
Főszereplők

•Orgon, a ház ura és Elmire férje
•Elmire, Orgon második felesége
•Madame Pernelle, Orgon anyja
•Damis, Orgon fia
•Mariane, Orgon lánya és Valère jegyese
•Tartuffe, hamisan vallásos férfi, álszent
•Valère, Mariane szerelmese
Ezenkívül rokonok, szobalányok, szolgálók és Argas (személyesen nem jelenik meg a
darabban), Orgon barátja. 

Színtér: Párizs, 1660-as évek, Orgon háza. 

Orgon, a jómódú francia, anyjával, Madame Pernelle-lel együtt egy látszólag mélyen
vallásos,  cselszövő  kalandor,  Tartuffe  befolyása  alá  kerül.  Tartuffe  színleli  az
erkölcsösséget,  viselkedése  és  beszédmodora  erényesen kenetteljes.  A családtagok
hamarosan átlátnak Tartuffe karakterén, de Orgont és anyját nem tudják meggyőzni
arról, hogy a férfi egy kalandor. Érdekes módon célját nem hazugsággal akarja elérni,
hanem azzal,  hogy Orgont,  mint  a  ház urát,  a  család feletti  hatalom gyakorlására
ösztönzi. Arra számít, hogy Orgon manipulálásán keresztül majd ő lesz az igazi úr.
Tartuffe lépésről lépésre közeledik céljához: törvényes kontroll alá igyekszik helyezni
Orgont  és  családját.  Terve  az,  hogy  feleségül  veszi  Mariane-t,  és  hogy  Orgon
felajánlja  neki  a  vagyonát.  Mariane  és  Valère  ekkor  már  jegyesek  voltak,  Orgon
mégis Tartuffe-höz akarja adni lányát.

A család  kidolgoz  egy tervet  Tartuffe  lebuktatására.  Madame Pernelle  szobalánya
kíséretében eltávozik, szidva a család magatartását a „szent emberrel” szemben. A
családtagok  Elmire-t,  Orgon  feleségét  ráveszik  arra,  hogy  kettesben  találkozzon
Tartuffe-el,  aki  majd  bevallja  Elmire  iránti  vágyait.  Mint  vendégnek,  vallásos
embernek ezt természetesen bűn lenne elkövetni, tehát vallomása végre ellene szólna.
Tartuffe meg is próbálja Elmire-t elcsábítani, de Orgon fia, Damis, aki a háttérben
hallgatódzik, nem bírja tovább, kiugrik rejtekhelyéről és leleplezi Tartuffe-öt. Tatruffe
először megijed, de mire Orgon belép, összeszedi magát és felveszi jámbor, vallásos
maszkját.  Orgon meg van győződve,  hogy Damis hazudik,  és kiparancsolja  fiát  a
házból. Tartuffe azt tanácsolja Orgonnak, leckéztesse meg Damist és a család többi
tagját:  engedje  meg,  hogy  Elmire  közelében  maradhasson.  A  hiszékeny  Orgon
beleegyezik,  sőt  vagyonát  is  Tartuffe-re  íratja.  Elmire  eldönti,  hogy  ezúttal
határozottabban  lép  fel  a  kalandorral  szemben.  Megkéri  Orgont,  legyen  tanúja  a
Tartuffe-fel  való  második  találkozásnak.  Orgon  az  asztal  alá  bújik,  mindent  hall,
kimászik az asztal alól, készen arra, hogy Tartuffe-öt kizavarja a házból.



Csakhogy ettől a „jámbor hívőtől” nem lehet olyan könnyen megszabadulni. Tartuffe
előkeríti azokat a dokumentumokat, amik Orgon számára problémát jelentenének, és
elmegy a törvényszéki végrehajtóért, hogy Orgont letartóztattassa. Meglepetésére a
rendőr Orgon helyett őt tartóztatja le. A király – aki közben értesült mindarról, ami
Orgon házában lezajlott  –  az  utolsó  pillanatban közbelép,  és  Tartuffe-öt  börtönbe
zárják.  Madame  Pernelle  visszatér,  meggyőződik  Tartuffe  csaló  mivoltáról,  és  az
egész  család  boldog,  hogy  megszabadult  a  kalandortól,  akiről  kiderül,  hogy
megrögzött bűnöző.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tartuffe
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