
A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete 

Legere címmel többfordulós irodalmi vetélkedőt hirdetett középiskolásoknak. Az 

Örkény-centenárium jegyében zajló csapatverseny tesztfeladatainak egyike az volt, hogy 

megadott szavak – SMARAGD, PATAKZIK, iPHONE, KERESZTES, 

EUKALIPTUSZ, ANDALOG, HÉTSZÁZ – alkalmazásával írjanak a diákok egypercest. 

A 48 szövegből nyolc olvasható alább. 

 

(1. LEGERE-egyperces) 

Csapat: TUTI TRIÓ: Pál Mária, Szabó Barbara, Krizso Ágnes 

 

Smaragdszemű juhász andalgott a hétszáz aranykővel kirakott utcán. Szemeiből könny 

patakzott, mert allergiás az eukaliptuszra. Egy keresztes hátú pók elsétált előtte, és elejtette az 

iPhone-ját. 

 

 

(2. LEGERE-egyperces) 

Csapat: ZSEB: Bernáth Zsuzsanna, Szabó Emese, Varga Bianka 

 

Andalogtam a hétszáz éves eukaliptuszfák árnyékában a botanikus kertben. Az egyik fa 

törzsén egy keresztes pók mászott, hát előkaptam iPhone-om, hogy kihasználjam a temérdek 

megapixel nyújtotta képtisztaságot. Patakzott az arcomon, a nyakamon, mindenemen a 

veríték, olyan melegen tűzött a nap, ki is csúszott a kezemből a telefon. Anyának igaza volt. 

Ráfáztam a smaragdzöld telefonvédőre! Elnyelte a gyep a pókkal együtt.  

Megvontam a vállam. 

Majd visszajövök, ha derék hétszáz éves eukaliptusz-phone lett belőle. 

 
 
(3. LEGERE-egyperces) 

Csapat: DR.KHG: Garai Dóra, Balogh László, Bodó Anna 

 

Hétszáz méteres pusztaság, sehol egy lélek, csupán egy smaragd színben pompázó eukaliptusz 

andalog a semmiben. Ágait beszövő keresztespókjának panaszolja, hogy milyen elveszett a 

modern társadalomban. Könnye patakzik, elkeseredése határtalan. Kizsákmányolás vár rá, s 



ezt tudja nagyon jól. Mélységes bánatot ébreszt benne, hogy legfeljebb asztal, polc, pad lehet 

belőle, s nem pedig fényes, csinos számítógép, iPhone, botmixer. 

 

 

(4. LEGERE-egyperces) 

Csapat: ÍRÁSBAN NEM JELÖLT TELJES HASONULÁS: Berényi Anna, Tárnok Viktória, 
Vassy Norbert 
 

Hétszáz keresztes lovag andalog az eukaliptusszal teli földeken. Patakzik róluk a verejték, 

éheznek, szomjaznak. Hatalmas, smaragddal megrakott zsákokat cipelnek többszáz 

kilométeren keresztül. Egyikük ezt megelégeli, majd megkérdezi a többieket: 

„Hová is megyünk?” 

„Hát megvenni a legújabb iPhone-t, az a divat.” 

 
 

(5. LEGERE-egyperces) 

Csapat: KVINTESSZENCIA: Korcsog Lucia, Doboš Tímea, Jankóšik Brigitta 

 

A Smaragd oázisban, amin eukaliptusz illatú folyó patakzik keresztül, andalog hétszáz 

iPhone-nal rendelkező keresztes lovag a halálba. Szemükben tükröződik az elszántság mellett 

az oázis zöldje. Andalognak, hiszen nincs kedvük háborúzni. Az eukaliptusztól teljesen 

kábák. Fegyverük csupán az iPhone, mivel nem erőszakkal térítenek, hanem Kozsó egy 

dalával, ami megtalálható a „fegyverükön”. Vajon ehhez miért kellenek hétszázan? 

 

 

(6. LEGERE-egyperces) 

Csapat: TRAGIKOMÉDIA: Füssy Ádám, Kovács Anna, Váradi Krisztián 

 

Szakítás 

A hétszáz éves eukaliptusz előkapta iPhone-ját, ami hangosan játszva Keresztes Ildikó 

Andalognék című dalát, jelezte, hogy valaki hívja őt. Mikor meglátta, hogy exkedvese, a 

szobapálma hívja, smaragd könnyek kezdtek patakzani évszázados lágyszárán. 

 
 
(7. LEGERE-egyperces) 



Csapat: ÖRVÉNY: Búcsi Veronika, Illés Anna, Lehel Zsuzsanna 
 

Gyermekkori keresztes hadjáratok 

– Anyu, szeretném az új hétszáz eurós iPhone-t! 

– Drágám, nekünk nem patakzik a pénz! 

– És honnét van az új smaragd nyakláncod? 

– Majd megérted, ha nagyobb leszel! 

– És akkor honnét van az apu eukaliptusz zoknija? 

– Azt kérdezd apádtól! 

– De hisz ő már évek óta andalog… 

– Akkor eredj nyomába! Szervusz… 

 
 

(8. LEGERE-egyperces) 

Csapat: IGAZGYÖNGY: Jakab Veronika, Haraszthy Noémi, Pálinszky Bianka 

 

A keresztes vízipók 

A patakzó könnyel küszködő kisfiú keresi smaragd kövekkel kirakott iPone-ját, amit elnyelt a 

hullámzó tenger. Eközben a vízipók keresztes hadjáratra indult hétszáz bajtársával. 

Megpillantottak a víz felszínén egy andalgó zöld lényt. Nem tudták, miféle, de csillogása 

egyre veszélyesebbnek tűnt, ezért nekiindultak a nagy kalandnak: LE KELL GYŐZNIÜK A 

CSILLOGÓ ELLENSÉGET!!! 

Mihelyt odaértek, eukaliptuszlevélből font kötéllel megkötötték, és belekezdtek 

diadalénekükbe (bár a csillogó valami nem támadott). Az ellenség nem mert ellenállni. 

Kihúzták a partra. A síró kisfiú megpillantotta elveszett iPhone-ját. 

A kisfiú és a keresztes vízipók farkasszemet nézve álltak a tengerparton. 

Vajon kié lett az iPhone??? 


