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A hiba művészete

A magyar fotográfiai hibaizmus 
története a véletlennel kezdődött  Az irányzat kitalálója, A  Fehér 
Vera meséli egy interjúban: „Egy kutyás kép a kiindulópontja az 
egész történetnek  Készítettem egy képet, a havas tájban fut a 
fekete kutyám  De elrontottam, túlexponáltam  A kutya úgy néz 
ki, mint egy őzike, és a hóból sem jöttek ki a szép részletek  Ki-
dobtam a vizestartályba  Ott gyűjtöm az ilyen selejteket, aztán, 
ha egyszer lesz erőm, végleg kidobom őket a kukába  Pont ez 
a kép volt legfölül, amikor egy közömbösítő szert kevertem ki, 
aminek kis, lila kristályai vannak  A kristályok rágurultak a kép-
re, és ahogy próbáltam menteni, barna-lila foltok keletkeztek raj-
ta  Kikaptam a képet és felkiáltottam, milyen szép  Gyakorlatilag 
dolgoztam vele, csak nem tudtam róla ”1

Több ponton is esetlegessé vált a fotó (és vele együtt a hi-
baizmus) sorsa, de mindig volt egy olyan mozzanat, amikor a 
megsemmisülés előtt álló képet megmentette valami  Szeszélyes 
véletlenek sorozata kellett hozzá, hogy a kukába szánt képből 
műalkotás legyen, és ezzel együtt megszülessen az a felismerés, 
hogy egy jó fotónak nemcsak a tökéletességről kell szólnia  

Márpedig a fotográfia par excellence a tökéletesség művésze-
te, hiszen abban különbözik a klasszikus művészetektől, hogy a 
műalkotás létrehozása során a művész többnyire egy technikai 
eszközt, egy gépet is igénybe vesz  Mely azonban nemcsak pro-
tézisként, az ember érzékszervei kiegészítésére szolgál, hanem 
önálló „alkotótárs”: a látás és a képalkotás olyan módokon való-
sul meg általa, ahogyan nélküle nem tudna  A gép új minőséget 

1 Kling József: Magyar lány találta fel a hibaizmust  http://www unikornis hu/
kultura/20161112-a-feher-vera-hibaizmus-fotomuveszet html (Utolsó letöl-
tés: 2021  08  11 )



jelent, a szó mindkét értelmében: új médiumot és a modellt töké-
letesen leképező képeket  Olyan tökéletességet, amelyet nélküle 
nem lehetne elérni  

Manapság boldog-boldogtalan képek sokaságát képes előállí-
tani a digitális kamerájával, automata üzemmódban; egész vilá-
gunk, életünk tele van képekkel  Ezen képek nagy része azonban 
akar valamit tőlünk, üzen valamit, fogyasztásra ösztönöz, állás-
foglalásra késztet stb  Technikailag tökéletes fotók tömkelegével 
találkozunk nap mint nap, amelyek azt sugallják, hogy elmúl-
tak azok az idők, amikor az anyag vagy a körülmények mak-
rancoskodása folytán hiba csúszhatott az alkotó számításába  A 
hibaista fotóművészet azonban pont azokat a daliás időket idézi, 
amikor a jó képhez szükséges a szerencse és a véletlen hozzá-
járulása is  Ám nem afféle kézműves divatról van szó, hanem 
kíváncsiságról és kísérletezésről  S ha az Isten is úgy akarja, meg-
történik a csoda 

A fotográfia születése a tökéletes kép vágyának köszönhető  
Azért kísérleteztek a különböző technikai eljárásokkal már a 19  
század elején, hogy a kapott kép mindinkább megközelítse a való-
ságot, s könnyebb legyen előállítani, mint mondjuk egy festményt  
A képrögzítési eljárások rohamos fejlődésével az álom beteljese-
dett: lehetővé vált „hű képet alkotni”  Ami valóságos csoda volt a 
maga korában  A bonyolult eljárások során megalkotott kép össz-
hangban volt azzal az elvárással, amit a műalkotásokkal szemben 
is támasztottak évszázadokon keresztül: tökéletes volt 

Ahogyan a kamerák tökéletesedtek technikailag, úgy lett egy-
re több ember számára elérhető a tökéletes kép alkotása  A fel-
tételek adottak voltak, csupán meg kellett tanulni kezelni a gé-
pet és a laborálást  A digitális kamerák majd a fényképezésre is 
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alkalmas mobiltelefonok megjelenése azonban ezt is felesleges-
sé tette, és a megfelelő gép birtokában a nagy számok törvénye 
alapján már bárki tud jó képet csinálni  Vagy legalábbis megkö-
zelítőleg jót  A kevésbé sikerült képek pedig senkit nem érdekel-
nek, törlik őket  

A tökély mércéje évszázadokon át kizárta a véletlent és az 
esetlegességet az alkotási folyamatból, hiszen a műalkotásnak 
a maga érzéki valóságában az érzékfelettit kell közvetítenie; az 
időbeli, mulandó anyagban az örökkévaló tökéletességet meg-
formálnia  Ennek a felfogásnak az alapja az az újkori optimiz-
mus volt, mely szerint világunk, életünk történései és maga a 
történelem tökéletesen kontrollálható, uralható, sőt, irányítható  
A filozófiában és az esztétikában a 19  század végén és a 20  szá-
zad elején vált egyre kétségesebbé ez az illúzió, és egyre általáno-
sabbá az a tapasztalat, hogy az emberi élet és történelem bizony 
nem egy mindent uraló és előrelátó Világszellem fennhatósága 
alá tartozik, hanem ki van szolgáltatva számunkra ismeretlen 
erőknek és a vak véletlennek  Az alkotás immár nem egy mester-
terv megvalósítása, hanem az időbeliség radikális visszavétele, 
szövetség a véletlennel  Azok a fotóművészek, akik elkötelezet-
tek a hibaizmus esztétikájának, eleve abból indulnak ki, hogy a 
véletlen nem kiküszöbölendő eleme az alkotásnak, hanem maga 
is alkotótárs  A kép létrehozása kísérletezés az anyaggal, és ráha-
gyatkozás a véletlenre  Ebből születik a csoda 

Erre a csodára a magyar fotográfia történetében már korábban 
is felfigyeltek: érdekes képek születnek akkor, amikor valami vá-
ratlanul megzavarja a képalkotás folyamatát  Magyarországon 
Kardos Sándor kezdte el gyűjteni a privát célra, amatőrök által 
készült fotókat, amelyek a szokásos jeleneteket örökítik meg: 
családi és egyéb közösségi összejövetelt, embereket számuk-
ra kedves tárgyakkal, embereket evés közben  A gyűjtemény a 
Horus Archívum nevet kapta, és egészen az 1900-es évek elejétől 
napjainkig találhatók benne fotók, amelyeket a gyűjtő 120 kate-
góriába sorolt  Az archívum különlegessége, hogy Kardos kife-
jezetten „az olyan pillanatok rögzített változatait keresi, amikor 
váratlan dolog történt az exponálás pillanatában, a szereplők vá-
ratlan mozdulatot tettek (több ezer olyan fotót tartalmaz például 
az Archívum, ahol az utolsó pillanatban a szereplők megérin-
tik egymás intim testrészét), vagy két exponálás történt egy koc-
kára, túlexponált lett a kép, vagy rossz volt a megvilágítás, be-
mozdult a gépet tartó kéz vagy a kiszemelt látvány  Olyan dolog 
történt ott akkor a szereplőkkel, a jelenettel, a technikával vagy 
a laborban (ez utóbbi kettőbe sorolhatók az »elrontott« fotók), 
amire nem számított az alkotó, nem akarta, hogy megtörténjen ”2

A véletlen teljesen áthúzta a fotós szándékait, és egy hétköz-
napi jelenet megörökítéséből olyan fotó született, amelyet tudatos 
2 Somogyi Zsófia: Horus Archívum  Kardos Sándor fotógyűjteménye  Fotó-

művészet, 2003/5–6  http://fotomuveszet net/korabbi_szamok/200356/horus_
archivum (Utolsó letöltés: 2021  08  11 )
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tervezéssel nem lehetett volna megalkotni  A képalkotás folyama-
tába csúszó hiba egészen abszurd, groteszk képeket eredménye-
zett, melyeket ráadásul nem is profi fotósok hoztak létre, hanem 
amatőrök – ami még nagyobb teret enged a véletlennek  Kardos 
ezt így kommentálta: „Isten ujja beleért a képekbe ”

A hiba új kontextust teremt, új jelentéseket hoz létre, amire 
talán az egyik legjobb példa egy 9–10 képből álló sorozat, melyen 
egy televízió látható és a környezete, csak a kameraállás változik, 
ahogyan a gépet tartó kéz el-elmozdul  A képernyő üres, mert-
hogy a kép vakuval készült  A dátum: 1989  július 16 , Nagy Imre 
és társai újratemetésének napja  A kép készítője ezt a történelmi 
pillanatot akarta megörökíteni, de szándékával ellentétben sem-
mi sem látszódik belőle  A képek „elrejtenek, ahelyett, hogy mu-
tatnának  Az emlékezés több dimenzióját jeleníthetnék meg, ehe-
lyett a ránk kényszerített vaksággal arra kényszerítenek, hogy 
mindennél jobban emlékezzünk  A képernyők látványa kitölthe-
tő, belevetíthető mindaz, amiért kiemelkedő jelentőségű lett az 
a nap, amiért létrejött e fotó: a férfi egész élete, az ország sorsa, 
a kollektív emlékezet testet öltése, az ember múlhatatlan meg-
örökítési vágya, mely halhatatlanná szeretné tenni legalább egy 
kicsit a fontos dolgokat ”3 

Nem véletlen, hogy a Hibaista Csoport munkái kapcsán so-
kaknak eszébe jut ez az egyedülálló gyűjtemény  A csoport mun-
kája azonban sok szempontból különbözik azokétól, akiknek a 
képei a Horus Archívumban szerepelnek  A legfontosabb kü-
lönbség, hogy valamennyien profi fotósok, így elvileg az átlag-
embernél több lehetőségük, képességük van a hibák kiküszöbö-
lésére  És mégis elrontják, mégis hibáznak 

De mi a különbség egy amatőr és egy profi által elrontott kép 
között? Hogyan lehet profi módon elrontani egy fotót úgy, hogy 
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az esztétikailag mégis értékes legyen? Ha egy fotósnak a kisujjá-
ban van a szakma minden fortélya, akkor miért hibázik? S ha hi-
bázik, akkor miért nem dobja a képet a kuka mélyére? Vagy mi-
ért állítja ki? Márpedig vannak, s bizony nem is kevesen, akiket 
éppen az hoz lázba, ha a képen megjelenik valami hiba, valami 
váratlan, mintha „Isten ujja” is beleért volna a képekbe 

A gyanakvó szemlélő akár azt is gondolhatja, hogy a hibá-
ból erényt, sőt, esztétikát csinálni nem más, mint menekülési 
útvonal a gazdaságosság jegyében, magyarán: menteni akarják 
a menthetőt  Reciklálás  Csakhogy a dolog természetesen nem 
ilyen egyszerű  Igaz, hibázni könnyebb, mint nem hibázni, de 
az sem mindegy, hogyan hibázik az ember  Jól hibázni talán a 
legnehezebb 

Egy jó fotós tudja, hogy egy jó kép előállításához milyen fo-
gásokat kell bevetni  De azt, hogy miképpen kell hibáznia ahhoz, 
hogy abból is jó kép legyen – ehhez a technikai jártasságon kívül 
szerencse is kell  Körbe kell udvarolni a véletlent  Ki kell lépni 
a kiszámíthatóság komfortzónájából, és elvetni a sulykot, bele 
az ismeretlenbe, vagy éppen-csak-sejtettbe  S vagy betalál, vagy 
nem  Kész csoda, ha igen  S ha igen, akkor kész a csoda 

Ezt a csodát próbálja meg munkáiban megidézni a Hibaista 
Csoport, amelynek tagjai a fotográfiai eljárások során keletkező 
hibalehetőségeket kutatják  Ahogyan ars poétikájukban mond-
ják, a hibaizmus lényege a hiba elfogadása  Amikor az alkotás 
folyamatához egy szándéktalan történés társul: ezt nevezzük – 
a szándék szempontja szerint – hibának  S ha az alkotó a hibás 
kép láttán képes felülemelkedni saját eredeti célján, észreveheti, 
hogy egy-egy ilyen fordulat nem elvesz, hanem alkalomadtán 
hozzátesz a képi és esztétikai eredményhez  Ha nyitott szemmel, 
mondhatni objektíven figyeli saját működését, véletlen-képei 
hozzátesznek munkássága mondanivalójához is 

Javarészt filozófiai kérdés ez, mert vannak alkotók, akik nem 
hisznek a véletlenekben, illetve a véletlenek történését is a sa-
ját működési folyamatuk részeként értelmezik  A csoport felfo-
gásában a véletlen inkább olyan eseménynek tekinthető, amely 
kívülről jön, és általunk befolyásolhatatlan  A merészebbek ezt 
a tudattalannak vagy véletlennek nevezett történést másként is 
értelmezhetik  

A hibaizmus alapfeltevése tehát ezzel a vezérfonallal indult 
el a maga útján  A hibalehetőségek vizsgálata során azonban fel-
merült egy másik, nem véletlenszerű vagy sorsszerű, hanem erő-
teljesen irányított hibatípus is  Direkt használnak például rossz 
nyersanyagot, direkt olyan kamerát vesznek kézbe, mely rosszul 
engedi magába a fényt  Idetartozik az is, amikor direkt nyúlnak 
bele a bitek átírási folyamataiba, vagy a digitális feldolgozás so-
rán zavaró tényezőket állítanak az eredmény útjába  Ilyenkor 
sem tökéletesen kiszámíthatók a hiba megjelenési lehetőségei, 
ám a végeredmény ekkor is ajándék lehet  De képet akár gép nél-
kül is lehet alkotni: a fotogram és a kemogram a közvetítő eszköz 
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nélkül, csupán fotópapírral és vegyszerekkel készül, elég nagy 
teret hagyva a kísérletezésnek és a véletlennek 

A hibaisták megpróbálták a képalkotás során megjelenő hiba 
lehetőségeit klasszifikálni, „hibakatalógust” csináltak – még ha 
ez elsőre önellentmondásnak tűnik is  Két alapvető hibatípusról, 
a direkt és a fatális esetekről beszélnek  A direkt hiba a fotós tu-
datos szándékának, manipulációjának a következménye  Akkor 
jön létre, ha lejárt filmet használ, ha roncsolja a képet, vagy olyan 
kamerát alkalmaz, amely beereszti a fényt  Ám bármennyire is 
jelen van a tudatosság, a végső eredmény mégsem befolyásol-
ható teljesen  A fotós nem tudhatja előre, hogy a több évtizede 
lejárt filmen a penészfoltok milyen mintázatot rajzolnak a képre  
Az ilyen filmek előhívása során kalkulálni kell a film állapotával 
is, de ez sem sikerül mindig maradéktalanul, ezért mindig izgal-
mas, mi jelenik rajta végül 

A fatális hiba az „igazi” véletlen, amelyben semmi szándékos-
ság nincsen  Ahogyan írják: „melyekre valóban egyáltalán nem 
számítottunk, s valamilyen külső erőt képviselnek az alkotói fo-
lyamatban” 4 Ilyen például, amikor két képet egymásra exponál-
nak, vagy a kifutó tekercsen már csak egy fél fotónak van helye, 
és esetleg a kis lyukak is megjelennek a képen, amelyek a film 
rögzítésére szolgálnak  

Belső véletlenről akkor beszélnek, amikor az exponálás során 
történik valami váratlan, valami nem várt technikai hiba  Ezt 
okozhatja maga a kamera is, vagy ha helytelenül állítják be a re-
keszt és a záridőt  Ilyenkor a kép alul- vagy túlexponált, bemoz-
dult, életlen, nem színhelyes, perspektivikusan torz 

A külső véletlen ezzel szemben az, amikor minden rendben 
van a géppel és a beállításokkal, de valami áthúzza a fotós számí-
tásait  Váratlanul belelép valaki a képbe, vagy berepül egy ma-
dár, megjelenik egy daru, beúszik egy hajó, felrobban egy iroda-
ház  

Az utólagos véletlen pedig az utómunkálatok során keletke-
zik  Amikor az elkészült papírképet vagy fájlt olyan külső hatá-
sok érik, amelyekre nem lehetett előre számítani: „adatszállítás 
közben keletkező glitchek, elöregedő nagyításokon kiváló ezüst-
foltok, képfelületre fröccsenő anyagok, szakadások, gomba stb ”5 
Ezekből – kis szerencsével – látványos képi elemek válhatnak  

A Hibaista Csoport spontán módon alakult meg a kétezres 
évek vége felé, és az első önálló, bemutatkozó kiállításuk 2010-
ben volt a Három Hét Galériában, amit számos tárlat követett  
A csoport híre és képei külföldre is eljutottak, Olaszországban 
és Romániában is volt kiállításuk, valamint Budapesten a Len-
gyel Intézetben  A kortárs magyar fotóművészetben saját szín-
foltot képviselnek, és a szakma is egyre jobban elismeri őket  A 
hibaizmust, ezt a véletlen és provokatív szóalkotást is elfogadták 

4 http://hibaizmus hu/kutatas (Utolsó letöltés: 2021  08  11 )
5 Uo 

 a hiba művészete 99



idővel; mondhatni, kanonizálttá vált  A csoport több alkalommal 
is hirdetett tagfelvételt, így mára tizenhárman lettek, de vannak 
köztük „alvótagok” is, mások pedig rendszeresen dolgoznak, 
szerepelnek a kiállításokon  

Ha valaki átnézi a honlapjukon az egyes alkotók anyagát, 
azonnal szembetűnő lesz számára, hogy az egy csoportba, egy 
irányzatba tartozó fotósok hibaista képei mennyire karakteresek, 
megkülönböztethetők egymástól; mennyire érdekes az egyé-
ni látásmód és a hiba találkozása  A  Fehér Vera képeinek pél-
dául alapvető jegye a groteszk iránti fogékonyság és a humor, 
ahogyan ez jól látszik a Bóbita című képen is, amely egy disznó 
hátsóját mutatja a sáros talajon, az előtérben egy zöld növényi 
mintával  Acsai Miklós képei víziószerűek, elmosódott élekkel, a 
szemlélőt asszociációkra ösztönző foltokkal  Altnőder Emeséhez 
is közel áll a groteszk látásmód, valamint a harsány, erős színek, 
és valami melankólia is megjelenik a képein  Borsay Márti fotói 
hasonlítanak talán a leginkább a Horus Archívum anyagára: hét-
köznapi témák, jelenetek válnak szürreálissá valamilyen fatális 
hiba következtében  Eperjesi Ágnes képeiről akár azt is mond-
hatjuk, hogy a képiség nullfoka felé tendálnak, a digitális hibák 
színfoltokká és sávokká redukálták a látványt, amit egy leesett és 
tönkrement laptopmonitor produkált  

Kovács Dóra Mirtill képei a lágy, pasztellszínekről és a kör 
alakú becsillanásokról ismerhetők fel, Martinkó Márk növények 
beszkennelésével kísérletezik, furcsa, bizarr mintázatokat hozva 
létre az élő szövet és a digitális technika segítségével  Miroslav 
Zselinsky városi tájakról készít cianotípiákat, illetve alkotótársá-
val, Sprenc Balázzsal közösen hoznak létre olyan képeket, hogy 
egymás felvételeire exponálnak  Sprenc családi képeiről egyéb-
ként szintén a Horus Archívum juthat eszünkbe  Rácmolnár Mi-
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3. kép: Borsay Márti – Vedres Ági: Multiprojekt 
(dupla exponálás ugyanarra a filmre két alkotótól)
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lán képein a szinte homogén, zöld növényzet válik félig abszt-
rakttá  Szentpéteri Szandránál is a jellegzetes becsillanások, az 
analóg hatást mutató, pasztell színvilág  Vachter János képeinek 
többsége fekete-fehér, és előszeretettel fotózik lejárt tekercsek-
re, filmvégekre  Vadászi Zoltán képein azt érdekes megfigyelni, 
ahogyan a hiba segítségével az egyébként figuratív kép abszt-
rakttá válik  

A csoport manapság kevésbé aktív, utolsó együttes kiállítá-
suk 2016-ban volt a MÜSZI-ben Mentés másként – hommage az 
Uvaterv 2015-ben leégett archívumának, a Fortepan közreműködésével 
címmel  Érdekes, de nagyon is testhezálló kísérletre vállalkoz-
tak: a Fortepan nagyvonalú segítségével hozzájutottak néhány, a 
katasztrófából kimentett negatívhoz, és megkezdték rajtuk a ma-
guk mentési munkálatait  A kiállítás egyik része erre az anyagra 
épül; arra, ahogyan a művészek különböző technikákkal meg-
próbáltak új identitást adni a sérült képeknek, megőrizve azokat 
sérült és töredékes mivoltukban, ám éppen így téve lehetővé új 
jelentések keletkezését 

2019-ben pedig a csoport két tagjának, A  Fehér Verának és 
Altnőder Emesének volt egy közös kiállítása a Capa Központ-
ban A hibáinkkal együtt címmel  A magyar fotográfia egyik ki-
emelt intézményében való megjelenés legitimációs gesztusként 
is felfogható  A kiállítás kurátora, Gellér Judit írja: „A hiba csak 
akkor hiba, ha annak értékeljük  Attól függően, hogy milyen a 
lelki alkatunk vagy épp milyen szellemi, fizikai hatás alatt ál-
lunk, ugyanazt a dolgot számtalanféleképp megélhetjük  A hi-
báinkkal együtt című kiállítás képei kétféleképp értelmezhetőek  
Technikai értelemben hibás fényképeket jelentenek, míg temati-
kus értelmezésük az (ön)elfogadásra utal  A két alkotó, A  Fehér 
Vera és Altnőder Emese a fényképezőgép különböző funkcióit  
(ki)használva hozza létre egy egyszerre hétköznapi és különös 
világ többrétegű és többértelmű képeit ”6

A csökkenő aktivitás sajnos a pandémia számlájára is írha-
tó, de ebben az is közrejátszik, hogy megváltozott a csoport sze-
repfelfogása, legitimációja  Már nem kell az elfogadásért küzde-
niük, viszonylag szélesebb körben el- és megismerték őket, így 
aztán elérkezettnek látták az időt, hogy nyissanak a szélesebb 
közönség és az érdeklődők felé  A honlapjukon olvasható egy 
felhívás, miszerint örömmel várják azokat a képeket, amelyekről 
az alkotó úgy gondolja, hogy megfelelnek a hibaizmus esztétiká-
jának  Már az is jelzésértékű, hogy meglehetősen sok kép érke-
zett, ráadásul jó minőségben, izgalmas archívumot hozva létre 7 
Mindez azt igazolja, hogy szerencsés, nagyon szerencsés volt az 
a véletlen, amely A  Fehér Verát visszatartotta attól, hogy azt a 
bizonyos kutyás képet kidobja a kukába 

6 https://capacenter hu/kiallitasok/a-hibainkkal-egyutt/?fbclid=IwAR1V-
ZLdMqqfTgRTHW-wi9h0SIZiKlQHPBh-ukILzrkD9uFE7P5_Y5UCKB4 
(Utolsó letöltés: 2021  08  11 )

7 http://hibaizmus hu/kutatas/szures (Utolsó letöltés: 2021  08  11 )


