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Emilio Carballido: Az összeírás 

El censo (?) 

Szereplők:    R, D, H, C,  

, P    

 

Lakás a Kis Lagúna kerületben, -ben. 

 

Dora kövér, Herlinda pedig vékony. Concha kopaszra van 

nyírva, fején kendőt visel. Az összeíró vézna, szemüveges, ti-

pikus jótanuló-alkat. 

 

Varróműhellyé átalakított szoba egy szegényes lakásban, 

hálószobaként is használják. A háttérben egy sárgaréz ágy 

látszik, csillog, de nagyon rossz állapotban van, rajta szőtt 

ágytakaró, hímzett díszpárnák. Fölötte egy kis házioltár, 

benne gyertyatartók és a Guadalupei Szűz képe. Négy var-

rógép látható, egy ruhásszekrény olcsó tükrökkel, melyek 

torz képet mutatnak. Az óra (nagy, vekkerforma) az íróasz-

talon pihen. 

 

Remedios épp ruhát próbál. Bőségesen ki van párnázva elöl 

és hátul egyaránt. Dora segít neki öltözni, Herlinda ruha-

anyagot szab az ágyon, Concha az egyik varrógéppel dolgo-

zik. Doña Remedios régi ruhája egy székre terítve fekszik. 

 

R: Hát… Egy kicsit dagadtnak látszom, nem? 

D: (Aggódva.) Dehogyis, doña Remedios. Nagyon jól áll 

magának, nagyon elegáns.  

H: Az a tükör nagyon torzít. Újat kéne már vennünk. 

R: Nem emeli ki túlságosan a hátsómat? 

C: De, bizony. 

R: Valóban? 

H: Egyáltalán nem emeli ki. Ez a Concha nem ért a 

divathoz. 

R: Hát, én nagyon farosnak látom magam… 

 

 Herlinda odamegy hozzá, és megrántja lefelé a szoknyát. 

H: Így mindjárt jobb. Nagyon csinos. Igazán jól áll. 

D: Francia modell. 

 

 Csöngetnek. Dora megy ajtót nyitni. 

R: Hát, azt hiszem, tényleg rendben van. Mennyivel 

tartozom még? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personajes: R, D, H, C,  

, P, 

 

Una vivienda por el rumbo de La Lagunilla. . 

 

Dora es gorda y Herlinda flaca. Concha está rapada y 

trae un pañuelo cubriéndole el cuero cabelludo. El em-

padronador es flaco y usa lentes; tiene cara y maneras de 

estudiante genial. 

 

Habitación de una vivienda pobre, convertida en taller 

de costura. Es también recámara. Tiene una cama de la-

tón al fondo, muy dorada y muy desvencijada, con colcha 

tejida y cojines bordados. Un altarcito sobre ella, con ve-

ladoras y Virgen de Guadalupe. Cuatro máquinas de co-

ser. Ropero con lunas baratas, que deforman al que se 

mire en ellas. El reloj (grande, de doble alarma) está en el 

buró.  

 

Remedios está probándose un vestido. Es una señora ge-

nerosamente desproporcionada por delante y por detrás. 

Dora la ayuda; Herlinda corta telas sobre la cama; Con-

cha cose en una de las máquinas. La ropa anteriormente 

usada por doña Remedios cuelga de una silla. 

 

R: Pues… Me veo un poco buchona, ¿no?  

D (Angustiada.): No, doña Remedios. Le queda muy 

bien, muy elegante. 

H: Ese espejo deforma mucho. Tenemos que com-

prar otro. 

R: ¿No se me respinga de atrás? 

C: Sí. 

R: ¿Verdad? 

H: No se le respinga nada. Esta Concha no sabe de 

modas. 

R: Pues yo me veo un respingo… 

 

 Herlinda va y da a la falda un feroz tirón hacia abajo. 

H: Ahora sí. Muy bonito. Realmente nos quedó 

muy bonito. 

D: Es un modelo francés. 
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H: Tizenkét pezóval. 

R: Már le sem venném, elviszem. 

 

 Jön Dora, falfehéren. 

D: Itt van valaki a kormánytól! 

H: Mit akar? 

D: Nem tudom. 

H: Hát akkor kérdezd meg tőle! 

D: Megkérdezzem? 

H: Eredj! 

 

 Dora kimegy. 

H: Mikor rendeli meg a következőt? 

R: Hát, elég üres most a házi kincstár. Majd meglát-

juk. 

H: Doña Remedios, gyönyörű anyagok érkeztek. El 

sem tudja képzelni. 

R: Valóban? 

H: Gyönyörűek. Van egy sárga brokátunk… (Kinyitja 

a ruhásszekrényt.) Nézze, fogja meg! Tiszta selyem. 

R: Nahát, de csinos. És az a meggyszínű? 

H: Selyem. Az Egyesült Államokból kaptam. Maga az 

első, akinek megmutatom.  

 

 Concha mutatja, hogy nem is igaz: „Dehogy, itt veszik őket.” 

 Remedios nagyon meglepődik. 

R: Az Egyesült Államokból? 

 

 Concha tovább mutogat: „Nem, dehogyis!” 

H: Igen, egy unokaöcsém csempészi. 

 

 Belép Dora, teljesen odavan. 

D: A Gazdaságügyi Minisztériumtól van, és már rájött, 

hogy ruhákat varrunk. Dugd el gyorsan az anyagokat! 

H: De hova?! 

D: Egy csomó irat van nála! 

R: Iratok! Jaj istenem, jól megjárják. Nincsen engedé-

lyük? 

D: Engedélyünk, kitől? Jaj, nincs doña Remedios, képzelje… 

H: (Oldalba böki.) Persze, hogy van, csak Dora nem 

tud semmit. Állandóan máshol jár az esze. 

D: Ja, persze… Persze, hogy van. 

R: Azt olvastam, nagyon szigorúak mostanában. Sze-

gény fejük. Megyek is, nehogy belekeverjenek valamibe. 

Minden jót! Hűha, jó kis bírság vár magukra. (Kimegy. Régi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tocan el timbre, Dora va a abrir. 

R: Pues creo que sí está bien. ¿Cuánto falta darles? 

H: Doce pesos. 

R: Me lo voy a llevar puesto. 

 

 Vuelve Dora aterrada. 

D: ¡Ahí está el hombre del gobierno! 

H: ¿Qué quiere? 

D: No sé. 

H: Pues pregúntale. 

D: ¿Le pregunto? 

H: Claro. 

 

 Sale Dora. 

H: ¿Cuándo se manda a hacer otro? 

R: Pues anda pobre la patria. A ver. 

H: Doña Remedios, nos llegaron unas telas precio-

sas. No tiene usted idea. 

R: ¿Si? 

H: Preciosas. Hay un brocado amarillo…(Abre el 

ropero.) Mire, palpe. Pura seda. 

R: Ay, qué chula está. ¿Y esa guinda? 

H: Es charmés de seda. Me las trajeron de Estados

Unidos. A nadie se las he enseñado todavía. 

 

 Concha dice por las señas que no es cierto. 

 “Qué va, son de aquí”. Remedios la ve sorprendidísima. 

R: ¿De Estados Unidos? 

 

 Concha insiste: “No, no, de aquí”. 

H: Sí. Me las trae un sobrino, de contrabando. 

 

 Entra Dora, enloquecida. 

D: Que lo manda la Secretaría de Economía, y ya averi-

guó que cosemos. ¡Esconde esas telas! 

H: ¡Cómo! 

D: Trae muchos papeles. 

R: ¡Papeles!. Ay, Dios, lo que se les viene encima.

¿Ustedes no están registradas? 

D: ¿En dónde? Ah, no, doña Remedios, figúrese. 

H (Codazo.): Claro que sí, sólo que Dora no sabe 

nada, siempre está en la luna. 

D: Ah, sí, sí estamos. 

R: Leí que ahora se han vuelto muy estrictos. Po-
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ruhája a karján.) 

H: Miért kell járatnod a szádat? 

D: Szűzanyám, most mit csináljunk?  

H: Az embert kint hagytad? 

D: Kint. Nem engedtem be. 

H: Te az unokahúgunk vagy, megértetted? 

C: Mi?! Én aztán nem! 

H: Most ne szemtelenkedj, az unokahúgunk vagy és 

kész! Itt pedig csakis saját magunknak varrunk ruhát… 

D: És a cégérünk az utcán? 

H: Meg a barátnőinknek. Ennyi. 

D: Hát, én nem hiszem, hogy… 

H: Rejtsd el azt a ruhát! (Az ágyon fekvő ruhára mu-

tat.) 

 

 Kopognak az ajtón. 

Ö: (Kintről.) Szabad? 

D: (Hisztérikusan.) Már be is jött! (Lehuppan egy székre.) 

 

 Herlinda habozik egy pillanatig, majd ajtót nyit. 

H: (Határozottan.) Mivel szolgálhatok, uram? 

Ö: (Beljebb lép.) Jó napot. Azért jöttem… 

H: Szabad tudnom, ki mondta, hogy bejöhet? 

Ö: A távozó hölgy mondta, hogy… 

H: Ugyanis ez egy magánlakás, és így berontani, az 

magánalak… m-magánlaksértés. 

Ö: A hölgy, aki épp elment beengedett, és… 

H: Távozzon! 

Ö: Már megbocsásson… 

D: Jajistenem! 

H: (Teátrálisan.) Kifelé! 

Ö: (Összeszedi magát.) Kérem, egy pillanat. Kidobja a 

házából a Gazdasági Minisztérium összeíróját? Ráadásul 

tanúk előtt? 

H: No, azért nem egészen. De… én nem engedélyez-

tem, hogy belépjen. 

Ö: Nézze, elegem van! A szabó ollóval fenyegetett, a 

sütödében sértegettek. Látja ezeket az iratokat? Ezek itt 

jegyzőkönyvek. Ha nem fogad, jelenteni fogom. 

H: De mégis, mit akar tőlünk? 

Ö: Összeírni az adataikat. Hány óra van? (Az óráját 

keresi.) Borzasztó későre jár! (Emlékezetből hadarja.) Ezek-

ben a napokban az egész országban ipari, kereskedelmi és 

közlekedési összeírás zajlik. Én megbízott vagyok, az a fel-

adatom, hogy összeírjam a kerület adatait. Itt, a tájékozta-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bres de ustedes. Ya me voy, no me vayan a comprometer 

en algo. Adiós ¿eh? ¡Qué multota se les espera! (Sale. Se 

lleva su otro vestido al brazo.) 

H: Qué tienes que informarle a esta mujer… 

D: Virgen, qué hacemos. 

H: ¿Lo dejaste allá afuera? 

D: Sí, pero le cerré la puerta. 

H: Tú eres nuestra sobrina, ¿lo oyes? 

C: Yo no, qué. 

H: Las groserías para después. Tú eres nuestra so-

brina, y aquí no hacemos más ropa que la nuestra… 

D: ¿Y el letrero de la calle? 

H:… Y la de nuestras amistades. Y ya. 

D: Ay, yo no creo que… 

H: ¡Esconde ese vestido! (El de la cama.) 

 

 Toquidos en la puerta. 

E  (Fuera.): ¿Se puede? 

D (Grita casi.): ¡Ya se metió! (Y se deja caer en una silla.) 

 

 Herlinda duda un instante. Abre. 

H (Enérgica.): ¿Qué se le ofrece, señor? 

E  (Avanza un paso.): Buenas tardes. Ven-

go de la… 

H: ¿Puede saberse quién lo invitó a pasar? 

E : La señora que salía me dijo que… 

H: Porque ésta es una casa privada y entrar así es 

un…ama - a - llamamiento de morada. 

E : La señora que salía me dijo que pasara 

y… 

H: ¡Salga usted de aquí! 

E : Oiga usted… 

D: ¡Ay, Dios mío! 

H (Gran ademán.): ¡Salga! 

E  (Cobra ánimos.): Un momento, ¿Echa

usted de su casa a un empadronador de la Secretaría de 

Economía? ¿Y enfrente de testigos? 

H: No, tanto como echarlo, no. Pero… ¡yo no lo 

autoricé a entrar! 

E : Mire: estoy harto. El sastre me amena-

zó con las tijeras, en la tortillería me insultaron. ¿Ve 

usted estas hojas? Son actas de consignación. Si usted se

niega a recibirme, doy parte. 

H: ¿Pero qué es lo que quiere? 

E : Empadronarlas. ¿Qué horas son? (Bus-
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tóban az áll (letelepszik egy asztalhoz, és előveszi a papírja-

it), hogy minden adatot bizalmasan kezelünk, és nem hasz-

nálhatjuk föl őket a későbbiekben adóügyi bizonyítékként. 

H: Szóval az adóhatóságtól van. 

Ö: Dehogy, asszonyom. Épp ellenkezőleg. (Hadarva.) 

A Központi Statisztikai Hivatalnak és az Adóhivatalnak 

semmi köze egymáshoz. Egy összeírás arra szolgál… 

H: De hisz, maga emlegette az adóhatóságot. 

Ö: Csak, hogy megértse, hogy ennek semmi köze hoz-

zájuk. 

H: (Kedvesen, nőiesen.) Hát, ez nem varroda, sem pe-

dig… Nézze, ez a fiatalasszony az unokahúgom… (Halkan 

Dorának.) Adj öt pezót. (Hangosan.) Az unokahúgom, a 

hölgy a sógornőm, én pedig… 

D: Hogy mit adjak? 

H: (A kezével ötöt mutat.) Mi egy család vagyunk, 

semmi több. 

 

 Concha csóválja a fejét. Az összeíró nem látja. 

Ö: (Papírt és tollat vesz elő.) Tehát egy családi mű-

hely… 

H: (Még halkabban.) Öt pezót. 

D: Á! (Odamegy a ruhásszekrényhez.) 

H: Nem, nem műhely… Dora! (Elállja Dora útját.) 

Ugyan már, fölöslegesen vesztegeti az idejét… 

D: (Megrettenve attól, amit majdnem megtett.) Jaj, tényleg. 

De… (Összezavarodva végignéz mindenkin.) Concha, nincs 

nálad öt…? Mire kell öt pezó? 

H: (Dühösen.) Semmire! 

D: Talán majd Paco… (Kimegy.) 

H: Szegénykém olyan ostoba. Bocsásson meg egy pil-

lanatra. (Utána megy.) 

 

 Concha odafut az összeíróhoz. 

C: Persze, hogy műhely, rengeteget varrunk. Nézze, ez 

meg dugig van anyagokkal, amiket eladnak. Ők azt mond-

ják, hogy amcsi anyagok, pedig Kis Lagúnában veszik őket. 

Engem pocsékul fizetnek, és nem hagyják, hogy belépjek a 

Szakszervezetbe. Maga fel tud venni a Szakszervezetbe? 

Ö: Nem, én nem tudom, és… hmm, lássuk csak. Me-

lyik szakszervezetbe? 

C: Hát… nem is tudom. Ha tudnám, akkor belépnék 

magam. Sokféle szakszervezet van? 

Ö: Sokféle. Van szakszervezete a zenészeknek, az utca-

seprőknek és… van sofőrszakszervezet is… Van egy csomó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ca el reloj.) ¡Es tardísimo! (De memoria, muy aprisa.) En 

estos momentos se está levantando en toda la República 

el censo industrial, comercial y de transportes. Yo soy

uno de los encargados de empadronar esta zona. Aquí en

la boleta dice (Se apodera de una mesa, saca sus papeles.)

que todos los datos son confidenciales y no podrán usar-

se como prueba fiscal o… 

H: Entonces esto es del Fisco. 

E : ¡No, señora! ¡Todo lo contrario! (Apri-

sa.) La Dirección General de Estadística y el Fisco no tie-

nen nada que ver. Un censo sirve para hacer… 

H: Pero usted habló del Fisco. 

E : Para explicarle que nada tiene que 

ver… 

H (Amable, femenina.): Pues esto no es un taller,

ni… mire, la jovencita es mi sobrina… (Por lo bajo, a Do-

ra.) Dame cinco pesos. (Alto.) Es mi sobrina, y la señora 

es mi cuñada, y yo… 

D: ¿Que te de qué? 

H (Con los dedos hace “cinco”.): Somos una familia, 

nada más. 

 

 Concha niega con la cabeza. El empadronador no la ve. 

E  (Preparando papeles y pluma.): Un 

tallercito familiar… 

H (Menos por lo bajo.): ¡Cinco pesos! 

D: Ah. (Va al ropero.) 

H: No, taller no… ¡Dora! (Se interpone entre Dora y 

el ropero.) Si ni vale la pena que pierda su tiempo…  

D: (Horrorizada de lo que iba a hacer.) Ay, de veras.

Pero… (Azorada ve a todos.) Concha, ¿no tienes…? ¿Para 

qué quieres cinco pesos? 

H (Furiosa.): ¡Para nada! 

D: A ver si Paco…(Sale.) 

H: Es muy tonta, pobrecita. Perdóneme un instante.

(Sale tras la otra.) 

 

 Concha corre con el empadronador. 

C: Sí es un taller, cosemos mucho y aquí, mire esto

está lleno de telas, y las venden. Dicen que son telas grin-

gas, pero las compran en La Lagunilla. Me pagan remal, y 

no me dejan entrar al sindicato. ¿Usted me puede inscri-

bir en el sindicato? 

E : No, yo no puedo, y… No sé. ¿Qué sin-

dicato? 
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C: Hát, nem. Ezekbe inkább nem. 

Ö: (Bizalmasan.) Magácskáé a varrónő-szakszervezet 

lesz. 

C: Tényleg? Hadd írjam le. Ha fölvesznek, azon nyom-

ban sztrájkba lépek. Ez a gebe olyan gonosz. Tegnap kirúgta 

Petritát, mert a vőlegénye föl… (Pocakot rajzol magának.) 

És már nem tudott varrni. Nem érte el a varrógépet. Engem 

pedig kényszerített, hogy kopaszra nyírjam magam. Képzel-

je, azt mondta, hogy tetves vagyok. Hazugság, egy sem volt 

rajtam. Mégis beszórt DDT-vel, az hogy éget! 

Ö: Nahát, és egyet sem találtak? (Hátrább lép, zavar-

tan vakarózik.) 

C: Egyet sem. 

 

 Belép Herlinda. 

H: Hát te meg mit csinálsz ott? 

C: Én, semmit. Azt mondtam éppen az úrnak, hogy ez 

nem műhely. 

H: Jól van, fiatalember (Kezet nyújt.), már láthatja, 

hogy ez egy tisztességes ház, és hogy… (Cinkosan rámoso-

lyog, és rákacsint.) Hogy minden a legnagyobb rendben. 

Ö: Ez meg mi? (Herlinda a kezébe nyomott egy bankót.) 

Tíz pezó? 

H: A kellemetlenségekért. Isten önnel. Kikísérem. 

Ö: De asszonyom… 

H: Kisasszony, még ha tovább is tart kimondani. 

Ö: Kisasszony, ezt úgy hívják: kenőpénz. Mégis mit 

gondolt? Fogja! Ez már elég lenne ahhoz, hogy jegyző-

könyvbe vegyem és lecsukják érte. Én most úgy teszek, 

mintha nem történt volna semmi, maga pedig szépen meg-

adja az adatait, most rögtön. És szaporán, kérem szépen. 

(Megnézi az óráját, leül, előveszi a tollát.) 

 

 Herlindának remeg a lába, leül egy székre. Most már való-

ban halálra rémült. 

Ö: A vállalkozás bejegyzett neve? 

H: Hogyan? 

Ö: Kinek a nevén van a műhely? 

H: Nincsen senkinek a nevén. 

Ö: Ki a tulajdonosa a helynek? 

H: A ház ura Francisco Ríos. 

Ö: (Jegyzetel.) Mennyi nyersanyagot használnak fel egy 

évben? 

H: (Megrettenve.) Nyersanyagot?! 

Ö: Úgy van. Anyagot, cérnát, gombot. Évente, nagyjá-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: Pues… no sé. Si supiera me inscribiría yo sola

¿Hay muchos sindicatos? 

E : Sí, muchos. De músicos, de barrende-

ros, de chóferes de… Hay muchos. 

C: Pues no. En esos no. 

E  (Confidencial.): A usted le ha de tocar el 

de costureras. 

C: Ah, ¿si? Déjeme apuntarlo. Nomás entro y me 

pongo en huelga. Esa flaca es mala. Ayer corrió a Petrita, 

porque su novio la… (Ademán del vientre.) Y ya no podía

coser. Le quedaba muy lejos la máquina. Y a mi me obli-

gó a raparme. Figúrese, diz que tenía yo piojos. Mentiras, 

ni uno. Pero me echó D.D.T ¡y arde!. 

E : Ah, ¿y no tenía? (Retrocede, se rasca 

nerviosamente.) 

C: Ni uno. 

 

 Entra Herlinda. 

H: ¿Qué estás haciendo ahí? 

C: Yo, nada. Le decía que aquí no es taller. 

H: Bueno, joven (Le da la mano.), pues ya que ésta 

es una casa decente y que… 

 (Le sonríe como cómplice, le guiña un ojo.) Que todo está 

bien.  

E : ¿Y esto? (Herlinda le puso en la mano 

un billete.) ¿Diez pesos? 

H: Por la molestia. Adiós. Lo acompaño. 

E : Oiga, señora… 

H: Señorita, aunque sea más largo. 

E : Señorita, esto se llama soborno. ¿Qué 

se ha creído? Tenga. Con esto bastaba para que levantara 

un acta y la encerraran en la cárcel. Voy a hacer como 

que no pasó nada, pero usted me va a dar sus datos, ya. Y 

aprisa, por favor. (Ve el reloj, se sienta, saca pluma.) 

 

 A Herlinda le tiemblan las piernas; se sienta en una silla. 

Ahora sí está aterrada. 

E : ¿Razón social? 

H: ¿Cómo? 

E : ¿A nombre de quién está esto? 

H: No está a nombre de nadie. 

E : ¿Quién es el dueño de todo esto? 

H: El jefe de la casa es Francisco Ríos. 

E  (Escribe.): ¿Cuánta materia prima con-

sumen al año? 
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ból hány spulni cérnát használnak? 

H: Kettőt. Talán hármat. 

Ö: Hát az meg hogy lehet? 

 

 Belép Dora, meglátja a tíz pezót az asztalon. Elájul. 

D: Jézusom! 

Ö: (Csóválja a fejét.) Ki kell számolni… Bizományban, 

hozott anyagból is dolgoznak? 

H: Dehogy uram. Mi varrunk. 

Ö: Persze. De más anyagából is? Esetleg árulnak is 

anyagokat? 

D: (Megbántódva, mint akit rágalmaznak.) Jaj, dehogy. 

Már hogy árulnánk anyagokat? 

H: Nem árulunk. 

Ö: Megnézhetném, mi van abban a ruhásszekrényben? 

H: Abban? 

Ö: (Durván) Igen, abban. 

H: A saját holmink: a kacatjaink, ruhák… 

D: (Szégyenlősen.) Fehérnemű. 

H: Ennivaló. 

Ö: Ennivaló?! 

H: Személyes dolgok. 

Ö: Jól van, hadd lássam. (Drámaian.) Tele van anya-

gokkal, igaz? 

 

 Dora felkiált. Aztán csönd. 

H: (Conchára néz.) Júdás! 

 

 Concha elmosolyodik, lehajtja a fejét. Dora csöndben sírni 

kezd. Herlinda megtörli a homlokát a kezével. 

H: Rendben. (Odamegy és kinyitja.) Van itt néhány 

vég anyag, de mind a sajátunk, személyes használatra. Hogy 

is árulnánk őket, kizárólag a saját holmink. 

 

 Concha hadonászik: „Hazugság.” 

Ö: Hány ruhára elég összesen? (Odamegy és megszá-

molja.) Harminchét ruhát akarnak maguknak varrni? 

H: Imádunk öltözködni! 

 

 Dora zokogni kezd, egyre hangosabban. 

D: Jaj, Herlinda, ez az úr jó embernek látszik. Mondj el 

neki mindent, magyarázd el! Uram, magunk vagyunk, a fér-

jem beteg, nem bír dolgozni… 

C: Csak piálni. 

D: Mi ketten dolgozunk, a sógornőm és én. Kézzel kezd-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H (Horrorizada.): ¡Materia prima! 

E : Sí. Telas, hilos, botones. Al año, ¿cuán-

tos carretes de hilo usarán? 

H: Dos o tres. 

E : ¡Cómo es posible! 

 

 Entra Dora, ve los diez pesos sobre la mesa. Desfallece. 

D: ¡Jesús! 

E  (Mueve la cabeza.): Habrá que calcular

¿hacen trabajos de maquila? 

H: No, señor. Cosemos. 

E : Eso es. Pero, ¿con telas ajenas? ¿O ven-

den telas? 

D (Ofendida, calumniada.): Ay, no. ¿Cómo vamos a 

vender telas? 

H: No vendemos. 

E : ¿Podría ver lo que hay en ese ropero? 

H: ¿Ahí? 

E  (Feroz.): Sí, ahí. 

H: Nuestras cosas: ropa, vestidos… 

D (Pudorosa.): Ropa interior. 

H: Comida 

E : ¿Comida? 

H: Cosas privadas. 

E : Bueno, pues déjeme verlas. (Truculen-

to.) Eso está lleno de telas, ¿verdad? 

 

 Dora grita. Pausa. 

H: (Ve a Concha.) ¡Judas! 

 

 Concha se sonríe, baja la vista. Dora empieza a llorar en 

silencio. Herlinda se pasa la mano por la frente. 

H: Está bien (Va y abre.) Aquí hay unas telas, pero 

son nuestras, de nuestro uso. Y no las vendemos. Son 

puros vestidos nuestros. 

 

 Concha hace señas de “mentiras”. 

E : ¿Cuántos cortes? (Va y cuenta.)

¿Treinta y siete vestidos van a hacerse? 

H: ¡Nos encanta la ropa! 

 

 Dora empieza a sollozar cada vez más alto. 

D: Ay, Herlinda, este señor parece un ser humano. ¡Dile, 

explícale! Señor, somos solas, mi marido está enfermo, 

no puede trabajar. 
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tünk varrni, és láthatja, jó ízlésünk van, a szomszédasz-

szonyoknak tetszettek a szerény munkáink. Jaj, uram, vér-

zett az ujjunk is, még gyűszűnk sem volt. Nézze ezeket a 

gépeket, az anyagokat! Így kerestük meg rájuk a pénzt, vér-

rel, verejtékkel. Hogy teheti ezt? (Letérdel.) Könyörgöm 

magának, az anyjára, a legszentebb dologra kérem… (Bőgni 

kezd.) Ne tegyen tönkre minket! Nem tudjuk fizetni az adó-

kat! Így is alig keresünk valamit! Nem bírnánk! Fogadja el a 

tíz pezót! 

H: Dora, hallgass már! 

D: Fogadja el! Nem tudunk többet adni! Jó szándékkal ad-

juk! De kérem, menjen el! Menjen! (Térden csúszva az ágy-

hoz megy, és ott zokog tovább.) 

Ö: (Kiabálva.) De asszonyom, nem érti! Ez a Statiszti-

kai Hivatalnak készül, a Gazdasági Minisztériumba. Az 

adóval a Pénzügy foglalkozik. Ezt bizalmasan kezeljük, tit-

kos. Senki sem tudja meg. Hány óra van? Hova tették az 

órát? Mindjárt elüti a kettőt, és még sehol sem tartunk! Ak-

kor hát lássuk! Válaszoljon! 

 

 Dora tovább bőg, Herlinda méltóságteljesen felitat két 

könnycseppet az arcáról. 

H: Kérdezzen, amit csak akar! 

Ö: Kérem szépen, értse meg! Hogy gondolhatja, hogy 

bajba akarom magukat sodorni? De húsz ívet kell leadnom 

minden nap, és ma még csak hattal készültem el. Hattal! 

Tegnap mindössze tizenötöt adtam le! Én diák vagyok, 

könyveket kell vennem, ruhára kell költenem. Nézze a nad-

rágomat! Látja milyen rongyos? Nézze a szvetterem, hogy 

néz ki a könyöke! Nem akarom, hogy kirúgjanak, még mie-

lőtt kifizetik az első kétheti bérem. 

C: (Kacéran.) Nincs egy cigarettája? 

Ö: Nincs nekem semmim! 

 

 Rövid csönd. Dora zokogása hallatszik. 

Az összeíró elővesz egy cigarettát, automatikusan rágyújt. 

Ö: Az összeírás… már mondtam maguknak, az egy… 

Semmi köze az adókhoz! Nem lesz semmi bajuk! 

 

 Belép Paco, kótyagosan, enyhe alkoholos befolyásoltság jele-

ivel hangjában és külsején. 

P: Mi történik? Miért sírtok? 

Ö: Jó napot! Maga a ház ura? 

P: (Ünnepélyesen.) Szolgálatára. 

Ö: Nézze, az asszonyai nem értették, hogy miről van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: Se emborracha. 

D: Mi cuñada y yo trabajamos. Empezamos cosiendo a 

mano, y ve usted que tenemos buen gusto, a las vecinas 

les parecieron bien nuestros trabajitos. Ay, señor, nos 

sangraban los dedos, ni dedal teníamos. Mire estas má-

quinas, estas telas, así las ganamos, con sangre. ¿Como 

puede usted? (Se arrodilla.) Yo le suplico, por su madre, 

por lo que más quiera… (Aúlla.) ¡No nos hunda usted!

¡No podemos pagar contribuciones! ¡Si casi no ganamos 

nada! ¡No podemos! ¡Acepte los diez pesos! 

H: ¡Dora! ¡Cállate ya! 

D: ¡Acéptelos! ¡No tenemos más! ¡Se los damos de buena

voluntad! ¡Pero váyase, váyase! (Va de rodillas a la cama 

y ahí sigue sollozando.) 

E  (Gritando.): ¡Pero señora, no entiende!

Esto es para Estadística, de Economía. Los impuestos son 

de Hacienda. Esto es confidencial, es secreto. Nadie lo

sabrá. ¿Qué horas son? ¿Dónde pusieron el reloj? ¡Van a 

dar las dos y no hemos hecho nada! ¡A ver! ¡Contésteme! 

 

 Más aullidos de Dora, Herlinda se seca dignamente dos 

lágrimas. 

H: Pregunte lo que quiera. 

E : Por favor, entienda. ¿Cómo cree que 

les iba a hacer un daño? ¡Pero debo entregar veinte bole-

tas cada día y llevo seis! ¡Seis boletas! ¡Y ayer entregué 

nada más quince! Yo estudio, necesito libros, necesito 

ropa. Mire mis pantalones. ¿Ve qué valencianas? Mire mi 

suéter, los codos. Y no quiero que me corran antes de 

cobrar mi primera quincena. 

C (Coqueta.): ¿No tiene un cigarro? 

E : ¡No tengo nada! 

 

 Una pausa. Sollozos de Dora. El empadronador saca un 

cigarro y lo enciende inconscientemente. 

E : El censo es… Ya le expliqué es un…

¡No tiene nada que ver con los impuestos! ¡No les va a 

pasar nada! 

 

 Entra Paco, adormilado, con leves huellas alcohólicas en 

su apariencia y voz.. 

P: ¿Qué sucede? ¿Por qué lloran? 

E : Señor. ¿Usted es el jefe de la casa? 

P (Solemne.): A sus órdenes. 

E : Mire usted, sus esposas no han enten-
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szó. 

H: Uram, ez nem hárem. Én a nővére vagyok. 

Ö: Persze. Bocsásson meg. Nézze… Maga tudja, mi az 

az összeírás? 

P: Természetesen. Az újság is megírta. Összeszámolják a 

lakosságot. Minden nagy országban így csinálják. 

Ö: (Fellélegez.) Erről van szó. Egy ipari, kereskedelmi és 

közlekedési összeírásban pedig összeszámolják… hát eze-

ket. 

P: Hát persze, persze. És ezért sírnak? Ne is figyeljen rájuk! 

Buták szegények. Concha, hozz egy sört! 

C: Nem vagyok a cselédje. 

P: (Mordul egyet.) Dehogyisnem! (Megragadja a karjánál 

fogva.) Ez a tiéd, és siess! (Belemarkol a fenekébe. Erősen.) 

Egy Dupla ikszet, de hideg legyen ám! (Rosszkedvűen.) Ugye 

maga is iszik egyet? 

Ö: Nem lehet, munka közben. 

P: Gondoltam. (Fölmordul.) Mozgás! 

 

 Concha kimegy, majd megpukkad a nevetéstől. 

Ö: Az összeírt adatokat bizalmasan kezeljük. A Statisz-

tikai Hivatal hallgat, mint a sír, én úgyszintén. Senki sem 

tudja meg, amit itt lejegyzünk. 

P: Akkor meg minek írják le? 

Ö: Úgy értem… a Statisztikai Hivatalon kívül. 

P: Információ, semmi más. 

Ö: Így van. 

P: Névtelen adatok. 

Ö: Pontosan. Mindenből számok lesznek. 

P: Aztán iktatják az adatokat. 

Ö: Ahogy mondja. 

P: Aztán elküldik az adóhatóságnak. 

Ö: Így van. Dehogyis! De hát… azt mondta, érti. (Csap-

kod a papírjaival.) Maga igenis tudja, hogy micsoda az ösz-

szeírás. Ezáltal… ezáltal lesz az ember hazafi, felvirágoztatja 

Mexikót, ezáltal… Ezt nem olvasta az újságban. 

P: (Gunyorosan, jól informáltan.) Az újságok össze-vissza 

hazudnak. Gondoljon bele, miért költenék az állam pénzét a 

maga fizetésére, finom papírra, nyomdára…, ha nem azért, 

hogy több adót szedjenek be? 

Ö: (Reményt vesztve.) De hát… Nézze, a nemzet tudni 

szeretné mennyire gazdag. Számot vet. Ahogy maga is: nem 

szeretné tudni, mennyi pénze van a háztartásában? 

P: Nem. 

Ö: Hogyhogy? Biztosan számon tartja, mennyit költe-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dido. 

H: No es harén, señor. Yo soy su hermana. 

E : Eso. Perdón. Mire…¿usted sabe lo que 

es un censo? 

P: Claro, el periódico lo ha dicho. Un recuento de pobla-

ción. Todos los grandes países lo hacen. 

E  (Ve el cielo abierto.): Eso es. Y un censo

de industria, comercio y transporte, es un recuento de…

Eso mismo. 

P: Sí, claro. Muy bien. ¿Y por eso lloran? No se fije. Son 

tontas. Concha, tráeme una cerveza. 

C: No soy su gata. 

P (Ruge.): ¡Cómo que no! (La arrastra por el brazo.) To-

ma, y no te tardes. (Le aprieta una nalga. Intenso:) Una 

dos equis, fría. (De mala gana.) Usted toma una, ¿ver-

dad? 

E : No puedo, trabajando… 

P: Me imaginé. (Ruge.) ¡Anda! 

 

 Concha sale, muerta de risa. 

E : Los datos del censo son confidenciales.

La Dirección General de Estadística es una tumba, y yo 

otra. Nadie sabrá lo que aquí se escriba. 

P: ¿Y para qué lo escriben, entonces? 

E : Quiero decir… Lo saben en Estadística. 

P: Como pura información. 

E : Sí. 

P: Nada personal. 

E : Nada. Todo se convierte en números. 

P: Archivan los datos. 

E : Sí. 

P: Y se los mandan al fisco. 

E : Sí. ¡No! Pero… usted entendía (Azota 

los papeles.) Usted sabe lo que es un censo. Es…, es ser 

patriota, engrandecer a México, es… ¿No lo leyó en el 

periódico? 

P (Malicioso, bien informado.): Los periódicos dicen 

puras mentiras. Vamos a ver, si no es para ganar más con 

los impuestos, ¿para qué van a gastar en sueldos de us-

ted, papel muy fino, imprenta…? 

E  (Desesperado.): Es como… Mire, la 

nación se pregunta: ¿Cuáles son mis riquezas? Y hace la 

cuenta. Como usted, ¿no le importa saber cuánto dinero 

hay en su casa? 

P: No. 
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nek, mennyi a bevételük… 

P: Nem én. 

Ö: Hát, ez hogy lehet? Rendben van, maguk nem, de 

egy országnak tudnia kell… mekkora a vagyona, közzé kell 

tennie… 

P: Hogy amikor megtudják a többiek, nekiessenek? Én 

ugyan nem fogok segédkezni a hazám romba döntésében! 

Ö: Már… Már majdnem két óra! Fél háromkor le kell 

adnom a mai íveket! 

P: Hát akkor menjen csak. Nem is rabolom tovább az ide-

jét. 

Ö: (Kiabál.) És mégis mit adjak le? Senki nem hajlandó 

megadni az adatait, mindenki csak sír. Ki fognak rúgni, ma 

csak hat kérdőívvel végeztem. Maga! Adja meg szépen az 

adatait. Ha nem teszi, az bűncselekmény, információ eltit-

kolása. Felvehetek egy jegyzőkönyvet, és följelenthetem. 

 

 Dora ismét bömbölni kezd. 

H: Jelentsen föl! Nagyon jól fog mutatni, amint a bör-

tönbe vonszol. Igazán férfias tett. 

P: Ne izgassa fel magát, csak nyugalom! Senki nem rejteget 

maga elől semmit. De azt hiszi, van értelme megríkatni eze-

ket az asszonyokat azért a néhány adatért? 

Ö: De ha egyszer nem esik bántódásuk! 

P: Dehogyisnem, nézze. (Bánatosan.) Hogy szenvednek! 

(Lágyan.) Ne sírj már asszony, ne sírj nővérkém! (Feléjük 

bök.) Tessék, látja. Sírnak tovább. 

Ö: (Majdnem sírva fakad.) Húsz kérdőívet kell kitöl-

tenem, és csak hattal készültem el. 

P: Hát töltse ki gyorsan a maradékot, segítek én magának. 

Mit kell beírni? 

Ö: (Felháborodva.) Csak nem arra céloz, hogy talál-

junk ki hamis adatokat? 

P: Nem én. Majd maga. (Oldalba böki.) Rajta! Az ember 

mégis fontosabb, mint holmi papírok. 

 

 Belép Concha. 

C: Tessék. (Odaadja a sört.) 

P: Nem kér egy kicsit? Egy pohárkával? Vagy valami erő-

sebbet? Egy kis tequilát? 

Ö: Mennyi az idő? (Latolgat.) Akkor segít nekem? 

P: Hát persze! 

Ö: Gyerünk hamar, pakoljanak el az asztalról. Sitty-

sutty. Asszonyom, kisasszony… A magukét már nem feje-

zem be, de… segítenének nekem a többivel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E : Pero…, tiene que contar cuánto gasta, 

cuánto ganan… 

P: Nunca. 

E : ¡Pero cómo no! Bueno, ustedes no, 

pero un país debe saber… cuánta riqueza tiene, debe pu-

blicarlo… 

P: ¿Para que cuando lo sepan los demás países le caigan 

encima? ¡Yo no voy a ayudar a la ruina de mi patria! 

E : Es que… ¡Es que ya son casi las dos! ¡A 

las dos y media debo entregar mi trabajo! 

P: Ah, pues vaya usted. Ya no le quito el tiempo. 

E  (Grita.): ¿Y qué voy a entregar? Nadie 

me da datos, todo el mundo llora. Me van a correr, hoy

no llevo más que seis boletas. Usted, déme los datos. De 

lo contrario, es delito, ocultación de datos. Puedo levan-

tar un acta y consignarla. 

 

 Nuevos aullidos de Dora. 

H: Consígneme. Se verá muy bien arrastrándome a 

la cárcel. Muy varonil. 

P: No se exalte, no se exalte. Nadie le oculta nada. ¿Pero 

usted cree que vale la pena hacer llorar a estas mujeres 

por esos datos? 

E : ¡Pero si no les va a pasar nada! 

P: Les pasa, mire (Patético.) ¡Sufren! (Tierno.) Ya no llo-

res, mujer, ya no llores, hermana. (Las muestra.) Aquí 

tiene, siguen llorando. 

E  (A punto de llorar.): Tengo que llenar 

veinte boletas, y llevo seis. 

P: Pues llene aprisa las que le faltan, yo le ayudo. ¿Qué 

hay que poner? 

E  (Escandalizado.): ¿Pero quiere que in-

ventemos los datos? 

P: Yo no. Usted. (Le da un codazo.) Ande. Primero es 

uno, después los papeles. 

 

 Entra Concha. 

C: Tenga. (Le da la cerveza.) 

P: ¿Una poca? ¿Un vasito? ¿O algo más fuerte? ¿Un te-

quilita? 

E : ¿Qué horas son? (Duda.) ¿Usted me 

ayuda? 

P: ¡Claro, hombre! 

E : Pues aprisa. Dejen la mesa. Sólo así.

Señora, señorita… Ya no voy a llenar la boleta de ustedes, 



C:   ://../   cbnd  10 

 

P: Így van, anyukám, dologra! Segítenünk kell az én össze-

író uramnak. Egy kupica tequilát, összeíró úr? 

Ö: Egy gyerekadagot. 

 

 Az asszonyok fellélegeznek, szaladnak segíteni. 

P: És egy szendvicset. Lássuk csak. Írhatok ceruzával? 

Ö: Nem-nem, csak tintaceruzával. 

D: (Félénken.) Segítsünk maguknak? 

Ö: Hát… Először meglátjuk, megy-e. Ha nem, majd 

kijavítom, amit csinálnak. 

H: (Elővigyázatosan, mosolyogva.) Ezt széttépjük? 

Ö: A magukét? Húzza át jó határozottan, és írja rá: 

„Érvénytelenítve”. Most pedig képzelje el, hogy van egy 

műhelye… tizenöt géppel. És már írhatja is: hány ruhával 

készülne el egy évben, mennyi nyersanyagot használna föl… 

Számolja ki külön-külön. Maga pedig… Képzeljen el egy ki-

sebb varrodát, nyolc varrógéppel. Hagyják csak ki azokat a 

kérdéseket, amelyeket nem értenek. Majd én kitöltöm őket 

később. 

 

 Leülnek mellé. Lázasan dolgoznak. 

H: Az én műhelyem csodaszép lesz. Úgy hívják majd: 

Divatszabóság Kft. 

D: Mi legyen az enyém székhelye? 

Ö: Akármi, csak ebben a kerületben legyen. Egészség! 

(Iszik.) 

D: (Nevetve.) Az enyém Doña Remedios házában lesz. 

P: Én inkább egy szerelőműhelyt szeretnék. Úgy is van. 

Hegesztőpisztoly Rt. (Belecsíp Conchába.) 

C: Aú! 

H: Hallgass, te! Júdás! 

Ö: Ezzel a tíz pezóval pedig elküldhetnék Júdást, hogy 

hozzon egy kis harapnivalót, nem? Mindenkinek. 

 

K. G. fordítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pero… ¿Pueden ayudarme, con unos datos? 

P: A ver, vieja, ayúdennos. Hay que ayudar a mi señor 

censor. ¿Un tequilita, mi censor? 

E : Muy chico. 

 

 Las mujeres ven el cielo abierto, corren a servirlo. 

P: Y una botanita. A ver. ¿Se puede con lápiz? 

E : Con lápiz tinta, nada más. 

D (Tímida.): ¿Los ayudamos? 

E : Pues… A ver si pueden. Si no, yo las 

corrijo. 

H (Cauta, sonríe.): ¿Rompemos ésta? 

E : ¿La de ustedes? Póngale una cruz gran-

de y “Nulificada”. Ahora imagínese que tiene un taller 

con…  máquinas. Y vaya escribiendo: cuántos vestidos

haría al año, cuánto material gastaría… Haga la cuenta

por separado. Y usted…, imagínese un taller más chico, 

con  máquinas. Las preguntas que no entiendan, sálten-

las. Yo las lleno después. 

 

 Se sientan con él. Trabajan velozmente 

H: Mi taller va ser precioso. Se va a llamar: “Alta 

Costura”, S. en C. de R. H. 

D: ¿Qué dirección le pongo a mi taller? 

E : Cualquiera de esta manzana. Salud. 

(Bebe.) 

D (Se ríe.): Le voy a poner la dirección de doña Reme-

dios. 

P: Yo preferiría un taller mecánico. Eso voy a hacer. “La 

Autógena”, S. A. (Pellizca a Concha.) 

C: ¡Ay! 

H: Cállate, Judas.    

E : Con esos diez pesos… podrían mandar 

a Judas a comprar unas tortas. Para todos, ¿no? 


