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A közelgő téli társaséletre való te
kintettel van szerencsém az olvasót 
egy mulatságos társasjátékra megtaní
tani. A szereplők körbeülnek és egyen
ként mindenki köteles sorban meg
mondani a jelenlévőkről, hogy milyen 
állatot lát az illetőben. Nem sértege
tésről van szó, mert hiszen azt, hogy 
csacsi, vagy liba, igen könnyű kim on
dani, hanem az egyéniség jellemzése 
kell. Vannak emberek, akiknek tipi 
kus medvejárásuk van, mások ugv 
szokták a nyakukat nyújtogatni, mint 
a kotlóstyuk. Mikor mindenki min-

Csathó K álm án: hangyászmedve. 
H atvány Lili: fecske.
Hegedűs L óránt: bika.
H eltai Jenő: fehér elefánt.
Herczeg Ferenc: szarvas.
K arinthy Frigyes: pithecanlhropus.  
Kosztolányi Dezső: dámvad.
Krúdy Gyula: bölény.
L akatos László: varjú.
Lengyel M enyhért: hiuz.
M olnár Ferenc: jegesmedve.
Rákosi Jenő: sas.
Móricz Zsigmond: vadkan.
Szomory Dezső: kócsag.
Zilahy Lajos: uiredale terrier.

Csathó: hangyósz medve, Heltai: fehér elefánt, Krúdy: bölény, Móricz; vadkan, I-akatos; varjú, Rákosi sas

denkiről megmondotta, hogy milyen 
állatot lát benne, akkor mindenkiről 
sorban egy növényi kell mondani. Az
tán egy ételt. Aztán egy bútordarabot 
vagy fölszerelési tárgyat. Nagyon m u
latságos játék és rendszerint nagy 
meglepetésekkel végződik. Ki-ki meg 
van lepve, hogy mások milyennek lát
ják, rendesen egészen másnak, mint 
ö magát.

Hogy' példákkal is szolgáljak, ezen
nel eljátszom a társasjátékot magam. 
Tegyük fel, hogy a Pen-Clubban ülök 
néhány irótársam m al és végigmondom 
róluk, amit kell. Tehát elsősorban is 
mindenkiről mondok egy állatot. Be
tűrendben, hogy kanapé-pör ne tör
ténjék.

Most térjünk ál a növényekre 
ugyanilyen sorrendben.

Csathő K álm án: pipacs.
H alvány Lili: cseresznye.
Hegedűs L óránt: muskátli.
H eltai Jenő: hársfa.
Herczeg Ferenc: dahlia.
K arinthy Frigyes: lótusz 
K osztolányi Dezső: levendula.
Krúdy Gyula: jegenyefa.
Lakatos László: boróka-fenyő.
Lengyel M enyhért: sóska.
M olnár Ferenc: victoria regia.
Móricz Zsigmond: ökörfarkkóró.
Rákosi Jenő: babérja.
Szomory Dezső: orchidea.
Zilahy L ajos: szarkaláb.
Most lássuk az ételeket:
Csathó K álm án: piláf.
H atvány Lili: sorbet.
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Hegedűs Lóriiul: tutti-frutti.
H eltal Jenő: eröleves.
Herczeg Ferenc: irish steiv. 
K arinthy Frigyes: rántott velő. 
Kosztolányi Dezső: rántotta.
Krúdy Gyula: halászlé.
Lakatos László: bors.
Lengyel M enyhért: füstölt oldalas.

Megjegyzem, az ítéletek nem m in
dig egyeznek. Mindenki másképpen 
látja embertársait. Mint ahogy senki
nek sincs két egyforma fényképfelvé
tele. Én magamat állatban kom ondor
nak, növényben bazsarózsának, étel
ben túrós csuszának és bútorban ku-

Hatvany Li,i: cseresznye, Hegedűs Lóránt: muskátli. Hcrczcg Keretié: dahlia, Karinthy: lótusz.
Krúdy: jegenye. Zilahy: szarkaláb.

M olnár Ferenc: kolozsvári rakott ká
poszta.

Móricz Zsigmondi borjucsülök.
Rákosi Jenő: kenyér.
Szoniory Dezső: remoutarit-mártás. 
Zilahy Lajos: madárfej.
És végül osszuk ki a bútorokat, 

vagy egyáltalán tárgyakat.
Csatlió K álm án: tulipános láda. 
H atvány Lili: kasztanyett .
Hegedűs L órán t: orgona.
H eltai Jenő: klubfotel.
Herezeg Ferenc: nyereg.

lacsnak látom, de lehet, hogy nincs 
igazam. A játék természetesen fej
leszthető. Meg lehet azt is mondani, 
ki milyen ruhadarab. Nyilvánvaló, 
hogy Ilerczeg vivókeztyü és Móricz 
bunda. Azt is meg lehet mondani, 
ki milyen parfüm. Süt abban a társa
ságban, ahol ezt olykor játszani szok
tuk, ntár ott tartunk, hogy kit m i
lyen Írónak kellene megírni, vagy hogy
ha nem úgy hívnák, ahogy hívják.

l-engyel: autó, C.sathó: tulipános láda, Heltai: klubfolel. Krúdy; kemence. Móricz; szövőszék,
Szomorv: vitrin.

K arinthy Frigyes: rádió. 
Kosztolányi Dezső: kandalló. 
Krúdy Gyula: kemence. 
L akatos László: töltőtoll. 
Lengyel M enyhért: automobil. 
M olnár Ferenc: dunyha.
Móricz Zsigmond: szövőszék.  
Rákosi Jenő: könyvtár. 
Szomory Dezső: vitrin.
Zilahy Lajos: pianino.

milyen keresztnevei kellene neki vá
lasztani.

Tessék elkezdeni a játékot. Jó mu- 
latástl


