
Éjszakai képpel indul a marosvásárhelyi elôadás. Pernelle-né (Bilus-
ka Annamária) jön gyertyával a kezével. Rémülten fedezi fel a sö-
tétben a szolgáját: Flipote (Korpos András) épp önkielégítést vé-
gez, majd mentegetôzésként a sarokba mutat, ahol Mariane (Ká-
dár Noémi) és Valér (Csíki Szabolcs) szeretkezik. Közben betépve
botorkál be az ajtón Damis (Bartha László Zsolt). Késôbb Elmira
(Varga Andrea) is megjelenik, aki hasonlóképp „el van varázsolva”
(például hosszú percekig áll fennakadt szemekkel, mereven bámul-
va elôre, mintha a fejében futó képeket figyelné). 

Nem csoda, hogy Pernelle-né fel van háborodva, bûnbarlang-
nak látja a fia házát, és erkölcstelenségnek azt, ahogy a családja él.
Ezért örül Tartuffe jelenlétének, mert az erényesség zálogát látja
benne. „A mennyei ösvényre óhajtana terelni titeket” – mondja a
családtagoknak. Ez viszont azt eredményezné számukra – amit
Damis szóvá is tesz –, hogy „senki ne csinálhassa, amihez kedve
van”. Ôk ezért tiltakoznak Tartuffe ellen.

A kezdô jelenet azonban nemcsak azt jelzi elôre, hogy a rendezô
elmozdul a szokásos értelmezéstôl, hanem azt is, hogy milyen világot
teremt. A sima, sötét falak határolta térben felvillanó képeket látunk,
amelyeket – akárcsak az elôadás egészét – furcsa zongorafutamok
festenek alá. Az álom és valóság határán érezhetjük magunkat, s ez
azt is jelenti, hogy ami a színpadon történik, az nem feltétlenül a reali-
tás szintéjén zajlik. Valamint azt is, hogy ebben az elôadásban a szitu-
ációk mellett legalább ilyen fontosak (ha nem fontosabbak) a vizuális
jelzések, amelyek plasztikus látvánnyá fogalmazzák a helyzeteket,
színpadi képekké alakítják az emberi viszonyokat. Tehát az elôadásnak
a (magyarországi elôadásoknál hangsúlyosabb) vizuális jelzései több-
nyire nem a valóságot képezik le, inkább víziókként hatnak: a figurák
szándékaikról, belsô állapotukról adnak képet, vagy a rendezôi gon-
dolatokat közvetítik. Ezért értelmezésükhöz is másfajta logikára van
szükség, mint amelyek a magyarországi elôadásokat mûködtetik. 

Például Keresztes Attila rendezésében Orgon (Bíró József) a
vállán egy hatalmas fakeresztet hordozva érkezik. A kép Krisztus
keresztútjára utal, de mindezt groteszkké teszi, hogy az újonnan
beszerzett keresztet még buborékfólia borítja. Így Orgonban nem
egy újkori Krisztust látunk, legfeljebb egy olyan embert, aki na-
gyon szeretne ezzel a szereppel valamilyen módon azonosulni. 

Hasonlóképp mûködik a következô jelenet is. Orgon szólítja
egyenként a családtagjait: megöleli a gyerekeit, Damist és Mariane-t,
megfogja a felesége kezét, majd meg is puszilja. A földre támasz-
tott kereszt körül rendezôdnek idilli családi tablóvá a szereplôk.
Orgon mosolyogva, gyengéden simogatja ôket, hozzájuk bújik,
miközben Dorine-nal (Gecse Ramóna) arról beszélget, hogy mi
történt addig, amíg távol volt. A párbeszédbôl viszont az derül ki,
hogy Orgont igazán csak Tartuffe érdekli, amit Dorine egyre elége-
detlenebb, dühösebb hanghordozása is jelez. Azaz a kép és a szö-
veg kontrasztjából az derül ki, hogy Orgon gondoskodó, szeretô
családfônek tudja magát, miközben valójában érzéketlen irántuk. 

Ezt megerôsíti a következô jelenet is, amely szintén a kont-
rasztra épül: miközben Orgon kibontja a csomagolásból a fake-
resztet, átszellemült hanghordozással arról beszél, hogy Tarfuffe
a világgal szemben közömbösségre tanította ôt: „a legnagyobb
lelki nyugalommal végignézném a testvérem, az anyám, a gyere-
kem, a feleségem haldoklását” – mondja. Damis ekkor kérdôn
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közel is lép az apjához, de ô nem reagál rá. Az eredeti darabban
Cléante-nak mond efféle mondatokat Orgon, Keresztes Attila ren-
dezésében viszont Dorine-nal beszélget, mert az elôadásból ki-
maradt Cléante. Itt nincs rezonôr, aki a józan külsô nézôpontot
képviselné. Orgonnal és Pernelle-néval szemben Dorine a család-
tagoknak ad igazat, ô is úgy látja, hogy Tartuffe csak alakoskodik,
s nem belülrôl fakad, amit képvisel. 

Cléante „eltávolítása” az ára annak, hogy Keresztes Attila ren-
dezésében Tartuffe önazonos lehessen. Ez Keresztes értelmezésé-
nek lényege, ami határozott szakítást jelent a Tartuffe elôadás-ha-
gyományával. A marosvásárhelyi elôadásban nem érzékelünk dis-
tanciát a címszereplô szavai és a szándékai között. Nem hivatko-
zik olyan értékekre, amelyeket nem képvisel, s nem manipulálja
vele a többieket sem. Ehelyett elsôsorban a zavart érezzük a cím-
szereplôben – és ehhez kapcsolódóan gyötrôdést –, hogy a tuda-
tosan vállalt nyilvános szerepe és a mélyrôl jövô késztetései nem
fedik egymást. Ez okoz feszültséget benne. De ez minden érzô és
gondolkodó lény „keresztje” lehet, aki nem az ösztönei készteté-
sei, hanem belsô értékei szerint kívánja irányítani az életét. Ke-
resztes rendezésében Tartuffe-öt is ez jellemzi.

Ezt a zavart sajátos szerepkettôzés érzékelteti a marosvásár-
helyi elôadásban. Azonos ruhában (egyszerû fehér pólóban és far-
merben) két szereplôt látunk: Tartuffe-öt és Lôrincet, akikrôl soká-
ig nem tudjuk eldönteni, hogy melyikük melyik, hisz az Elmirával
való jelenet elején is még felváltva, egymástól véve el a szót be-
szélnek. Aztán az egyikük kiválasztódik Tartuffe szerepére, a másik
pedig a háttérbe húzódik. De hogy nem szükségszerû, hogy me-
lyik „én” kerekedik felül, jelzi az elôadásnak az a játéka, hogy a két
színész: Bokor Barna és László Csaba elôadásról elôadásra váltva
játssza Tartuffe, illetve Lôrinc szerepét. (Természetesen az eltérô
alkatú két színész más-más karaktereket teremt, de a szerep értel-
mezésének lényege mindkettôjüknél azonos.) 

Késôbb egy pillanatig nem lehet kétségünk a marosvásárhelyi
elôadásban, hogy Tartuffe ôszinte vallomást tesz Elmirának. De azt
is látjuk, hogy maga is helyteleníti, amit csinál. Gyötrôdve és zavar-
tan szakadnak ki belôle a szavak. De azt érezné alakoskodásnak, ha
mindazt, amit érez, meg se próbálná elmondani a nônek. Elmira,
amikor megérti, hogy mirôl van szó, határozottan feláll és kimegy.
Ekkor – mintegy „büntetésül” – megkorbácsolja Tarfuffe Lôrincet.
De Elmira visszatér, s felajánlja az alkut, hogy nem szól a férjének a
vallomásról, amit Tartuffe el is fogadna, ha nem rontana elô feldúl-
tan Damis, hogy leleplezze az apja elôtt a „szerelmes” Tartuffe-öt.

Ilyen elôzmények után nem meglepô, hogy Tartuffe-öt tényle-
ges bûntudat gyötri, amikor számonkérôen megjelenik Orgon.
Nem alakoskodik, amikor büntetést kér tôle a fejére. Olyan mélyrôl
fakad a fájdalma, hogy ez Orgonnak okoz szenvedést. Ezért kezdi
okolni a fiát; ha nem robbantja ki a botrányt, akkor ez elkerülhetô
lett volna. Mindez ismét egy képben összegzôdik: Orgon áll közé-
pen, és egyfelôl Tartuffe, másfelôl Damis tépi, cibálja a ruháját, az
elôbbi büntetést kér a fejére, a másik igazságtételt követel. Végül
Orgon úgy szabadul a „harapófogóból”, hogy Damist löki el, ôt teszi
meg bûnbakká. Így valójában a saját maga állította csapdába sétál
bele a családfô, s nem Tartuffe manipulációjának lesz az áldozata. 

Áldozat – Keresztes Attila felfogásában – végül Tartuffe-bôl
lesz. Amikor megérkezik a királyi kegy, s visszaszáll Orgonra a va-
gyona, akkor a család alaposan helyben hagyja Tartuffe-öt. Egy ko-
rábbi változatban még a keresztre is felfeszítették. Most azt látjuk,
hogy Tartuffe összetörve, összezúzva kuporog a kereszt tövében.
Mindenki élhet ugyanolyan szabadosan, „elvarázsoltan” tovább,
mint eddig. Az önazonosságra törô ôszinteség pedig elnyerte mél-
tó büntetését. A világ visszazökkent a maga bornírtságába. 
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