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Sós Dóra: Urbán kaleidoszkóp (ELŐSZÓ) 

A „Védtelen város” elnevezésű irodalmi és fotópályázatot 
2015 szeptemberében indította útjára az Underground Kiadó 
szerkesztősége.  

Kettős célunk volt. Egyrészt terepet adni szépíróknak és fo-
tósoknak, hogy végzettségtől, kortól, minden címkétől függet-
lenül, csupán a művészetcsinálás öröméért alkothassanak. 
Másrészt olyan tematikát akartunk körbejárni, amely sokak-
nak sokfélét jelent. Így teremtettünk meg egy városi kalei-
doszkópot, egy életből merített, mégis fiktív teret, amely fo-
lyamatosan változik – a szemlélőtől függően.  

Két ciklusra osztottuk a beérkezett műveket. A Védtelen vá-
ros elsősorban a városi létre, az Ismeretlen portré pedig az 
elcsípett pillanatokra fókuszál.   

A város elsősorban a hétköznapok ismerős közege. Sajátos-
ságait hol érdemként, hol egzotikumként, hol problémaként 
éljük meg. Van, hogy azonosulunk vele, és identitásunk része-
ként értelmezzük, máskor elzárkózunk tőle. Az „arctalan vá-
ros”, a „betondzsungel” és hasonló klisék rámutatnak, hogy 
sokszor feszengünk elembertelenedett viszonyai között, ho-
lott a város önmagában nem lehet „jó” vagy „rossz”, csak 
olyan, amilyenné mi tesszük. Nincs tudata, csak nekünk van 
tudatunk. A kollektíva megosztásában él. Épp ezért, a város 
nem az, aminek a netes térkép mutatja. A város az, aminek 
megéljük. Ha nem így élnénk benne, nem lehetne az ottho-
nunk. 
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VÉDTELEN VÁROS 

 

Horváth Balázs: The Birds 
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Siska Péter: A szárnyak még pihennek 

1. 
Végül havazni kezd. 

 
2. 

A hős szobra 
körbejár a téren. 

Megnyitja 
 

homlokát, érzi, 
városok 

 
nőnek a fejében – 

 
3. 

egy panelházban két 
emelet között 

megáll 
a lift. Üres. 

Fáj. 
 

4. 
Ő a konyhában 

áll. Kávét főz, talán 
rám gondol 

közben. 
 

Kinéz az ablakon, 
de már 

semmit sem lát. 
 

5. 
Az alagsorban Atyánk 
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disznókkal eteti 
meg magát: 

 
a szárnyak még 

pihennek, mondja, 
 

holnap látni 
fogjátok 

 
6. 

kialszik 
 

a világítás, egy kéz 
végigsimít 

a lüktető falakon. 
 

Nevetünk. Sokan 
vagyunk. Nagyon 

sokan. 
 

7. 
Egy disznó testét 

viseled: 
szemcsés, 

serceg. A szárnyak 
 

még pihennek. 
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Szikora Balázs: <3 

2014. június 24-én, három perccel délutáni negyed egy előtt 
egy sms érkezett a világ összes, használatban levő mobiltele-
fonjára. 

Mindössze ennyiből állt tartalma: <3. 
Se több, se kevesebb. Ismeretlen, szám nélküli volt a fel-

adó, és aki megpróbált visszaírni, hogy „Szia, ki vagy, „Kurva 
jó poén”, ne adj isten „Én is”, annak bizony csalódnia kellett. 
Az sms-t nem lehetett elküldeni. 

Voltak, akik megpróbálták felhívni a feladót, de szám nélkül 
ez komoly nehézségekbe ütközött.  

A nagyja megnézte, majd a lehető legkisebb érdeklődést 
mutatva ki is törölte. Ők lepődtek meg a legjobban, mikor 
legközelebb elővéve telefonjukat az sms ugyanúgy ott volt a 
beérkezett üzenetek között. 

Voltak jócskán, akik felháborodottan hívták szolgáltatójukat, 
hangot adva méltatlankodásuknak, hogy a szerződésükben 
ők kifejezetten titkosított számot kértek, pont az ilyen reklám- 
és spamüzenetek elkerülése végett, de mind ugyanazt a vá-
laszt kapták, hogy a központ nem továbbított senkinek sem-
milyen <3-t. 

De akadtak speciális reakciók is szép számmal. Senkit sem 
hagyott érintetlenül a <3. 

Például, Vácon, a ligetben egy fiatal fiú éppen hogy meg-
nyugtatta igencsak féltékeny természetű barátnőjét, hogy 
semmi nem történt közte, meg a – lány által csak egérfejű 
ribancnak hívott – szomszéd csaj között. Épp elcsattant a bé-
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