valami közös – 
tudniillik mindeme közös vonásoknak a diszjunkciója”, akkor én azt válaszolnám: ez csak játék egy 
szóval.  Éppígy  lehetne  mondani:  van  valami,  ami  az  egész  fonálon  végigfut  –  tudniillik  e  szálak 
hézagmentes összefonódása.” Uo. 
15 Vö. Nedo 1989. 157. o. 
16 Filozófiai vizsgálódások 71. §, Wittgenstein 1998. 60. o. (Neumer Katalin fordítása) 
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  Ez  azt  jelenti:  az  életlen  határok  hozzátartoznak  a  növényről  kialakított 
fogalmamhoz,  ahogyan  az most  van,  azaz,  ahogyan most  ezt  a  szót  használom,  és 
ahogyan az e  fogalmat  jellemzi, hogy pl. azt mondom: nem találtam meghatározást 
arra nézve, vajon ezt növénynek kell hívni vagy sem. 
  Úgy  tűnik  azonban  számomra,  hogy  itt  tévesen  használják  az  „életlen”  szót, 
nevezetesen abban az esetben, amikor nem képzelhető el „éles”.17 

 
  A  fogalmak  és  a  kompozitfotók  képlékenysége  abban  a  tekintetben  is 
megragadható, hogy – mivel alulról építkeznek – kizárólagosan a bennük szereplő 
egyedi entitások vagy képek jellegzetességeit mutatják. Így a fogalom, a kategória 
vagy  a  kompozitkép  dinamikusan  változhat,  amennyiben  újabb  kategóriatagokat 
vesz  fel,  illetve a  fénykép esetében újabb egyedi képet vetítenek a kompozitra. A 
Wittgenstein‐testvérekről készített kompozitfelvétel lényeges tekintetben változna 
meg, ha újabb családtagok is szerepelnének a képen. 
 
 
Összegzés 
 
A Wittgenstein‐hagyatékban található fotográfiák világossá teszik, hogy a filozófus 
életművének integráns részét képezik. A szokásos viszonyt megfordítva, a filozófia 
a  bemutatott  esetben  több  ponton  is  táplálkozhatott  a  fényképekből.  Ezek  a 
fényképek  hasznos  útmutatással  képesek  szolgálni  számos  olyan  kérdésben, 
melyet a hátrahagyott szövegek vetnek fel. Úgy tűnik, nem csupán a teljes életmű, 
hanem annak egyes részei is csak abban az esetben értelmezhetők maradéktalanul, 
ha  az  elemzés  e  képeket  is  figyelembe  veszi.  Ezek  a  képek  nem  puszta 
dokumentumok  –  inkább  egy  filozófia  sajátos  megvalósulása,  alkalmazása  és 
részbeni forrása. Értelmezésükkel továbbvihető az az interpretációs irány, amely a 
hagyatékban  található  ábráknak,  a  kéziratos  és  gépírásos  szövegek 
jellegzetességeinek, azok keletkezés‐ és  formálódástörténetének kiemelt  szerepet 
tulajdonít Wittgenstein életművének feldolgozásában. 
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