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ELÕ SZÓ

mely ben meg nyug tat juk a tisz telt ol va sót, hogy most kö vet ke
zõ tör té ne tünk hõ se i nek, bár ne vük vég zõ dé se os és is, sem mi 
kö zük a mi to ló gi á hoz

Kö rül be lül egy esz ten de je, ami kor a Ki rá lyi Könyv tár ban 
anya got gyûj töt tem köny vem hez, XIV. La jos tör té ne té hez, vélet-
 le nül D'Artag nan emléki rataira* buk kan tam. A cím csa lo ga tó 
volt; a köny vet – ter mé sze te sen az igaz ga tó en ge dé lyé vel – ha za-
vit tem és egy szusz ra vé gig ol vas tam.

Nem szán dé ko zom itt az ér de kes mû elem zé sé be bo csát kozni; 
mind ös  sze fi gyel mé be aján lom azok nak az ol va sók nak, akik 
él ve zik a kor raj zo kat. Mes te ri en oda ve tett arc ké pek re buk kan-
hat  nak ben ne, és bár e váz la to kat több nyi re ka szár nya bejára-
tok ra és kocs ma fa lak ra fir kan tot ta a szer zõ, még is tel jes élet-
hûsé gük ben rá is mer het nek XIII. La jos nak, Auszt ri ai Anná nak, 
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* Iga zi ne ve: Charles de Baatz- Castel more gróf (1615-1673). Ka lan-
dor éle tét D’Artag nan em lék ira tai cím mel fel dol goz ta Cour tilz de Sand-
ras; eb bõl az ál me mo ár ból me rí tet te Du mas A há rom test õr, a Húsz év 
múl va és a Bragelonne vicomte re gény fo lya má nak anya gát



Riche lieu-nek, Mazarin nek és a kor leg több ud va ron cá nak 
ké pé re.

Ám köz is mert tény, hogy a köl tõ sze szé lyes kép ze le tét nem 
min dig ugyan az ra gad ja meg, mint a leg több ol va sót. Fi gyel-
mün ket el sõ sor ban olyas va la mi von ta ma gá ra, ami re ad dig 
bi-zo  nyá ra ügyet sem ve tett sen ki.

D'Artag nan el mond ja, hogy ami kor el sõ íz ben lá to gat ta meg 
Tréville urat, a ki rá lyi test õr ség ka pi tá nyát, elõ szo bá já ban há rom 
fi a tal em ber re buk kant; azok már ab ban a di csõ ala ku lat ban szol-
gál tak, aho vá be jut ni ne ki is leg fõbb becs vá gya volt; a fi a tal em-
be rek ne ve: Athos, Porthos és Aramis.

Nem ta gad juk, ugyan csak meg akadt a sze münk e há rom ide-
gen sze rû né ven; rög tön gya ní ta ni kezd tük, hogy va ló szí nû leg 
ál ne vek csu pán; ta lán hí res-ne ves fér fi a kat ál cá zott ve lük 
D'Arta g nan.

E szo kat lan ne vek an  nyi ra fel tü zel ték kí ván csi sá gun kat, hogy 
e perc tõl fog va nem volt töb bé ma ra dá sunk; min den egy ko rú 
mû vet vé gig bo ga rász tunk, hogy e ne vek vi se lõ i nek va la mi kép-
pen nyo má ra lel jünk.

Ami kor ered mény te len ku ta tá sa ink után már-már fel ad tunk 
min den re ményt, és ab ba akar tuk hagy ni bú vár ko dá sa in kat, 
vé gül is a 4772-es vagy 4773-as szám alat t, már nem em lék szünk 
egé szen pon to san, egy in folio kéz irat ra akad tunk, mely ezt a 
cí met vi sel te:

La Fère gróf úr em lék ira ta né mely ese mé nyek rõl, me lyek XIII. 
La jos ki rály ural ko dá sá nak vé ge fe lé és XIV. La jos ural ko dá sá
nak kez de tén tör tén tek Fran cia or szág ban.

Ez a kéz irat volt vég sõ re mé nyünk; kép zel he tik hát, mi csoda 
öröm volt, ami kor be le la poz tunk, és a hu sza dik la pon Athos, a 
hu szon he te di ken Porthos és a har minc egye di ken Aramis nevé-
re buk kan tunk.

Úgy érez tük, va ló sá gos cso da tör tént, hogy ko runk ban, ami-
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kor a tör té net írás tu do má nya oly ma gas fo kot ért el, egy tel je sen 
is me ret len kéz ira tot si ke rült fel fe dez nünk. Tüs tént en gedé ly ért 
fo lya mod tunk hát, hogy ki nyom tas suk; úgy gon dol tuk, leg alább 
ide gen pog  gyás  szal jus sunk be a Tör té ne lem- és a Szép tu do má-
nyi Aka dé mi á ra, ha már – mint igen va ló szí nû – a sa já tunk nem 
nyit ja meg elõt tünk a Fran cia Aka dé mia kapuit. Mon da nunk 
sem kell, igen kön  nyen meg kap tuk a ke gyes hozzá já ru lást; amit 
ezen nel itt nyom ban írás ban ta nú sí tunk nyil vános cá fo la tá ul 
egyes rossz hi sze mû hí resz te lé sek nek, me lyek szerint kor má-
nyunk meg le he tõ sen fél váll ról ve szi az iro dal má ro kat.

Most hát en nek az ér té kes kéz irat nak el sõ ré szét tár juk olva-
só ink elé az zal a cím mel, amely leg job ban il lik hoz zá, és meg-
ígér jük, hogy ha ez az el sõ rész – ami ben per cig sem ké tel-
kedtünk – meg ér de melt si kert arat, tüs tént és ha la dék ta la nul 
közre ad juk a má so di kat is.

Még csak en  nyit: ha már a ke reszt apa amúgy is a gye rek 
máso dik ap ja, kér jük az ol va sót, mu lat sá gá ért vagy bos  szú ságá-
ért a fe le lõs sé get ránk há rít sa, csak is ránk, ne La Fère gróf ra.

Most pe dig lás suk a tör té ne tet.
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1 
IDÕSB D'ARTAG NAN HÁ ROM AJÁN DÉ KA

1625. áp ri lis ha vá nak el sõ hét fõ jén Meung ne mes vá ro sa a 
tö ké le tes zûr za var ké pét mu tat ta. Több pol gár, ami kor lát ta, hogy 
az as  szo nyok a Fõ ut ca fe lé me ne kül nek, és hal lot ta, hogy a 
gye re kek a há zak aj tó i ban óbé gat nak, seb té ben pán cél já ba bújt, 
és mus ké tá val vagy ala bárd dal meg tá mo gat va meg le he tõ sen 
in ga tag bá tor sá gát a Sza bad Mol nár ven dég fo ga dó fe lé lo holt, 
amely elõtt perc rõl perc re da ga doz va, sû rû, lár más és kí ván csi 
tö meg tü le ke dett.

Ott azu tán va la men  nyi en szem tõl szem be lát hat ták és meg ál-
la pít hat ták, mi okoz ta a ri bil li ót.

Hogy mi? Egy fi a tal em ber. Ilyen le he tett ti zen nyolc éves 
korá ban Don Qui jo te – meg szo kott jel me ze, pán cél in ge és 
comb vért je nél kül: gyap jú ze ké jé nek haj da ni kék szí ne a bor vö-
rös és azúr kék le ír ha tat lan ár nya la tá vá fa kult. Ar ca hos  szú kás, 
bar na; po fa csont ja ki ug ró, ami a ra vasz ság je le; áll kapcsá nak 
ol dal iz mai rop pan tul ki da gad nak, és csal ha tat la nul jel zik, hogy 
a fi a tal em ber, ha nem vol na is ke rek baszk sap ka a fején, 
gascogne-i, no de rá adá sul ke rek sap ká ja is van, raj ta pe dig 
valami toll; te kin te te nyílt és okos; or ra hor gas, de fi nom rajzú; 
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si he der hez túl nagy, meg lett em ber hez túl ki csiny. Gya kor lat lan 
sze mû utaz ga tó ma jo ro sfi nak néz het te vol na, ha bõr övén hos  szú 
kard nem fi tyeg, tu laj don láb szá rát ver des ve, ami kor gya log jár, 
és pa ri pá ja bor zas szõ rét, ha lo va gol.

Mert az úr fi nak pa ri pá ja volt, még hoz zá olyan fel tû nõ, hogy 
min den ki sze me be le bot lott: béarni mo kány lo vacs ka, alig tizen-
két-ti zen há rom éves, szal ma sár ga; far ká nak szõ re mind egy 
szá lig ki hul lott, a lá ba vi szont an nál pó ko sabb; fe jét le ló gat ja 
mé lyen a tér de alá, s azért tel je sen fö lös le ges ne ki a zab la szíj. 
Ez idõ tájt min den ki ér tett a lo vak hoz; és ami kor az em lí tett 
tál tos meg je lent Meung-ben – kö rül be lül ne gyed órá ja ko co gott 
be a Beau gency i-ka pun –, ha tal mas szen zá ci ót kel tett, és ez nem 
kis mér ték ben ki ha tott lo va sá ra is, még pe dig ugyan csak ked ve-
 zõt  le nül, mi vel hogy a pa ri pa ki vá ló tu laj don sá ga it re me kül 
lep lez te sza bály ta lan és fur csa szõr ze te.

Az if jú D’Ar ta gnan nem ál tat ta ma gát, és tisz tán lát ta, hogy 
akár mi lyen ki tû nõ lo vas, pa ri pá ja ne vet sé ges sé te szi; va kar ta is 
a fe jét, mi kor idõsb D’Ar ta gnan úr tól aján dék ba kap ta.

– Fi am – szólt hoz zá ne mes gascogne-i aty ja szín tisz ta béarni 
táj szó lás ban –, ez a ló atyád is tál ló já ban jött a vi lág ra, im má ron 
ti zen há rom esz ten de je; itt is élt az óta: már csak azért is sze resd. 
Kí méld; ré gi cse léd ez. Ami kor az ud var ba jut sz, vi seld be csü-
let tel ne me si ne ved: be csü let tel vi sel ték ele id is öt száz esz ten-
dõn át. Ne tûrj el so ha sem mit, csu pán a bí bo ros úr tól és a 
ki rály tól. Ma ne mes em ber csu pán bá tor ság gal jut hat elõ re, 
bá tor ság gal, sem mi egyéb bel. Légy bá tor két ok ból is: elõ ször 
mert gascogne-i vagy, má sod szor mert a fi am vagy. Hasz náld 
ki az al kal ma kat; ke resd a ka lan dot. Meg ta ní tot ta lak a kard for-
ga tás ra: inad, akár a vas, a csuk lód acél: ve re kedj de rû re-bo rú-
ra; ve re kedj, már csak azért is, mert a pár baj ti los, te hát két sze-
re sen bá tor, aki ve rek szik. Nincs egye bem, fi am, csu pán ez a 
ti zen öt tal lér, ez a ló és ta ná csa im; töb bet nem ad ha tok. Anyád 
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sem akar pusz ta kéz zel el eresz te ni: tõ le egy seb kö tö zõ bal zsam 
re cept jét ka pod, egy ci gány as  szony tól sze rez te; cso dá la tos ere-
je van: min den se bet meg gyó gyít, ki vé ve a szív sérü lé se it. 
Hasz nálj min dent egész ség gel; élj bol do gan és so ká ig! Most 
pe dig bú csú zó ul csak en  nyit: pél da ké pet ál lí tok elé bed, nem a 
ma ga mét, mert én az ud va rig so sem ju tot tam, csu pán a val lás-
há bo rúk ban ve re ked tem mint ön kén tes; le gyen hát példa ké ped 
Tréville úr*, egy ko ri szom szé dom, akit gyer mek ko rá-ban az a 
ki tün te tés ért, hogy ját szó tár sa volt XIII. La jos ki rály nak, ál dás 
ne vé re! Ezért is lett be lõ le tör vé nyek, ren de le tek és íté le tek 
el le né re test õr ka pi tány; egy egész se reg ör dög nek pa-ran csol, 
igen nagy ra tart ja õket a ki rály, és fél tõ lük a kar di nális úr, pe dig 
az, min den ki tud ja, nem ijed meg a sa ját ár nyé ká tól. Mind ezen 
túl Tréville úr tíz ezer tal lért ke res éven te; szó val igen nagy úr. 
Õ is úgy kezd te, mint te; ke resd föl hát ez zel a le véllel, õt 
kö vesd, és járj az õ nyom do ka in.

Az zal D’Ar ta gnan úr a fia de re ká ra kö töt te sa ját kard ját, gyön-
gé den meg csó kol ta mind két fe lõl, és rá ad ta atyai ál dá sát.

A fi a tal em ber ki lé pett ap ja szo bá já ból; any ja már vár ta a hí res 
re cept tel. Igen csak sírt-rítt a jó as  szony, és if jabb D’Ar ta gnan 
úr ban, bár mint igye ke zett is, hogy egy re mény be li test õr höz 
mél tó szi lárd sá got ta nú sít son, fe lül ke re ke dett a ter mé szet, de re-
ka san per gett sze mé bõl a kön ny.

A fi a tal em ber még az nap út nak in dult. Ér zé keny sé ge és mél-
tó sá ga csor bí tat lan ma radt, míg csak Meung vá ro sá ba nem ért.

Itt azon ban, amint ép pen le fe lé ká szá ló dott lo vá ról a Sza bad 
Mol nár ka pu já ban, az egyik föld szin ti ab lak nyí lá sá ban ará-
nyos ter me tû, büsz ke ké pû nemesurat pil lan tott meg; a gu nyo-
ros mo do rú fér fi két má sik fér fi val be szél ge tett. D’Ar ta gnan 
szo ká sa sze rint ter mé sze te sen azt hit te, ró la fo lyik a szó, és 
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hegyez ni kezd te a fü lét. Ez út tal nem is na gyon té ve dett, bár 
nem ró la, ha nem a lo vá ról cse veg tek. A nemesúr a ló tu laj don-
sá ga it vet te sor ra, és hall ga tói sû rûn fél be sza kí tot ták ka ca gá-
suk kal. Már a mo soly gás nak az ár nyé ka is láng ra lob ban tot ta 
vol na a fi a tal em ber dü hét; kép zel het jük, mi lyen ha tás sal volt 
rá az ilyen za jos de rült ség.

D’Ar ta gnan gõ gö sen rá te kin tett az ide gen re, csak nem fel-
nyár sal ta sze mé vel; negy ven-negy ven öt éves fér fi le he tett, 
sze me fe ke te, pil lan tá sa át ha tó, bõ re sá padt, or ra erõ sen raj zolt, 
ba ju sza fe ke te, hi bát la nul vá gott, li la uj jast és li la sza la gos 
térd nad rá got vi selt.

– Hé, uram – ki ál tott fel D’Ar ta gnan –, ke gyel med, aki az 
ab lak mö gé bú jik! Mond ja csak, min ne vet nek, hadd ne ves sek 
én is ma guk kal!

Az is me ret len las san ki jött a fo ga dó ból, és meg állt D’Ar ta-
gnan tól két lé pés nyi re.

– Ez a ló két ség kí vül olyan sár ga, mint a ki ki rics, az az hogy 
sár ga volt, míg el nem hul lat ta csi kó fo gát – mond ta fenn han gon 
és csú fon dá ro san.

Az zal sar kon for dult, hogy vis  sza tér jen a fo ga dó ba.
D’Ar ta gnant azon ban nem olyan fá ból fa rag ták, hogy el sza-

las  szon va la kit, aki ilyen pi ma szul ki gú nyol ta. Ki rán tot ta hü ve-
lyé bõl a kard ját, és utá nairamod ot t.

– Vív jon meg ve lem, szel le mes úri em ber – üvöl töt te –, hadd 
döf jem le!

– Le döf ni en gem! – szólt amaz; sar kon for dult, és cso dálkoz-
va, de egy szer smind meg ve tõ en mér te vé gig a fi a tal em bert. – 
Ugyan már, fi acs kám, ma ga bo lond!

Még be sem fe jez te, ami kor D’Ar ta gnan olyan dü höd ten 
dö-fött fe lé je, hogy ha für gén hát ra nem ug rik, min den va ló szí-
nûség sze rint ez lett vol na utol só meg jegy zé se éle té ben.

Most már lát ta, ko moly ra for dult a do log; ki von ta kard ját, 
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üd vö zöl te el len fe lét, és vé dõ ál lás ba he lyez ke dett. Ám a je lenet 
két szem ta nú ja a fo ga dós kí sé re té ben D’Ar ta gnan ra ro hant, és 
bot tal, tû zi la pát tal, pisz ka vas sal pü föl ni kezd ték, ahogy csak 
ere  jük bõl tel lett.

Né hány per cig tar tott a küz de lem: vé gül is D’Ar ta gnan kardját 
egy bot ütés ket tõ be tör te, egy má sik ütés fel re pesz tet te a hom-
lo kát, s vér tõl szen  nye sen és szin te ájul tan föld re te rí tette.

E pil la nat ban tó dult be min den fe lõl az elõ re ro ha nó tö meg a 
tett szín he lyé re. A fo ga dós félt a bot rány tól, és le gé nye i vel fele-
sé ge szo bá já ba ci pel te a se be sül tet.

A nemesúr is mét el fog lal ta he lyét az ab lak mö gött, és meg-
le he tõ sen tü rel met le nül fi gyel te a so ka dal mat; lát ha tó lag erõ sen 
in ge rel te a csõ dü let.

– Nos, hogy van az a fu tó bo lond? – kér dez te, ami kor a foga-
dós be lé pett, hogy az úr hogy lé te fe lõl ér dek lõd jék.

– Job ban van, már egé szen el ájult. De mi e lõtt esz mé le tét 
vesz tet te vol na, vég sõ ere jé vel ex cel len ci á dért ki ál tott, hogy 
pár baj ra hív ja. Dü hé ben a zse bé re ütöt t, és így for tyo gott: „Meg-
lát juk, mit szól majd Tréville úr, ha meg tud ja, ho gyan bán nak 
vé den ce i vel.”

Az ide gen fel fi gyelt.
– Tréville úr nak szó ló aján ló le ve lét em lí tet te, és a zse bé re 

ütöt t?!… Mi az ör dög! – dör mög te a fo ga közt. – Tréville uszítot-
  ta vol na rám ezt a gascogne-it?... Ugyan már, fo ga dós – szólalt 
meg az tán –, hol van ez a vad em ber?

– Fe le sé gem szo bá já ban az el sõ eme le ten: ott kö töz ge tik.
– Ta risz nyá ja, cók mók ja ve le van?
– Min de nét lent hagy ta a kony há ban, uram.
– Men ten ké rem, ál lít sa ös  sze a szám lát, és szól jon az ina-

som nak.
A fo ga dós alá za to san el kö szönt, és ki ment.
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„Mi la dy* min den perc ben ide ér het; vol ta kép pen már is meg kel-
lett vol na ér kez nie – töp ren gett az ide gen. – Ez a fic kó nem ke rülhet 
a sze me elé. Bár tud nám, mi fé le le vél van a fél eszû kölyök 
zsebében!” – Így mor fon dí ro zott, és köz ben a kony ha fe lé tartott.

A fo ga dós fel ment fe le sé ge szo bá já ba, és lát ta, hogy D’Ar ta-
 gnan vég re esz mé let re tért. Meg ma gya ráz ta ne ki, hogy meg-
gyûl het a ba ja a rend õr ség gel, ami ért be le kö tött egy ilyen elõke-
lõ ura ság ba. Rá be szél te, hogy áll jon talp ra, és in dul jon tovább. 
D’Ar ta gnan, jól le het fé lig még kó tya gos volt, és a szeme is alig 
lát szott, olyan ala po san ös  sze vis  sza kö töz ték, föl tá pász ko dott, 
és a fo ga dós nem ép pen gyen géd no szo ga tá sa köz ben le tá moly-
gott a lép csõn. Alig lé pett a kony há ba; a sze me már is meg akadt 
el len fe lén, aki nyu god tan be szél ge tett egy hölggyel; egy nagy, 
tá gas hin tó aj ta ja elõtt állt.

A nõ nek csak a fe je lát szott a hin tó ab lak ke ret ében. D’Ar ta-
gnan el sõ pil lan tás ra meg ál la pí tot ta, hogy a hölgy fi a tal és szép.

– Te hát õe mi nen ci á ja pa ran csa, hogy azon nal for dul jon visz-
 sza Ang li á ba, és köz vet le nül õt ér te sít se, ha a her ceg Lon donból 
el tá vo zik – mond ta az ide gen.

– És a to váb bi uta sí tá sok? – kér dez te a hin tó szép uta sa.
– Meg ta lál ja eb ben a do boz ban; de csu pán a La Manche csa-

tor na túl só part ján nyit hat ja ki.
– He lyes; és ke gyel med mit csi nál? 
– Vis  sza té rek Pá rizs ba.
– Meg se fi zet an nak a szem te len kö lyök nek? – kér dez te a hölgy.
Az ide gen fe lel ni ké szült; de épp amint ki nyi tot ta a szá ját, 

D’Ar ta gnan, aki min den szót hal lott, már is a ka pu ban ter mett.
– A szem te len kö lyök fog meg fi zet ni min den ki nek! – ki ál -

totta. – És na gyon re mé lem, hogy az ura ság ez út tal nem inal el!
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– Nem inal el?! – for tyant fel az ide gen, és kard ja után kapott.
– Le gyen észen! – szólt rá mila dy. – Min den perc ké se delem 

vég ze tes le het.
– Iga za van – ki ál tott fel a nemesúr –, men jünk hát utunkra, 

ke gyed jobb ra, én bal ra!
Üd vöz lé sül a hölgy fe lé bic cen tett, nye reg be szök kent, a hintó 

ko csi sa pe dig va dul a lo vak kö zé csa pott. Ló ha lá lá ban ro bogtak 
vé gig az ut cán, mind ket ten más- más irány ban.

– Hé! A szám la! A szám la! – üvöl töt te a fo ga dós, ami kor lát-
ta, hogy a lo vag fi ze tés nél kül tá vo zik.

– Fi zess, te mar ha! – ki ál tott az utas la ká já nak, aki két-három 
ezüst pénzt ve tett a fo ga dós lá ba elé, azu tán gaz dá ja után 
vágtatott.

– Gyá va, mint a nyúl – nyög te D’Ar ta gnan, av val a la káj után 
ira mo dott. Alig fu tott tíz lé pést, zúg ni kez dett a fü le, szeme 
káp rá zott, és le ro gyott az ut ca kö ze pén, de még ak kor is egy re 
kia bált:

– Gyá va! Gyá va! Gyá va!
A fo ga dós ti zen egy nap be teg ség re szá mí tott, na pi egy tal lér-

já val; csak hogy az utast ki hagy ta a szá mí tás ból. D’Ar ta gnan 
más nap reg gel már öt kor tal pon volt, sa ját lá bán ment le a kony-
há ba, és egyéb kel lé kek kö zött bort, ola jat, roz ma rin got ho za tott, 
s az anyai re cept se gít sé gé vel ös  sze koty vasz tot ta a cso da bal zsa-
mot. Vé gig ken te ve le meg szám lál ha tat lan se be it, ma ga cse rél-
get te raj tuk a kö tést. Há la a ci gány szer ha tó ere jé nek – és ta lán 
an nak is, hogy or vos nem tet te be hoz zá a lá bát –, D’Ar ta gnan 
már es te láb ra állt, reg gel re pe dig úgy szól ván egé szen fel épült.

Azu tán fi ze tett: a zse bé be nyúlt, ott azon ban csu pán ko pott 
bár son y er szénykéjét ta lál ta, meg ben ne a ti zen egy tal lért; a Tré-
ville úr hoz szó ló le vél nek hûlt he lye volt. A fi a tal em ber eleinte 
nagy tü re lem mel ke res gél te a le ve let; száz szor is ki for gatta 
ru há ja és uj ja sa va la men  nyi zse bét; új ra meg új ra fel túrta úti-
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zsákját; ami kor azon ban meg bi zo nyo so dott ró la, hogy a levél 
volt-n inc s, el ve szett, erõt vett raj ta a har ma dik düh ro ham.

– Az aján ló le ve lem! – har sog ta. – Ide ve le! Vagy kard él re 
há nyom va la men  nyit, mordi zomad ta!

Va la mi azon ban meg aka dá lyoz ta, hogy a fi a tal em ber va lóra 
vált sa fe nye ge té sét: ami kor kar dot akart rán ta ni, ak kor vet te 
ész re, hogy csu pán egy nyol c-tíz hü velyk nyi cson kot szo ron gat 
a ke zé ben.

Ez a ki áb rán dí tó fel fe de zés sem tud ta vol na azon ban vér mes 
fi a tal em be rünk len dü le tét meg fé kez ni, ha a fo ga dós be nem látja, 
hogy ven dé ge tel jes jog gal mél tat lan ko dik.

– Igaz is – mond ta, és le eresz tet te ke zé ben a nyár sat –, hova 
lett az a le vél?

– Fi gyel mez te tem: a le vél Tréville úr hoz szól! Ha meg nem 
ke rül, Tréville úr biz to san elõ ke rít te ti, le gyen nyu godt!

A fe nye ge tés hal la tá ra a fo ga dós nak vég kép pen iná ba szállt 
a bá tor sá ga. A ki rály és a kar di ná lis után ta lán Tréville úr nevét 
em le get ték leg töb bet a ka to nák, sõt még a pol gá rok is.

A fo ga dós nyom ban rá ri pa ko dott fe le sé gé re és em be re i re, és 
ma ga járt elöl jó pél dá val: min dent tû vé tett, hogy rá akad jon az 
el ve szett le vél re.

– Va la mi ér té kes do log volt ab ban a le vél ben? – kér dez te 
rö vid, ered mény te len ku ta tás után.

– Hogy a fe né be! De men  nyi re! – ki ál tot ta a gascogne-i 
le gény. – Ben ne volt az egész va gyo nom.

Most egy sze ri ben vi lá gos ság gyúlt a fo ga dós ko po nyá já ban.
– Nem is ve szett el! – ki ál tot ta hir te len. – El lop ta!
– Ki cso da?!
– Az a teg na pi úri em ber. Ami kor kö zöl tem ve le, hogy urasá-

 god le ve let visz a hír ne ves Tréville úr hoz, na gyon nyug talannak 
mu tat ko zott, meg kér dez te, hol az a le vél, s azon nal a kony hába 
ment; tud ta, hogy ura sá god ott hagy ta uj ja sát.
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– Ak kor hát õ a tol vaj! – fe lel te D’Ar ta gnan. – Pa naszt teszek 
el le ne Tréville úr nál, Tréville úr pe dig a ki rály nál. – Az zal mél-
tó  ság tel je sen zse bé be nyúlt, két tal lért vett elõ, és át nyúj tot ta a 
fo ga dós nak; az le vett ka lap pal egé szen a ka pu ig kí sér te. Itt a 
fi a tal em ber fel pat tant cit rom sár ga lo vá ra, és to váb bi bo nyo dal-
 mak nél kül a Szent An tal-ka pun át Pá rizs ba ér ke zett; ott há rom 
tal lé rért túl adott a lo ván, ami na gyon is tisz tes ár, tekintve, hogy 
az utol só út sza kasz az ér de mes jó szá got ugyan csak meg vi sel te.

D’Ar ta gnan gya log vo nult be hát Pá rizs vá ro sá ba; hó na alatt 
sze rény mo tyó ja; s ad dig tal palt, míg la pos buk szá já hoz il lõ al -
bér  le ti szo bát nem ta lált, man zárd szo bát a Lu xem bourg -pa lota 
kör nyé kén, a Sír ásók ut cá já ban.

Le szur kol ta a há zi úr ke zé be a fog la lót, és tüs tént bir tok ba 
vet te la ká sát. A nap hát ra le võ ré szét ar ra szen tel te, hogy uj jasá-
ra és nad rág já ra fel varr ta a pa szo mányt; ezt any já tól kap ta titok-
 ban; idõsb D’Ar ta gnan egyik, csak nem egé szen új ze ké jé rõl 
vag dos ta le a jó as  szony. A fi a tal em ber ez után az ócs ka pi a con 
pen gét üt te tett a kard já ba, majd vis  sza tért a Lou vre-hoz, és az 
el sõ út já ba ke rü lõ test õr tõl meg tu da kol ta, hol ta lál ja meg Tré ville 
úr pa lo tá ját. A Vieux -Colom bier ut cá ban ta lál ta meg, vagyis 
ép pen la ká sá nak tõ szom széd sá gá ban.

Mind ezek után bi za lom mal te kin tett a je len re, re mén  nyel a 
jö võ re, ágyá ba bújt, és az iga zak ál má ba me rült.

Al vá sa egé szen vi dé ki e sen reg gel ki lenc órá ig tar tott, amikor 
is fel kelt, és el in dult a hí res-ne ve ze tes Tréville úr hoz, aki – az 
atyai rang becs lés sze rint – a ki rály ság har ma dik leg fon to sabb 
sze mé lyi sé ge.
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2
TRÉVILLE ÚR VÁ RÓ SZO BÁ JA

Troisville úr – a csa lád ne ve Gascogne-ban ma is Trois ville 
–, vagy ahogy pá ri zsi tar tóz ko dá sa so rán ezt a ne vet sa ját ma ga 
meg vál toz tat ta: Tréville úr va ló ban ugyan úgy vá gott ne ki az 
élet nek, mint D’Ar ta gnan, va gyis üres zseb bel, de vak me rõ ség-
 ben, szel le mes ség ben és ér tel mes ség ben bu sás fe de zet tel. 
Pimasz hety ke sé ge és még pi ma szabb sze ren csé je, mely nek jó 
hasz nát vet te azok ban az idõk ben, ami kor min den szí re-szó ra 
für ge tán cot járt a bot és a pen ge, az ud va ri ke gyek me re dek 
lét rá já nak leg te te jé re emel te; és nem is so kat baj ló dott; né gye-
sé vel szö kellt fel fe lé a lét ra fok okon.

A ki rály ba rát ja volt, s a ki rály, jól tud ja min den ki, nagy tisz-
te let tel adó zott aty ja, IV. Hen rik em lé ké nek. Tréville úr ap ja oly 
hû sé ge sen szol gál ta aty ját a Li ga el le ni há bo rú i ban, hogy Hen-
rik kész pénz hí ján Pá rizs be vé te le után idõsb Tréville-nek új 
cí mert ado má nyo zott, raj ta vö rös me zõ ben fu tó orosz lán, jel-
mon da ta: Fidelis et for tis.*
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E ket tõs örök ség és a ve le já ró mo csok ta lan név jó vol tá ból 
Tréville úr be já ra tos lett az if jú trón örö kös há zá ba.

XIII. La jos va ló ban ra gasz ko dott Tréville-hez. E bol dog talan 
idõk ben so kat ért, ha va la ki olyan ke mény le gé nyek kel ve hette 
kö rül ma gát, mint Tréville.

Ami kor lát ta, mi lyen fé lel me tes és vá lo ga tott gár dá val veszi 
kö rül ma gát XIII. La jos – a bí bo ros, Fran cia or szág má so dik, 
az az va ló já ban el sõ szá mú ki rá lya, el ha tá roz ta, hogy õ is gár dát 
to bo roz ma gá nak. Ne ki is let tek hát test õrei, akár csak XIII. 
La jos nak, s a két ve tél ke dõ ha tal mas ság Fran cia or szág-szer te, 
sõt kül or szág ok ban is igye ke zett szol gá la tá ba ál lí ta ni min den 
olyan fér fit, aki jól for gat ta a kar dot. Es tén ként, sak ko zás köz ben 
gyak ran vi tá ba bo nyo ló dott Riche lieu és XIII. La jos, hogy ki nek 
a le gé nyei de re kab bak. Mind egyik sa ját em be re i nek a ke mény-
sé gét és bá tor sá gát di csér te, és jól le het, a nyil vá nosság elõtt 
el ítél ték a pár bajt s a ve re ke dést, ti tok ban mind ket ten egy más 
el len uszí tot ták õket. 

A ki rály, vagy he lye seb ben Tréville úr test õrei kard ju kat csör-
get ték, és szív bé li gyö nyö rû ség gel rúg ták ös  sze a port a bí bo ros 
úr gár dis tá i val; ha né me lyi kük a fûbe ha ra pott, biz tos ra ve het te, 
nem ma rad sem gyá szo lat la nul, sem bos  szu lat la nul; gyak ran 
öl tek, de jog gal re mél het ték, hogy nem eszi meg õket a bör tön 
pe né sze; ka pi tá nyuk a helyén állt, és helyt is állt ér tük. Imád ták 
is Tréville urat az em be rei; dics him nu szo kat zeng tek ró la; úgy 
resz ket tek elõt te, mint a nyárfa  le vél, egyet len pis  sze né sé re en ge-
del mes ked tek, és bár mi kor da ra  bok ra vá gat ták vol na ma gu kat, 
csak hogy bár mily cse kély mu lasz  tá su kat fe led tessék.

Vieux- Colom bier ut cai pa lo tá ja nyá ron már reg gel hat tól, 
té-len reg gel nyolc tól ka to nai tá bor ra em lé kez te tett. Öt ven-
hatvan test õr tel jes fegy ver zet ben, szin te ug rás ra ké szen jött- 
ment az ud va rán; úgy lát szott, egy mást vált ják, hogy min dig 
je len tékeny szám ban le gye nek ott.
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Tréville úr a vá ró csar nok ból nyí ló dol go zó szo bá já ban fo gad-
ta a lá to ga tó kat, vé gig hall gat ta a pa na szo so kat, pa ran cso kat 
osz tott, és ha el len õriz ni akar ta em be re it, csu pán az ab lak hoz 
kellett lép nie, s már is min dent lát ha tott, akár csak a Lou vre er ké-
lyérõl a ki rály.

Az nap is igen szép szá mú volt a gyü le ke zet, ami kor D’Ar ta-
  gnan meg ér ke zett. Mi vel most lát ták itt el sõ íz ben, meg kér dez-
 ték, mit óha jt. D’Ar ta gnan be mu tat ko zott, hi vat ko zott arra, hogy 
a test õr ka pi tány úr föl di je, és meg kér te az inast, esz közöl  jön ki 
szá má ra Tréville úr nál meg hall ga tást.

Az tán amint ma gá hoz tért az el sõ meg le pe tés bõl, ki csit 
ké nyel me seb ben ta nul má nyoz hat ta az öl tö zé ke ket és az ar co kat.

A leg élén kebb cso port kö zép pont ja egy ma gas ter me tû test õr 
volt; ál ta lá nos fi gyel met kel tett gõ gös ké pe és kü lönc ru há za ta. 
Nem a test õr egyen ru ha zub bo nyát vi sel te, ha nem egy valame-
lyest meg fa kult és ko pott, ég szín kék uj jas ban fe szí tett; pom pá-
za tos, aran  nyal hím zett kard szíj si mult a de re ká ra. Vállá  ról 
ke cses re dõk ben hos  szú, skar lát vö rös bár sony kö peny hullott alá, 
csu pán a káp rá za tos kard szíj vil lo gott ki aló la, azon pe dig rop-
pant, egye nes kard füg gött.

A test õr épp ak kor jött õr ség bõl, pa nasz ko dott, hogy megfá-
zott, és idõn ként tün te tõ en kö hö gött. Ezért is vet te föl – hangoz-
 tat ta – a kö penyt: mi köz ben ter me te ma ga sá ból szó no kolt, 
kevé lyen meg-meg pö dör ve baj szát, min den ki lel kes bá mu lat tal 
fi gyelte hím zett kard övét.

– Hi á ba – het ven ke dett a test õr –, ez lesz az új di vat; szamár-
 ság, jól tu dom, de di vat. Meg az tán az atyai örök sé get is el kell 
köl te ni va la ho gyan.

– Ugyan, Porthos* – ki ál tott fel va la ki a hall ga tó ság ból –, 
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ezt a kard szí jat kö szönd an nak a fáty lat vi se lõ hölgy nek, aki vel 
múlt va sár nap lát ta lak a Sain t-Honoré-ka punál.

– Nem és nem! Ma gam vá sá rol tam sa ját fil lé re i men – vá la-
szolt Porthos. – Igaz-e, Aramis?* – kér dez te az egyik test õr höz 
for dul va. Akit Aramis né ven szó lí tott, alig hu szon két-hu szon-
há rom éves fi a tal em ber volt, bá jos ké pén gyer me teg vo ná sok, 
sze me fe ke te, pil lan tá sa sze líd; ar ca ró zsa szín és pi hés, mint az 
érett õszi ba rack; kes keny baj sza ki fo gás ta lan, sza bá lyos vo nal-
ban hú zó dott fel sõ aj ka fö lött. Több nyi re ke ve set és las san 
be szélt, hang ta la nul ne ve tett, elõ vil lant va szép fo ga zatát; lát-
szott, hogy gon do san ápol ja azt is, akár csak egész sze mélyét. 
Ba rát ja kér dé sé re he lyes lõ fej bó lin tás sal vá la szolt.

Et tõl mint ha csak még job ban meg szi lár dul tak vol na a kard-
szí jat érin tõ ké te lyek; s a be szél ge tés a gon do lat tár sí tás gyors 
for du la tá val hir te len más tárgy ra te re lõ dött.

– Hal lot tá tok, mit be szél Cha lais** is tál ló mes te re? – szó lalt 
meg egy má sik test õr. – Brüs  szel ben lát ta Rochefort-t, a bí boros 
rossz szel le mét, ka pu ci nus nak öl töz ve.

– En nek a Rochefort- nak – ki ál tott fel Porthos –, ha én volnék 
a sze gény Cha lais is tál ló mes te re, ugyan csak meg ci ró gat nám az 
áb rá za tát!

– Ne ked meg a nya kad ci ró gat ná meg a Vö rös Herceg*** – 
fe lel te Aramis.

– Ha ha! A Vö rös Her ceg! Re mek! – tap solt Porthos, és elis-
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8-án le tar tóz tat ják, ha lál ra íté lik, és au gusz tus 19-én le fe je zik

*** A fran cia ki rály ság ide jén a hó hér csuk lyás, ál ar cos, föl dig érõ 
vö rös ta lárt vi selt



me  rõ en bó lo ga tott. – Iga zán ked ves ez a Vö rös Her ceg. Mindig 
ilyen szel le mes ez az Aramis! Mi lyen kár, hogy nem kö vethet-
 ted hi va tá sod sza vát! Mi lyen bû bá jos ab bé lett vol na be lõ led!

– Az is le szek – mond ta mély sé ges meg gyõ zõ dés sel Ara mis 
–, csu pán egy röp ke pil la nat ra tér tem le utam ról.

– Tréville úr vár ja D’Ar ta gnan urat – szólt köz be a la káj, és 
ki nyi tot ta a dol go zó szo ba aj ta ját.
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3
A KIHALL GA TÁS

Tréville úr pil la nat nyi lag ugyan csak cif ra ked vé ben volt; 
mind  azo nál tal ud va ri a san üd vö zöl te a föl dig haj bó ko ló fi a tal-
em bert, és el mo so lyo dott, ami kor bók ja in meg érez te a ha mi sí-
tat lan béarni ki ej tést; egy sze ri ben eszé be ju tott fi a tal sá ga és 
szü lõ föld je, és két ilyen em lék min den kor ban mo solyt fa kaszt 
az em ber ajkán. Ugyan ak kor azon ban szin te át me net nél kül 
meg in dult a vá ró szo ba fe lé, s in tett D’Ar ta gnan nak, mint egy 
el né zést kér ve, hogy elõbb a töb bi ek kel vé gez, és csak azu tán 
tér rá az õ ügyé re, majd há rom ne vet ki ál tott; hang ja köz ben 
mind erõ seb ben és erõseb  ben zen gett, a pa ran cso ló hang súly tól 
a ha rag dör gé sé ig:

– Athos!* Porthos! Aramis!
A két utób bi név vi se lõi azon nal a dol go zó szo bá ba si et tek; 

vi sel ke dé sük nem volt ugyan a leg nyu god tabb, de csu pa mél tó-
ság volt, és tisz te let tu dó fesz te len sé gük ki vív ta D’Ar ta gnan 
bá mu la tát. A ka pi tány hir te len meg állt ve lük szem közt, és bosz-
 szús pil lan tás sal te tõ tõl tal pig vé gig mér te õket.
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– Ugye, tud ják, ura im – tört ki dü hö sen –, mit mon dott épp 
teg nap es te a ki rály? Azt mond ta, hogy ezen túl a bí bo ros úr 
gár   dis tái kö zül vá lo gat ja ös  sze a test õre it!

A két test õr a fe je búb já ig el vö rö sö dött. D’Ar ta gnan azt sem 
tud ta, fiú-e vagy lány, és leg szí ve seb ben a föld alá sül  lyedt volna.

– Igen, igen – foly tat ta Tréville úr egy re tü ze seb ben –, és 
õfel  sé ge jól is te szi! Nem sok örö möm telt ben ne, ami kor teg nap 
es te sak ko zás köz ben a bí bo ros úr a szá na ko zó rész vét hangján 
elõ ad ta, hogy teg nap elõtt ezek az át ko zott test õrök, ezek a fene-
gye re kek egy Férou ut cai kocs má ban szó ra koz tak, és gár dis tái-
nak egyik õr já ra ta kény te len volt le tar tóz tat ni a csend  há  borító-
kat. A szent sé git! Az urak is ott vol tak, ne is tagad ják, õeminen-
 ci á ja a ne vü ket is meg em lí tet te. És Athos? Hol van Athos?

– Uram – fe lel te bú san Aramis –, be teg, na gyon be teg.
– És mi ba ja?
– Fé lõ, uram, hogy bá rány him lõ je van – szólt köz be Porthos.
– Az õ ko rá ban?! Még mit nem!... Megsebesült, ta lán meg is 

öl ték. Hej, test õr urak! Nem tû röm, hogy le bu jok ban ve re ked -
je nek és az ut ca sar kon vil log tas sák a kard ju kat. S azt még ke vés-
bé tû röm, hogy ki rö hög je nek ben nün ket a bí bo ros úr gár dis tái, 
akik so sem ad nak rá okot, hogy le tar tóz tas sák õket, de kü lön ben 
el se tûr nék az ilyes mit! In kább ott vesz né nek mind egy szá lig, 
sem hogy egy ta pod tat is hát rál ja nak! Hah! A ki rály test õrei bez-
zeg meg ad ják ma gu kat a bí bo ros gár dis tá i nak! Igen! Õe mi nen-
ci á ja hat gár dis tá ja le tar tóz tat ja õfel sé ge hat test õr ét!

– Ké rem, ka pi tány uram! – har sog ta Porthos, ké pé bõl ki kel ve. 
– Va ló igaz, hogy ha tan vol tunk hat el len, de or vul tör tek ránk, 
és mi re kar dot ránt hat tunk, két em be rünk már is ha lott volt, Athos 
sú lyos se bet ka pott! Két szer is meg pró bált talp ra áll ni, és mind 
a két szer le ros kadt. De meg ad ni ak kor sem ad tuk meg ma gun kat, 
sza vam ra, nem! Úgy hur col tak el erõ szak kal. Útköz ben meg-
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szök tünk. Athost meg, mi vel azt hit tük, meg halt, ott hagy tuk a 
harc szín te rén.

– Én pe dig bá tor ko dom meg nyug tat ni ka pi tány ura mat, hogy 
az egyi ket sa ját kard já val döf tem át – mond ta Aramis –, mert 
az enyém ket té tört az el sõ ös  sze csa pás nál.

– Ezt nem tud tam – fe lel te kis sé meg eny hül ve Tréville úr. – 
Úgy lá tom, a bí bo ros úr túl zott egy ki csit.

– S kö nyör gök, uram – foly tat ta Aramis –, ne ne hez tel jen 
Athos ra. Se be igen sú lyos: a pen ge vál lán át mé lyen a mel lébe 
hatolt...

Eb ben a pil la nat ban meg lib bent az aj tó füg gö nye, és egy 
ne mes vo ná sú, szép, de iszo nya to san sá padt arc je lent meg a 
rojtok kö zött.

– Athos! – ki ál tott a két test õr.
– Athos! – vissz han goz ta Tréville úr.
– Hí va tott, ka pi tá nyom – szólt Athos el gyen gült, de tö ké le-

te sen nyu godt han gon Tréville-hez. – Mit óha jt, uram?
Tréville urat szí ve mé lyé ig meg in dí tot ta ez a bá tor vi sel kedés: 

elé be si e tett.
– A ke zét, Athos. Nyújt sa a ke zét. Ke gyel med tal pig fér fi!...
Meg ra gad ta a test õr jobb ját, és szívvel -lélekkel meg szo ron-

gat ta: nem vet te ész re, hogy Athos, bár men  nyi re ural ko dik is 
ma gán, fáj dal ma san meg vo nag lik, és még job ban el sá pad.

Az aj tó fé lig tár va ma radt, olyan fel tû nést kel tett Athos meg-
ér ke zé se. A ka pi tány vég sõ sza va it elé ge dett mo raj fo gad ta, és 
két-há rom lel kes arc buk kant fel az aj tó nyí lás ban. Tréville úr a 
test õr re emel te pil lan tá sát, és lát ta, hogy az nyom ban el ájul. 
Athos, bár min den ere jét meg fe szít ve igye ke zett fáj dal mát leküz-
de ni, a kö vet ke zõ pil la nat ban még is meg tán to ro dott, és el te rült 
a pad lón.

– Seb or vost! – ki ál tot ta Tréville úr. – A leg ügye seb bet! Külön-
 ben sze gény Athos be le hal, az ál dó ját!
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Min den ki a dol go zó szo bá ba tó dult; a ka pi tány nak eszé be sem 
ju tott, hogy be csap ja elõt tük az aj tót. Az or vos át tört a csõ düle-
 ten, az ájul tan fek võ Athos mel lé lé pett, és mi vel a zaj és tolon-
 gás za var ta, min de nek elõtt sür gõ sen azt kö ve tel te, hogy a testõrt 
vi gyék át egy má sik szo bá ba.

A be teg ma gá hoz tért; gyen ge sé gét csu pán a te te mes vér vesz-
te ség okoz ta. 

Tréville úr most in tett, és min den ki tá vo zott, D’Ar ta gnan 
kivé  te lé vel. Ami kor az aj tó be csu kó dott, Tréville úr sar kon for-
dult, és ket tes ben ta lál ta ma gát a fi a tal em ber rel. 

– Bo csá nat, ked ves föl dim, ezer bo csá nat – szó lalt meg moso-
lyog va –, én bi zony tö ké le te sen meg fe led kez tem ke gyel medrõl. 
De így van ez: a test õr ka pi tány is csalá da pa... Igen sze ret tem 
aty jau rát, fi am – foly tat ta. – Mit te het nék ke gyel me dért?

– Uram, ami kor út nak in dul tam Tarbes -ból, az volt a szán dé-
 kom, hogy test õr zub bo nyért fo lya mo dom kegyelmed hez... Most 
azon ban lá tom, hogy szá mom ra túl nagy ez a kegy.

– Va ló ban elég nagy, fi a tal ba rá tom – vá la szol ta Tréville úr 
–, de ta lán még sem ha lad ja meg an  nyi ra az ere jét, mint ameny-
 nyi re gon dol ja. Õfel sé ge ugyan is ki bo csá tott egy ren de le tet: 
sen ki sem le het test õr, amíg egy-két had já rat ban, di csõ tet tek kel 
két évi szol gá lat ban be nem bi zo nyít ja rá ter mett sé gét.

D’Ar ta gnan né mán meg ha jolt. Most még he ve seb ben égett 
ben ne a vágy, hogy meg sze rez ze a test õr zub bonyt.

– Még is – foly tat ta Tréville, és oly met szõ pil lan tást ve tett 
if jú föl di jé re, mint ha a ve sé jé be akar na lát ni –, még is aty jaurá-
nak, ré gi baj tár sam nak ked vé ért szí ve sen se gí tem, fi a tal em ber. 
Gon do lom, nem ve ti fel a ha zul ról ho zott pénz.

D’Ar ta gnan büsz kén ki dül lesz tet te a mel lét: ez zel je lez te, 
hogy sen ki tõl nem kér ala mizs nát.

– Jól van, fi acs kám, jól van – le gyin tett Tréville –, is me rem 
én az ilyen ka kas ko dást; négy tal lér szo mor ko dott az én zsebem-
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ben is, ami kor Pá rizs ba jöt tem, de kard él re hány tam vol na, aki 
azt mond ja, hogy nem tu dom kész pénz ért meg ven ni a ki rály 
pa   lo  tá ját. Nos hát, bár men  nyi pén ze van is, nem árt, ha vi gyáz 
rá! Most azon nal írok a Ki rá lyi Aka dé mia igaz ga tó já nak: hol-
naptól kezd ve in gye ne sen fel is ve szik. Ne uta sít sa vis  sza ezt a 
kis szí   ves   sé get. Nem egy igen elõ ke lõ és igen gazdag ne mes 
folya  mo dik ér te al ka lo mad tán, és még sem kap ja meg. Az Aka-
démián meg ta nul ja a mû lo vag lást, a ví vást és a tán cot, hasznos 
is merõ sö  ket sze rez, és idõn ként je lent ke zik ná lam, hogy el mond-
ja, hol tart, s a to váb bi ak ban mi vel se gít he tem.

D’Ar ta gnan nem so kat ér tett ugyan az ud va ri szo ká sok hoz, 
még is ész re vet te, mi lyen hi de gen bá nik ve le Tréville úr.

– Saj nos, uram – mond ta a ka pi tány nak –, mind job ban látom, 
mi lyen nagy vesz te ség, hogy nem nyújt ha tom át ura sá god nak 
atyám aján ló so ra it!

– Ma gam is na gyon fur csál lom – vá la szol ta Tréville úr –, 
hogy ilyen mó don vá gott ne ki a hos  szú út nak, pe dig mi, béarniak 
csu pán ez zel az egyet len, de el ma rad ha tat lan pog  gyás  szal szok-
tunk fel ke re ked ni.

– Meg volt az ne kem is, uram, hál' is ten nek, egé szen for ma 
és re gu la sze rint! – ki ál tott fel D’Ar ta gnan. – De hi á ba, al jasul 
ellopták.

Az zal el mond ta meung-i ka land ját; elõ adá sá nak len dü le te, 
élet  hû sé ge egé szen le vet te lá bá ról Tréville urat.

– Fur csa his tó ria! – töp ren gett a ka pi tány. – Ke gyel med tehát 
han go san em le get te a ne vem?

– Igen, uram; két ség kí vül nagy he be hur gya ság volt tõ lem, de 
hát ura sá god ne ve volt vé dõ paj zsom uta mon; nem gyak ran búj-
tam mö gé je, re mé lem, el hi szi!

Igen nagy ke let je volt ak ko ri ban a hí zel gés nek, Tréville úr, 
csak  úgy mint a ki rály vagy a bí bo ros, szí ve sen vet te a töm jé-
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nezést. Nem is áll hat ta meg, hogy lep le zet len öröm mel el ne 
mo so lyodjék.

– Mond ja csak – kér dez te –, nem volt an nak a ne mes nek egy 
pi ciny seb hely az ar cán?

– De igen; mint ha pus ka go lyó hor zsol ta vol na. Jó ké pû, magas 
ter me tû, sá padt ar cú, bar na ha jú ember... Mi e lõtt el vág ta tott 
vol na, be szélt a nõ vel. Egy lá di kát adott át, és azt mond ta a 
hölgy nek, ben ne ta lál ja meg a to váb bi uta sí tá so kat; lel ké re kö töt-
te, hogy csak Lon don ban nyis sa ki.

– An gol nõ volt?
– A fér fi mila dynek szó lí tot ta.
– Õ az! – dör mög te Tréville. – Õ az! Pe dig azt hit tem, még 

Brüs  szel ben van!
– Uram! Ha tud ja, ki ez az em ber – rob bant ki D’Ar ta gnan –, 

mond ja meg ne kem, s azt is, hol ta lá lom, mert szá mom ra min-
den   nél fon to sabb a bos  szú.

– Ver je ki a fe jé bõl, fi a tal ba rá tom! – ki ál tott fel Tréville. – Sõt 
ha meg pil lant ja az ut cán, tér jen ki elõ le!

Az ab lak mé lye dés bõl, ahol be szél get tek, asz ta lá hoz lé pett, 
hoz zá fo gott az aján ló le vél hez, be fe jez te, le pe csé tel te, és a fiatal-
 em ber fe lé in dult, hogy ke zé be ad ja; de ámul va lát ta, hogy a 
vé   den ce na gyot ug rik, és ki a bál va ro han ki a dol go zó szo bá ból:

– Hej, az is ten fá ját! Ez út tal nem sza lasz tom el...
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4
ATHOS VÁL LA, PORTHOS KARD SZÍ JA                   ÉS 
ARAMIS ZSEB KEN DÕ JE

D’Ar ta gnan há rom szök ke nés sel a lép csõ ig ju tott; ám lendü-
le  té ben majd fel ök lelt egy test õrt. Amint hom lo ka a má sik vállá-
 nak ütõ dött, az fel ki ál tott.

– Bo csá nat – ve tet te oda D’Ar ta gnan –, na gyon si e tek.
– Si et! – ki ál tot ta a test õr sá pad tan, mint a ha lál. – És azt hiszi, 

ez zel min den rend ben?
– Es kü szöm – fe lel te D’Ar ta gnan, mert fel is mer te Athost, aki 

az or vo si ke ze lés után ha za té rõ ben volt –, nem ké sza karva tet-
tem.

– Uram – szólt Athos –, ura sá god ud va ri at lan. Lát ni va ló, 
hogy mes  szi rõl jött. 

D’Ar ta gnan már há rom-négy lép csõ fok kal lej jebb járt, de 
Athos meg jegy zé sé re meg tor pant.

– Te rin get tét, uram! – ki ál tot ta. – Akár mi lyen mes  szi rõl jövök, 
nincs szük sé gem ura sá god il lem ta ni ok ta tá sá ra! Ha nem si et nék 
annyi ra…

– En gem ak kor is meg ta lál, ha nem si et, dél fe lé a sa rut lan 
kar  me li ták nál.
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– He lyes! – vág ta oda D’Ar ta gnan. – Tíz perc cel ti zen ket tõ 
elõtt ott le szek.

S az zal ne ki ira mo dott, mint ha az ör dö gök ker get nék; is me-
ret len el len fe le oly ké nyel me sen sé tált, hogy még nem jár hat 
mes  szi re; re mél te, ha ma ro san el éri.

Igen ám, de az ut cai ka pu ban Porthos be szél ge tett az õrt álló 
ka to ná val. D’Ar ta gnan re pült, mint a nyíl, hogy át su han jon 
kö-zöt tük. Már-már túl ju tott a be szél ge tõ kön, ami kor a szél 
kife szí tet te Porthos hos  szú kö pe nyét, és D’Ar ta gnan egye nest 
bele ro hant. Porthos ugyan el is en ged het te vol na a kö pö nye ge 
szár-nyát, de épp el len ke zõ leg, ma gá hoz húz ta, úgy hogy D’Ar-
tagnan a test õr ma kacs el len ál lá sa kö vet kez té ben a bár sony szö-
vet be ga ba lyod va több ször meg pör dült a ten ge lye kö rül, s vé gül 
egé szen a le ber nyeg be csa va ro dott.

D’Ar ta gnan va kon ta po ga tó zott, és sze re tett vol na a re dõk 
kö zül elõ kec me reg ni; köz ben hal lot ta, hogy a test õr po gá nyul 
ká rom ko dik. Fi a tal ba rá tunk pon to san Porthos két vál la kö zé 
ke rült, va gyis or ra he gye ép pen a kard szí jat sú rol ta.

Saj na! E ne ve ze tes hol mi is olyan volt, akár csak vi lá gi dolga-
ink leg ja va, me lyek rõl tud juk, hogy mind egy tõl egyig csu pa 
hiú lát szat: csak elöl éke sí tet te cif ra arany dísz, hát fe lõ li ol dalán 
csu pa szon sze rény ke dett a bi valy bõr. Porthos nem hi á ba volt 
ízig-vé rig pi per kõc: ha már me rõ arany kard szí jat nem sze rez-
he tett, szer zett hát fé lig ara nyo zot tat; ezért volt hát szük sé ge a 
nát ha me sé re és a kö peny re.

– Az is ten fá ját! – ki ál tot ta Porthos. – Meg ve szett az úr?!
– Bo csá nat – szólt D’Ar ta gnan, és elõ dug ta fe jét az óri á si 

test õr hón al ja alól –, na gyon si e tek!
– S ami kor si et, zseb ben hord ja a sze mét, nemde bár?
– Ko ránt sem – csat tant fel D’Ar ta gnan –, sõt ép pen sze mem-

nek kö szön he tem, hogy azt is lát ha tom, amit sen ki más.
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Porthos taj ték zott dü hé ben, és úgy for dult, hogy D’Ar ta gnanra 
ves se ma gát.

– Ké sõbb, uram, ké sõbb – ki ál tott vis  sza a fi a tal em ber –, majd 
ha a kö pe nyét le tet te!

– Le gyen egy óra kor a Lu xem bourg -pa lo ta mö gött!
– Na gyon he lyes, egy óra kor – fe lel te D’Ar ta gnan, s már el 

is tûnt az ut ca sar kon. Ám hi á ba für kész te vé gig az ut cát, nem 
lá tott sen kit. Bár mily ké nyel me sen sé tált is az ide gen, elõnyt 
szer zett. D’Ar ta gnan le ment egé szen a kom pig, majd vis  sza  fe lé 
vé gig  ku tat ta a Szaj na ut cát, a Vö rös ke reszt ut cát; de sehol 
semmi.

Tû nõd ni kez dett; még ti zen egy óra sinc s, és már is el ját szotta 
Tréville úr jó in du la tát: két ség kí vül túl hu szá ros nak ta lál hat  ta 
tá vo zá sát. Az tán két de re kas pár baj sza kadt a nya ká ba és két 
olyan el len fél, akik kö zül bár me lyik le ka sza bol hat há rom D’Ar-
ta gnan t!

Szo mo rú ki lá tá sok.
D’Ar ta gnant el mél ke dõ sé tá ja az Aigu il lon- palota kö ze lé be 

ve zet te, s az épü let elõtt Aramist pil lan tot ta meg; vi dá man cse-
ve gett há rom ne mes ki rá lyi test õr rel. D’Ar ta gnan kö ze lebb 
lé-pett hoz zá juk, szé les moz du lat tal üd vö zöl te õket. Aramis 
meg  bic cen tet te a fe jét, s ugyan ab ban a pil la nat ban mind a 
né gyen fél be hagy ták a be szél ge tést.

D’Ar ta gnan rög tön ész re vet te, hogy õ itt csak ötö dik ke rék; 
tisz tán lát ta, mi lyen su ta hely zet, ha va la ki alig is mert tár saságba 
csöp pen, de nem tud ta, mi mó don áll hat na odább il do mo san. 
Ek kor fel fe dez te, hogy Aramis le ej tet te zseb ken dõ jét és rá lé pett; 
le ha jolt, és a tõ le tel he tõ leg ke cse sebb moz du lat tal elõ húz ta a 
zseb ken dõt a test õr tal pa alól – Aramis min den ere jét meg fe szít-
ve igye ke zett eb ben meg aka dá lyoz ni.

– Azt hi szem, uram – nyúj tot ta át D’Ar ta gnan a zseb ken dõt 
–, nem szí ve sen ve szí te né el.

30



Csak ugyan: gaz dag hím zés dí szí tet te; egyik sar ká ban ko ro na 
és ne me si cí mer. Aramis fü lig pi rult, és in kább ki tép te, mint 
el vet te a gascogne-i ke zé bõl.

– Ha ha – ki ál tot ta az egyik test õr –, a ta pin ta tos Aramis! 
Mon dod-e még, hogy sem mi dol god Bois- Tra cy as  szon  nyal, ha 
ilyen ked ves hol mit aján dé koz ne ked?!

– Tény az – koc káz tat ta meg D’Ar ta gnan bá tor ta la nul –, hogy 
nem lát tam, ami kor a zseb ken dõ ki esett Aramis úr zse bé bõl. Azt 
hit tem, nyil ván az övé, ha a lá ba raj ta van.

– Pe dig, ked ves uram, té ve dett – vá la szol ta hû vö sen Aramis.
A fi a tal em be rek jót ka cag tak. Pil la na tok alatt vé get ért a 

be-szél ge tés. Aramis szí vé lye sen ke zet szo rí tott a ba rá ta i val, 
azután ment ki-ki a ma ga út ján.

Gascogne-i ba rá tunk csat la ko zott Aramishoz.
– Uram – mond ta a test õr nek –, re mé lem, meg bo csát.
– En ged je meg – vá gott köz be Aramis –, hogy meg je gyez zem: 

ura sá god os to ba fa jan kó! Ha Gascogne-ból jött is, sejt he ti, hogy 
az em ber nem ok nél kül ta pos egy zseb ken dõ re.

– Uram, ros  szul te szi, ha sér te get – ke re ke dett felül D’Arta -
gnan ban a kö te ke dõ ter mé szet.

– Uram! – vá la szolt Aramis. – Ez út tal nem bab ra megy a 
játék, mert ura sá god egy hölgy be csü le té be gá zolt. No jó, majd 
megta  ní tom kesz tyû be du dál ni.

– Ál lok elé be, ked ves ab bém! Elõ a kar dot, ké rem, de azonnal.
– Jó, jó, fi acs kám, csak hogy nem itt. Nem lát ja itt az 

Aiguillon- palotát? Min den ab la ká ból a bí bo ros fogdmeg jei les-
ke lõd nek! Hon nan tud ha tom, hogy nem õe mi nen ci á ja uszít ja-e 
rám urasá  go dat, mert a fe jem re pá lyá zik?

Le gyen sze ren csénk két óra kor Tréville úr pa lo tá já ban. Ott 
meg  be szél jük az al kal mas he lyet.

A két fi a tal em ber el kö szönt egy más tól, D’Ar ta gnan pe dig 
lát va, hogy az idõ sür ge ti, meg in dult a sa rut lan kar me li ták felé.
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5
A KIRÁLY TEST ÕREI ÉS A BÍ BO ROS ÚR GÁR DIS TÁI

Ami kor D’Ar ta gnan meg pil lan tot ta a rend ház mel lett hú zódó 
kes keny, üres tel ket, Athos már várt rá. Pon tos volt, akár a Szi-
vat  tyú ház órá ja*, és a legszõrszál ha so gatóbb pár baj szak értõ sem 
vet he tett vol na sem mit a sze mé re. D’Ar ta gnan kö ze led té re 
felállt, és ud va ri a san né hány lé pést elé je ment.

El len fe le föl dig haj tott ka lap pal kö ze lí tett hoz zá; tol la a port 
se per te.

– Uram – szó lí tot ta meg Athos –, két ba rá to mat kér tem fel 
se gé dül, de még nem ér tek ide.

– Ne kem nin cse nek se gé de im, uram – fe lel te D’Ar ta gnan –, 
csu pán teg nap ér kez tem Pá rizs ba, és sen kit sem is me rek Tré-
ville úron kí vül; atyám aján lott be hoz zá, aki ba rát sá gá val dicse-
 ked het, ha sza bad így mon da nom.
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Athos tû nõ dött egy pil la na tig.
– Hm – dör mög te –, ha meg ölöm, azt fog ják mon da ni, gyer-

mek  gyil kos va gyok! 
– Alig hi szem, uram – fe lel te D’Ar ta gnan –, mi vel se be sü lé-

se nyil ván sú lyo san ter hé re van; na gyon meg tisz tel te hát, ha 
ös  sze mé ri ve lem a kard ját.

– Se baj, leg föl jebb bal kéz zel ví vok: így szok tam ha son ló 
ese tek ben. Nem azért te szem, hogy elõny höz jut tas sam, hi szen 
egy for mán jól ví vok mind két ke zem mel.

– Ura sá god rend kí vül ud va ri as, vég te len há lá ra kö te lez.
– Ne hoz zon za var ba, uram – fe lel te Athos szo kott ne mes 

mo do rá ban. – Hej, te rin get tét, hogy be lém ök lelt! Még most is 
sa jog a vál lam.

– Ha vol na szí ves megenged ni... – je gyez te meg D’Ar ta gnan 
– van egy seb ke nõ csöm, cso dás ha tás sal gyó gyít; anyám tól kap-
tam, ma gam is pró bát tet tem ve le. Biz tos ra ve szem, hogy három 
nap alatt rend be hoz za ura sá go dat, és ak kor, ha meg gyógy ult, 
nos, uram, ak kor is na gyon meg tisz tel, ha ki áll velem.

D’Ar ta gnan köz vet len egy sze rû ség gel be szélt, s ez ud va rias-
sá gá nak ugyan csak be csü le té re vált, bá tor sá gán azon ban sem mi 
csor bát nem ej tett.

– Is te nem re, uram – szólt Athos –, aján la ta na gyon tet szik 
ne kem; nem mint ha el fo gad nám, de lát szik, hogy ne mes, úri 
lé lek su gall ta. De hol az ör dög be ma rad ez a két te ker gõ?

– Ha si et ura sá god – szólt Athoshoz D’Ar ta gnan ugyan olyan 
ke re set le nül, ahogy az imént –, ha si et, és nyom ban vé gez ni akar 
ve lem, ké rem, ne za var tas sa ma gát.

– Megint jól be szél! – szólt Athos, és ba rát sá go san bic centett 
D’Ar ta gnan fe lé. – Lát szik, hogy talp ra esett, és nem pi po gya 
frá ter. Ke mény fá ból fa rag ták, s én sze re tem az ilyen em bereket. 
Vár juk hát meg, ké rem, az ura kat. Lám! Jön nek is...

A Vau gi rard ut ca sar kán csak ugyan fel buk kant a két test õr.
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– Ej ha! – ki ál tott fel D’Ar ta gnan. – Porthos úr az el sõ segéde? 
A má so dik pe dig Aramis úr?

– Igen is, õ. Mi so sem já runk kü lön, és test õr, gár dis ta, városi 
és ud va ri nép egy aránt úgy hív ben nün ket: Athos, Porthos és 
Aramis, avagy a há rom el vá laszt ha tat lan!

Porthos oda ért, üd vöz lé sül Athos fe lé in tett, az tán le esett az 
ál la: rá is mert D’Ar ta gnan ra.

– Ej, hogy az ör dög!... Hát ez meg mi cso da?
– Az úr ral pár ba jo zom – mu ta tott Athos D’Ar ta gnan ra.
– Én is – mond ta Porthos.
– De csak egy óra kor – je gyez te meg D’Ar ta gnan.
– Én szin tén az úr ral pár ba jo zom – szólt Aramis.
– De csak két óra kor – mond ta D’Ar ta gnan épp oly nyu god tan. 

– Nos, ura im, ha már ilyen szé pen együtt va gyunk, en gedjék 
meg, hogy bo csá na tot kér jek az urak tól.

A bo csá nat szó ra ko mor ság fel hõz te be Athos hom lo kát, 
gõ-gös mo soly ját sza do zott Porthos vo ná sa in, Aramis pe dig 
el uta sí tó moz du la tot tett.

– Fél re ér te nek, ura im – foly tat ta D’Ar ta gnan, és fel emel te a 
fe jét; e pil la nat ban ara nyos fényt hin tett fi nom, me rész voná sa-
i ra a nap –, bo csá na tot ké rek ar ra az eset re, ha nem tud nám 
mind hár mó juk nak vis  sza fi zet ni tar to zá so mat; de csu pán ezért. 
Elõ a kard dal!

S hety kén kar dot rán tott.
– Pa ran csol jon, uram – szólt Athos, és ál lás ba he lyez ke dett.
De alig koc cant ös  sze a két pen ge, a bí bo ros egyik test õr sza-

ka sza buk kant fel a ko los tor sar ká nál; Jus sac ve zet te õket.*
– A bí bo ros gár dis tái! – ki ál tott fel egy lé leg zet tel Porthos és 

Aramis. – Urak, hü vely be a kar dot!
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De már ké sõ volt.
– Ho hó! – ki ál tott fel Jus sac. – Pár ba jo zunk, test õr urak? És 

a ren de let, ar ra fü tyü lünk?
– Mi lyen ag gá lyo sak a gár dis ta urak – szó lalt meg Athos 

epésen. – Teg nap elõtt ke gyel med is a tá ma dó ink kö zött volt. Ha 
mi kap nánk pár ba jo zá son a gár dis tá kat, eszünk be sem jutna, 
hogy köz be lép jünk. Hagy ja nak hát bé kén!

– A leg na gyobb saj ná lat tal kell be je len te nem, ura im – mondta 
Jus sac –, hogy ez le he tet len. Ne künk el sõ a kö te les ség. Te hát le 
a kar dot, ké rem, és kö ves se nek.

– Kész öröm mel tel je sí te nénk be cses fel szó lí tá sát, uram – utá-
noz ta Jus sacot csú fon dá ro san Aramis –, ha raj tunk ál la na; saj nos, 
le he tet len. Men je nek hát a dol guk ra, az lesz a leg jobb.

A gú nyo ló dás ki hoz ta sod rá ból Jus sacot. 
– Ha nem en ge del mes ked nek, tá ma dunk – fe lel te.
– Öten van nak – mond ta Athos hal kan –, mi meg csak hár-

man; megint alul ma ra dunk, s ez út tal itt hagy juk a fo gun kat, mert 
én újabb ve re ség után nem ke rü lök a ka pi tány sze me elé, an  nyi 
szen t.

Athos, Porthos és Aramis azon nal egy cso port ba tö mö rült; 
Jus sac ez alatt fel ál lí tot ta ka to ná it.

Egy pil la nat mû ve volt az egész, és D’Ar ta gnan már is tudta, 
mit te gyen; egész éle té ben dön tõ fon tos sá gú lesz ez a pil la nat; 
vá lasz ta nia kell a ki rály és a bí bo ros kö zött; a fi a tal em ber még-
sem ha bo zott. Athos és ba rá tai fe lé for dult.

– Ura im, ha meg en ge dik, he lyes bí te nem kell sza va i kat. Nem 
hár man van nak, ha nem né gyen.

– Iga zán ked ves fiú – mond ta Athos, és meg szo rí tot ta a fiatal-
 em ber ke zét. De ma guk ban mind a hár man D’Ar ta gnan fiatalsá-
gát la tol gat ták, és at tól fél tek, hogy túl ta pasz ta lat lan.

D’Ar ta gnan meg ér tet te, hogy ha boz nak. 
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– Ura im – szó lalt meg –, te gye nek pró bát ve lem; es kü szöm 
a be csü le tem re, ha le gyõz nek, én is itt ma ra dok.

– Mi a ne ve, de rék fi am? – kér dez te Athos.
– D’Ar ta gnan, uram.
– Hát ak kor: Athos, Porthos, Aramis és D’Ar ta gnan, elõ re! 

– ki ál tott Athos.
– Nos, ura im, el dön töt ték már, mit dön te nek? – ki ál tott oda 

Jus sac.
– Bá tor ko dunk meg kez de ni a har cot – fe lel te Aramis, mi köz-

ben egyik ke zé vel ka la pot emelt, má sik kal meg ki von ta kard ját.
Az zal a ki lenc fegy ve res ádá zul, de még is bi zo nyos rendben 

egy más ra ron tott. Athos el len fe le a bí bo ros egyik ke gyen ce lett, 
név sze rint Cahusac; Porthos ra Bis carat ju tott, Aramis egy szerre 
két tá ma dó val né zett far kas sze met.

Úgy for dult a sor, hogy D’Ar ta gnan ép pen Jus sack al ta lálta 
ma gát szem közt.

A fi a tal gascogne-i szí ve majd ki ug rott a he lyé rõl, úgy kala-
pált; de nem a fé le lem tán col tat ta, ha nem a becs vágy; tíz szer is 
meg ke rül te el len fe lét, hús  szor vál tott fo gást és küz dõ te ret. Jus-
sac, ahogy ak ko ri ban mond ták, a pen ge ínyen ce volt, és óriási 
gya kor lat állt a há ta mö gött, még is ugyan csak meg gyûlt a baja 
el len fe lé vel. A fi a tal em ber für gén szök dé cselt, pil la na ton ként 
hányt fit  tyet a mû sza bá lyok nak.

Jus sac vé gül is ki fo gyo  tt a bé ke tû rés bõl. Õr jön gött dü hé ben, 
hogy el len fe le, akit tej fe les szá jú nak né zett, így sa rok ba szo rítja; 
el vesz tet te a fe jét, és hi bát hi bá ra ej tett. D’Ar ta gnan mélyen 
át gon dolt el mé let tel pó tol ta a gya kor lat hi á nyát, és szin te szár-
nya  kat ka pott. Jus sac vé gez ni akart ve le és ször nyû dö fést irány-
zott fe lé je, de õ prím mel vé dett, és mi köz ben Jus sac fel egyenese-
  dett, kí gyó si ma ság gal sik lott el kard ja alat t, és ke resz tül döf te. 
Jus sac el te rült, mint a zsák.
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Ek kor D’Ar ta gnan nyug ta lan, gyors pil lan tást ve tett a harc-
me zõ re.

Cahusac újabb se bet ej tett Athoson, aki szem lá to mást mind 
sá pad tabb lett, de ta pod tat sem hát rált. D’Ar ta gnan ra pil lantott. 
Ékes szó ló pil lan tás! Athos ak kor sem kért vol na se gít sé get, ha 
be le hal, de néz ni még tu dott, és sze mé vel kért tá mo ga tást. D’Ar-
ta  gnan meg ér tet te, ha tal ma sat ug rott, és ol dal ba kap ta Cahusacot.

– Ide, gár dis ta úr! Meg ölöm!
Cahusac fe lé je for dult; ép pen ide je volt. Athost már csu pán 

hal lat lan aka rat ere je tar tot ta tal pon, térd re ros kadt.
– Az ál dó ját, fi a tal em ber – ki ál tott oda D’Ar ta gnan nak –, 

na gyon ké rem, ne öl je meg! Ré gen tar to zom ne ki. Fegy ve rezze 
le, üs se ki ke zé bõl a kard ját. Ez az! Na gyon jó! Re mek!

Cahusac kard ja húsz lé pés nyi re tõ le hul lott a föld re.
Cahusac oda ug rott a ha lott gár dis tá hoz, akit Aramis ölt meg; 

meg ra gad ta a kard ját és D’Ar ta gnan fe lé in dult, de Athos fel-
tar tóz tat ta. A se be sült test õr ki hasz nál ta, hogy D’Ar ta gnan pil-
la nat nyi pi he nõt biz to sí tott ne ki, ki fúj ta ma gát, és ne hogy D’Ar-
ta gnan meg öl je az õ el len fe lét, foly tat ni ké szült a har cot.

D’Ar ta gnan lát ta, hogy meg sér te né Athost, ha köz be lép ne. 
Csak ugyan, Cahusac né hány má sod perc múl va a föl dön he vert: 
nya kát döf te át a pen ge.

Aramis ugyan eb ben a pil la nat ban sze gez te kard ja he gyét lete-
rí tett el len fe le szí vé nek, és rákénysz erítet te, hogy ke gyel met 
kér jen.

Porthos és Bis carat még har colt. Porthos ki fogy ha tat lan volt 
a hen ce gés ben; de hi á ba nyel velt, nem gyõ zött. Pe dig már jó lett 
vol na be fe jez ni. Bár mi kor meg ér kez het az õr ség, és el vi he ti a 
ve re ke dõ ket, akár a ki rály, akár az ér sek em be rei.

Bis carat egy ma ga ma radt szem ben ös  szes el len fe lé vel, comb-
ját kard jár ta át, még is ki tar tott; Jus sac azon ban fel kö nyö költ, 
és oda ki ál tott ne ki:
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– Hagyd ab ba, ez pa rancs!
– Az más! A pa rancs pa rancs – szólt Bis carat –, te vagy a 

bri ga dé ro som, én en ge del mes ke dem.
Az zal hát ra ug rott, tér dén szét pat tin tot ta kard ját, hogy el ne 

ve gyék; a tö rött pen gét a ke rí té sen át be dob ta a ko los tor kert jé-
be, majd a bí bo ros gár dis tá i nak egy nó tá ját fü työ rész ve ösz  sze-
fon ta mel lén a kar ját.

A bá tor ság min dig tisz te le tet kelt. A test õrök üd vöz lés re emel-
 ték kard ju kat Bis carat fe lé, majd hü vely be dug ták a pengét. 
Ugyan így D’Ar ta gnan is. Azu tán Bis carat se gít sé gé vel – egye-
dül õ ál lott tal pon – a ko los tor ka pu bolt ja alá vit te Jus sacot, 
Cahusacot és Aramis el len fe lét, aki meg sé rült, de élet ben 
ma radt. A ne gye dik meg halt. Azu tán meg húz ták a csen gõt, és a 
négy ép ség ben ma radt kar dot ös  sze szed ve, öröm it ta san in dul tak 
Tréville úr pa lo tá ja fe lé.

Egy más de re ká ra fon ták kar ju kat, tel jes szé les sé gé ben el fog-
lal ták az ut cát, meg szó lí tot tak min den test õrt, aki csak út jukba 
akadt, és fel vo nu lá suk vé gül is iga zi di a dal me net lett. D’Artagnan 
szí ve meg ré sze gül ten do bo gott.
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6
ÕFEL SÉ GE XIII. LA JOS KI RÁLY

Az ese mény nagy port vert föl. Tréville úr szem tõl szem be 
le hord ta, a há tuk mö gött meg di csér te test õre it; mi vel nyomban 
ér te sí te nie kel lett a ki rályt, ha lo ga tás nél kül a Lou vre- ba ment. 
De ké sõn ér ke zett, a ki rály már be zár kó zott a bí bo ros sal; Tré-
ville úr ral kö zöl ték, hogy XIII. La jos dol go zik, és pil la nat nyi lag 
sen kit sem fo gad. Es te újabb kí sér le tet tett: kár tya par ti köz ben 
ke res te fel a ki rályt. Õfel sé ge ép pen nye rés ben volt, s ez igen 
jó le sett kap zsi ter mé sze té nek: ma da rat le he tett vol na fo gat ni 
ve le. Alig hogy meg pil lan tot ta Tréville urat, tüs tént fe léje ki ál tott:

– Jöj jön csak, jöj jön, ka pi tány uram: hadd mos sam meg a 
fe jét! Õe mi nen ci á ja be pa na szol ta a test õre it, oly el ke se re dett, 
hogy szin te be teg tõ le. Te rin get tét! Szép kis fe ne gye re kek az úr 
test õrei; mind egy szá lig köt ni va ló gaz em ber!

– Vi lá gért sem, fel ség – fe lel te Tréville –, sõt el len ke zõ leg: 
mind olyan, akár egy fa lat ke nyér; mind csu pa ma szü le tett 
bárány, de saj na min dig be lé jük köt nek a bí bo ros gár dis tái, és 
õk, sze gé nyek már csak a zász ló be csü le té ért is kény te le nek 
vé de kez ni.
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A ki rály fél re von ta Tréville urat az egyik ab lak mé lye dés be.
– Azt ál lít ja ura sá god, hogy õe mi nen ci á ja gár dis tái kö töt tek 

be le a test õre i be?
– Igen, fel ség, akár csak más kor is. 
– De ho gyan kez dõ dött a do log?
– Egé szen egy sze rû és ter mé sze tes mó don. Há rom leg jobb 

ka  to nám, Athos, Porthos és Aramis mu lat ni in dul tak a gas-
cogne-i nemesúr fi val, ami kor meg za var ta õket Jus sac, Cahusac 
és Bis carat úr meg két má sik gár dis ta; nyil ván nem azért jelen-
tek meg ott ily né pes tár sa ság ban, hogy a pár baj ren de le tek csor-
bí tat lan sá gát vé del mez zék.

– No, lám csak ! Nem is olyan va ló szí nût len – mond ta a király. 
– Min den bi zon  nyal pár ba joz ni akar tak. Test õrei te hát túl erõvel 
száll tak szem be?

– Igen, fel ség, a ki rály há rom test õre, köz tük egy se be sült meg 
egy gye rek em ber; nem csu pán meg áll ta a sa rat a bí bo ros úr öt 
leg fé lel me te sebb gár dis tá já val szem ben, ha nem né gyet le is 
terí tett.

– Hisz ez va ló di gyõ ze lem! – ki ál tott fel öröm tõl ra gyog va a 
ki rály. – Tel jes gyõ ze lem.

– Úgy van, fel ség, olyan, ami lyet Pont -de-Cénél* arat tunk.
– S ki az a gye rek em ber?
– D’Ar ta gnan a ne ve. Fel sé ged ke mény kö té sû lo va got szer zett 

sze mé lyé ben. Azt a ször nyû vá gást, mely an  nyi ra ki hozza sod-
rá ból a bí bo ros urat, ép pen ne ki kö szön he ti Jus sac úr.

– Õ se bez te meg Jus sacot? – ki ál tott fel a ki rály. – A ki rályság 
egyik leg jobb kard for ga tó ját! Lát nom kell ezt a fi út, Tréville, 
fel tét le nül.

– Egye dül õt hoz zam ide?
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– Nem, hoz za ma gá val mind a né gyü ket. A hû ség ma rit ka 
ma dár, Tréville, és a hû ség ju tal mat ér de mel.

– Fel ség, a Lou vre-ban le szünk.
– Pszt! A hát só lép csõn, Tréville, a hát só lép csõn. Nem fon tos, 

hogy a bí bo ros meg tud ja. A ren de let még is csak ren de let, ugye-
bár; és a pár baj vol ta kép pen ti lal mas.

Tréville el mo so lyo dott. De már az sem cse kély ség, mit eddig 
el ért: a nö ven dék fel lá zadt ne ve lõ je el len; tisz te let tel üd vö zölte 
hát a ki rályt, és en ge del mé vel tá vo zott.

A há rom test õr még az es te meg tud ta, mi lyen ki tün te tés vár 
rá juk. Rég óta is mer ték a ki rályt, meg le he tõ sen hi de gen is hagyta 
õket az ügy; D’Ar ta gnan gascogne-i kép ze le te azon ban lángra 
lob bant; egész éj sza ka ra gyo gó ál mo kat szõtt, és biz tos ra vette, 
hogy ke zé ben a sze ren cse. Reg gel nyolc kor már Athos la ká sán 
volt.

Fel öl töz ve és in du lás ra ké szen ta lál ta a test õrt. Athos meg-
beszél te Porthosszal és Aramis sza l, hogy lab dáz nak egyet a 
Lu-xem  bourg -pa lo ta is tál lói kö ze lé ben egy kocs ma ud va ron. 
Athos meg in vi tál ta D’Ar ta gnant is, õ pe dig, bár nem ko nyí tott 
hozzá, ját szott ve lük egy da ra big, majd ud va ri a san meg kö szön-
te a já té kot az zal, hogy csak ak kor foly tat ja, ha elég erõs ellen-
fe lük le het; az zal he lyet fog lalt a kör fo lyo són a kö tél mö gött.

A né zõk so rá ban az emi nen ci ás úr egyik gár dis tá ja is je len 
volt; epé je még egy re forrt baj tár sa i nak teg na pi ve re sé ge miatt 
és meg fo gad ta, hogy mi helyt te he ti, bosszút áll. Úgy érez te, most 
jött el az al ka lom, és e szók kal for dult szom széd já hoz: 

– Meg ijedt a lab dá tól a test õr inas.
D’Ar ta gnan vis  sza for dult, mint ha kí gyó mar ta vol na meg.
– Fö lös le ges min den to váb bi ma gya rá zat. Ké rem, kö ves sen.
– Ha tud ná a ne vem, ta lán nem si et ne úgy.
– Hogy hív ják?
– Szol gá la tá ra: Berna joux.
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– Nos, Berna joux úr – mond ta nyu god tan D’Ar ta gnan –, 
jöjjön, vá rom a ka pu ban.

– Tes sék, uram, kö ve tem – vá la szolt a gár dis ta cso dál kozva, 
hogy ne ve csöp pet sem ren dí ti meg a fi a tal em bert.

Pe dig ta lán egye dül D’Ar ta gnan ki vé te lé vel min den ki ismerte 
a Berna joux ne vet; õ is majd min den na pos részt ve võ je volt a 
sok cse te pa té nak, me lye ket a ki rály és a bí bo ros száz ren delete 
sem fé kez he tett meg.

Porthos és Aramis an  nyi ra be le me rül tek a já ték ba, Athos meg 
oly fi gyel me sen néz te õket, hogy ész re sem vet ték, ami kor fia-
tal cim bo rá juk el tá vo zott. D’Ar ta gnan a ka pu ban várt; egy perc 
múl va el len fe le is csat la ko zott hoz zá. D’Ar ta gnan nak min den 
per ce drá ga volt, kö rül né zett te hát, lát ta, hogy az ut ca nép telen.

– Sza vam ra – mond ta el len fe lé nek –, örül het, hogy csu pán 
egy test õr inas sal gyûlt meg a ba ja; de ne fél jen, én is megteszem, 
ami tõ lem te lik. Elõ a kar dot! 

D’Ar ta gnan már elõ zõ nap át esett a tûz ke reszt sé gen, fel tette 
ma gá ban, hogy ta pod tat sem hát rál; a két pen ge te hát mar ko la-
tig ös  sze csus  szant, és mi vel D’Ar ta gnan szi lár dan állt a sar kán, 
el len fe le lé pett hát ra. D’Ar ta gnan azon ban fel hasz nál ta a pil la-
na tot, ami kor Berna joux el moz dult és kard ja ki tért a vonal ból, 
ki tép te ma gát, vá gott, és vál lon ta lál ta el len fe lét. Hát ra lé pett, és 
fel emel te a kard ját. Berna joux azon ban oda ki ál tott, hogy nem 
tör tént sem mi; va kon fe lé je súj tott, és D’Ar ta gnan pengé  jé be 
ro hant. De el sem eset t, fel sem ad ta a har cot, ha nem egy kö ze-
li pa lo ta fe lé hát rált, ahol egyik ro ko na tel je sí tett szolgálatot; 
csak oda benn ro gyott ös  sze.

Tréville úr min dig igen jó tár sa ság ban va cso rált. Kép zel hetõ, 
hogy ét ke zés köz ben sem mi egyéb rõl nem volt szó, mint õemi-
nen ci á ja gár dis tá i nak két leg utób bi ve re sé gé rõl. Per sze D’Ar ta-
gnan volt a nap hõ se, csak úgy zá po roz tak rá a sze ren cse kí vá-
nat ok.
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Hat óra kö rül a ka pi tány a Lou vre- ba in dult négy fi a tal barát-
já val együt t.

A hát só lép csõ fel já ra tá nál La Ches naye úr vár ta, majd beve-
zet te õket.

– Jöj je nek csak, jöj je nek, vi téz urak – szólt a ki rály –, hadd 
mo som meg a fe jü ket.

A test õrök bó kol tak, és kö ze lebb lép tek; D’Ar ta gnan mö -
göttük lép ke dett.

– A négy ele ven ör dög! – foly tat ta a ki rály. – A bí bo ros hét 
gár dis tá ját tet ték harc kép te len né két nap alat t! De ura im, ez több 
a sok nál. Ha így foly tat ják, õe mi nen ci á ja ar ra kény sze rül, hogy 
há rom hét múl va egé szen új test õr szá za dot to bo roz zon, én meg, 
hogy tel jes szi go rá ban al kal maz zam a tör vényt.

– Amint lát ja fel sé ged, de rék em be re im szán ják-bán ják bû nü-
ket, és meg tör ve ese de zik bo csá na tát.

– Hm! – szólt a ki rály. – Bá nat és bo csá nat! Nem va la mi 
bi za lom ger jesz tõ az ál szent áb rá za tuk; fõ leg ott há tul, az a gas-
cogne-i ké pû. Jöj jön csak ide, uram!

D’Ar ta gnan ki ta lál ta, hogy ne ki szól a bók; igye ke zett minél 
sa va nyúbb ké pet vág ni, és elõ re lé pett.

– Ej ha! Hogy mond hat ta, Tréville úr, hogy gascogne-i 
barátunk fi a tal em ber? Gye rek ez, uram, iga zi gye rek! És õ szab-
ta ki olyan szé pen Jus sacot?

– Meg Berna joux-t, két mes ter vá gás sal. 
– Ez igen!
– Ar ról nem is be szél ve – szólt Athos –, hogy ha en gem ki 

nem sza ba dít Bis carat kar ma i ból, je len pil la nat ban nem volnék 
ab ban a meg tisz te lõ hely zet ben, hogy fel sé ged nek hó do la tomat 
je lent sem.

– De hisz ak kor ez a béarni ta lán sze mé lye sen az ör dög uno-
ká ja, Tréville úr? Hej, a réz an gya lát, mond ta vol na bol do gult 
király atyám! Nos, fi a tal em ber, ho gyan esett az a hí res ka sza bo lás?
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D’Ar ta gnan ap ró ra be szá molt ka land ja i ról.
– Úgy van – bó lin tott a ki rály –, pon to san így mond ta el a 

her ceg is. Sze gény bí bo ros! Most már azon ban elég, urak, értsék 
meg: elég! A Férou ut cai tá ma dá sért ka ma tos tul fi zet tek; érjék 
be en  nyi vel!

– Ha fel sé ged be éri – mond ta Tréville –, mi be ér jük.
– Ak kor rend ben van – fe jez te be a ki rály, mi köz ben egy 

ma rék ara nyat vett át La Ches naye ke zé bõl, és D’Ar ta gnan mar-
ká ba nyom ta. – Íme, a bi zo nyí ték, hogy be érem az ed di gi ekkel.

D’Ar ta gnan min den te ke tó ria nél kül zseb re vág ta a negy ven 
ara nyat, még há lás kö szö ne tet is mon dott ki rá lyá nak.

– Most pe dig – szólt a ki rály –, ké rem, tá voz za nak. Kö szönöm 
buz gal mu kat, urak. Ugye, szá mít ha tok rá?

– Da ra bok ra vá gat juk ma gun kat fel sé ge dért! – ki ál tot ta egy 
em ber ként a négy cim bo ra. Az zal el tá voz tak.

– Tréville – szólt hal kan a ki rály –, a test õr ség ben most nincs 
sza bad hely... ezért ad dig is he lyez ze el a fi a tal em bert só go rá nak, 
Des Essarts úr nak gár dis tái kö zött. Is te nem re, Tréville, elõre 
örü lök, mi lyen csú nya ké pet vág majd a bí bo ros; meg puk kad 
dü hé ben.

Az zal a ki rály bú csút in tett Tréville-nek, aki csak ha mar utol-
ér te a test õrö ket: ép pen a negy ven ara nyon osz toz kod tak D’Ar-
ta  gnan nal.

A bí bo ros pe dig, amint õfel sé ge elõ re lát ta, kis hí ján va lóban 
meg puk kadt dü hé ben, sõt egy hé tig mel lõz te az es ti kár tya  csatát 
is a ki rál  lyal; de a ki rály csak an nál szí vé lye seb ben bánt ve le, s 
va la hány szor lát ta, so ha el nem mu lasz tot ta meg kér dezni fö löt-
tébb nyá ja san:

– Nos, bí bo ros úr, hogy van ked ves ba rát ja, sze gény 
Bernajoux, és hogy van a sze gény Jus sac úr?
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7
A TEST ÕRÖK OTT HON 

Ami kor D’Ar ta gnan ta ná csot kért ba rá ta i tól, mi re hasz nálja a 
ma ga ré szét a negy ven arany ból, Athos azt ja va sol ta, csapjon 
jó ko ra lak má ro zást a Fe nyõ to boz ban, Porthos azt aján lot ta, fo gad-
jon inast, Aramis pe dig, hogy te gyen szert jó ké pû sze re tõre.

A lak má ro zás ra még az nap es te sort ke rí tet tek; inas hord ta fel 
az ételt. A va cso rát Athos ren del te, az inast Porthos köl csö nöz-
te. Picar di ai le gény volt, Planchet- nak hív ták; azt hit te, Porthos 
fo gad ja fel, és nem min den csa ló dás nél kül vet te tudo má sul, 
hogy D’Ar ta gnan szol gá la tá ba kell sze gõd nie. Mi kor azon ban 
lát ta, hogy a test õr egész ma rék ara nyat húz elõ fi ze tés kor a 
zse bé bõl, azt hit te, most már vég képp rá mo soly gott a sze ren cse. 
Há lát adott az ég nek, hogy ilyen Krõ zus fo gad ta fel. Meg is 
ma radt eb ben a hiszem ben egé szen a la ko ma vé ge ze té ig, mely-
nek ma rad vá nya i ból hos  szú böj tö lé sért kár pó tol ta magát. Mi kor 
azon ban es te ágyat ve tett urá nak, szer te fosz lot tak áb ránd ké pei. 
Mind ös  sze egyet len ágy volt az elõ szo bá ból és há ló szo bá ból 
ál ló lak osz tály ban. Planchet az elõ szo bá ban fe küdt le, még pe dig 
egy ta ka ró ra; D’Ar ta gnan a tu laj don ágyá ról szed te le, s a to váb-
bi ak ban le is mon dott ró la.
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Athos még har minc esz ten dõs se volt, test ben, lé lek ben igazi 
fér fi szép ség. Tar tóz ko dá sa, zord né ma sá ga te kin te té ben ag gas-
tyán nak is be il lett vol na. Hogy be vett szo ká sa it sem mi ne 
zavarja, Gri maud-t, hall ga tag ter mé sze tû ina sát tö ké le te sen 
meg nevelte: egyet len in té sé re vagy aj ká nak szót lan moz du la tá-
ra enge del mes ke dett.

Porthos jel le me, mint lát hat tuk, Athosé nak szö ges el len té te 
volt, nem  csak so kat, ha nem min dig han go san is be szélt. Inasa, 
Mous que ton nor man di ai volt; ere de ti leg Boni face- nak hív ták, 
gaz dá ja a sok kal hang za to sabb Mous que ton ra vál toz tat ta ezt a 
bé ké sen hang zó ne vet. Ami kor Porthos szol gá la tá ba állt, csupán 
azt kö töt te ki, hogy ru hát és la kást kap, de fe je del mit; és Mous-
que ton egé szen elõ ke lõ je len ség nek ha tott gaz dá ja mellett.

Aramis ina sát Bazin nek hív ták. Har minc öt-negy ven éves, 
sze líd, bé kés, kö vér kés fér fi volt; sza bad ide jé ben val lá sos köny-
 ve ket ol va sott, és hû sé ge min den pró bát meg állt.

Athos a Férou ut cá ban la kott egy ug rás nyi ra a Lu xem bourg -
pa lo tá tól; la ká sa két ki csiny, igen csi no san bú to ro zott szo bából 
állt; fa la in imit t-amott fel csil lan tak egy haj da ni, fé nyes idõ 
em lék  tár gyai.

Porthos igen tá gas és szem re fö löt tébb fény ûzõ lak osz tál  lyal 
ren del ke zett a Vieux- Colom bier ut cá ban. Aramis pa rá nyi lakása 
öl tö zõ fül ké bõl, ebéd lõ bõl és há ló szo bá ból állt.

D’Ar ta gnan nem saj nál ta a fá rad sá got, hogy meg tud ja, ki is 
va ló já ban Athos, Porthos és Aramis, ezért Porthos nál ér dek lõ-
dött Athos és Aramis fe lõl; Porthos ról pe dig Aramist pró bál ta 
ki fag gat ni.

Saj nos azon ban Porthos ma ga sem tu dott töb bet hall ga tag 
baj tár sá ról, mint bi zony ta lan men de mon dá kat. Azt be szél ték, 
hogy nagy sze rel mi csa ló dást lep lez get, és va la mi lyen al jas 
hût-len ség vég leg fel dúl ta e de rék fér fi éle tét. Porthos éle té be 
viszont kön  nyû volt be le lát ni; csu pán iga zi ne ve ma radt ti tok, 
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ezt egye dül Tréville úr is mer te, épp úgy, mint két baj tár sa valódi 
ne vét.

Aramist szin tén a ti tok za tos ság fáty la vet te kö rül.
A négy fi a tal em ber egyéb iránt ví gan él te vi lá gát. Athos kár-

tyá zott, de ál lan dó bal sze ren cse ül döz te. Porthos nak vol tak „vad 
nap jai”; ha ilyen kor nyert, hety ke volt és szór ta a pénzt; ha 
vesz tett, na po kig sem lát ták. Aramis so ha nem kár tyá zott. Szen-
ve dett, ha nem dol goz ha tott. Egy szer-más szor lak má rozá sa ik 
kel lõs kö ze pén, ami kor a bor már a cim bo rák fe jé be szállt és 
min den ki be le me rült a be szél ge tés be, Aramis az órá já ra pil lan-
tott, bá jo san mo so lyog va föl kelt és el kö szönt a tár sa ság tól, 
bo csá na tot kért: ta lál ká ja van egy kazuistá val*, fon tos lelki is-
me re ti kér dés ben vár ja ta ná csát. Más kor azért hagy ta õket fa kép-
nél, mert dol go za tot kel lett ír nia; kér te ba rá ta it, ne za varják.

A négy fi a tal em ber sül ve-fõ ve együtt volt; D’Ar ta gnan cim-
bo rái élet mód já hoz iga zí tot ta a ma gá ét.

Té len nyolc óra tájt, nyá ron hat óra kö rül kel tek, s elõ ször is 
Tréville úr nál je lent kez tek a jel szó ért, s kö rül szi ma tol tak, mi 
új ság. D’Ar ta gnan nem volt ugyan test õr, még is meg ha tó pon-
tos  ság gal lát ta el a szol gá la tot: min dig õr sé gen volt, mert min dig 
el kí sér te há rom cim bo rá ja kö zül azt, ame lyik ép pen õr ségen állt. 
Min den ki is mer te a test õr pa lo tá ban, és jó baj társ nak tar tot ták 
va la men  nyi en.

Egy na pon a ki rály meg pa ran csol ta Des Essarts lo vag nak, 
ve gye fel szá za dá ba D’Ar ta gnant gár dis ta ka dét nak. D’Ar ta gnan 
só hajt va öl töt te fel a Des Essart s- egyen ruhát; tíz évet adott vol-
na éle té bõl, ha test õr zub bony ra cse rél he ti. Tréville úr azon ban 
meg nyug tat ta, az újonc idõ meg is rö vi dül het, ha al ka lom kínál-
 ko zik rá, hogy D’Ar ta gnan szol gá la tot te gyen a ki rály nak, vagy 
je les tet tel bi zo nyít ja rá ter mett sé gét.
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8
UD VA RI CSEL SZÖ VÉS 

Eköz ben XIII. La jos ki rály ara nyai, mi ként a föl di dol gok 
ál ta lá ban, mi u tán meg szü let tek, el is enyész tek, és enyésze tük kel 
szû kös na pok vir rad tak a négy cim bo rá ra.

Ami kor vég té re be lát ták, hogy a hul lá mok ös  sze csap nak a 
fe jük fö lött, in nen-on nan ös  sze ka par tak nyol c-tíz ara nyat, és 
Porthos nak ad ták: kár tyáz zék. Saj nos nem sze gõ dött hoz zá a 
sze ren cse: vesz tett, sõt hu szon öt aran  nyal még adós is ma radt 
be csü let szó ra.

Most már a pénz za vart sö tét nyo mor kö vet te; kor gó gyo mor-
ral sza lad gál tak a Szaj na-par ton és az õr he lye ken, nyo muk ban 
ina sa ik; amen  nyi ebé det csak bír tak, mind fel haj tot ták ba rá taik-
nál; Athos négy meg hí vást szer zett, és mind an  nyi szor ma gával 
vit te ba rá ta it és ina sa i kat. Porthos hat íz ben ta lált ven déglá tóra, 
és ba rá ta it is ré szel tet te a kony hai örö mök ben; Aramis nyol cig 
vit te mint olyan em ber, aki nem so kat be szél, de annál többet 
cse lek szik.

D’Ar ta gnan még sen kit sem is mert a fõ vá ros ban, ezért mind-
ös  sze egy reg ge lit szer zett egyik föl di jé nél, egy pap nál; egész 
si se ra ha dát a pap nya ká ra sza ba dí tot ta.
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D’Ar ta gnan egy íz ben épp azon mor fon dí ro zott, mi lyen irányt 
kel le ne szab ni en nek az egy sé ges, de négy sze res ha tóerõ nek, és 
per cig sem ké tel ke dett ben ne, hogy a vi lá got is kifor gat nák sar-
ká ból, ami kor hal kan ko pog tat tak az aj ta ján.

Elég egy sze rû, pol gár kül se jû fér fi lé pett be. Kö zöl te D’Arta-
 gnan nal, hogy fon tos és bi zal mas mon da ni va ló ja van, és négy-
szem  közt kí ván ma rad ni ve le. D’Ar ta gnan ki küld te Planchet-t, 
és le ül tet te lá to ga tó ját.

– Amint hal lom, D’Ar ta gnan úr igen bá tor fi a tal em ber – szó-
lalt meg a pol gár –, s ezért úgy ha tá roz tam, meg osz tom ke gyel-
med del tit ko mat.

– Be szél jen, uram – biz tat ta D’Ar ta gnan, és szi ma ta azt súgta, 
hogy pénz áll a ház hoz.

– Uram, a fe le sé gem var ró nõ a ki rály né nál; ér tel mes, csi nos 
te rem tés, nem pa nasz kod ha tom. Ides to va há rom esz ten de je, 
hogy fe le sé gül ad ták hoz zám, jól le het csak nem va gyon ta lan, 
azon ban La Porte úr*, a ki rály né uszály hor do zó ja a ke reszt apja 
és támo gató ja...

– Ér tem, uram. Te hát? – kér dez te D’Ar ta gnan.
– Te hát, uram, teg nap reg gel, mi kor a fe le sé gem ki lé pett a 

var  ró  szo bá ból, el ra bol ták. S azt hi szem, nem sa ját szív ügyei 
miatt ra bol ták el a fe le sé ge met, ha nem egy ma ga sabb ran gú 
hölgy sze rel mi bo nyo dal mai mi att.

– Ej ha! Ta lán Bois- Tra cy as  szony szív ügye van a hát tér ben?
– Föl jebb, uram, föl jebb. 
– Aigu il lon ass zony?
– Még föl jebb.
– Chevreuse as  szony?
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– Sok kal, de sok kal föl jebb.
– Csak nem a kirá lyn...? – D’Ar ta gnan nak tor kán akadt a szó.
– De igen, uram – fe lel te a ré mült pol gár; oly hal kan be szélt, 

hogy hal la ni is alig le he tett.
– És a szép te võ?
– Ki más le het ne, ha nem a... her ceg! 
– Buck ing ham?! Hon nan tud ja?
– A fe le sé gem tõl, uram, a fe le sé gem tõl sze mé lye sen. Ugye 

mond tam, hogy a fe le sé gem La Porte úr nak, a ki rály né bi zalmas 
em be ré nek ke reszt lá nya? La Porte úr pe dig épp azért he lyezte 
el nõ met õfel sé ge mel lett, hogy le gyen kö rü löt te leg alább egy 
meg bíz ha tó sze mély, mert a ki rály el ha nya gol ja a ki rály nét, a 
bí bo ros spi o no kat küld a nya ká ra, és csu pa áru ló ve szi kö rül. A 
ki rály né pil la nat nyi lag nagy fé le lem ben él. A bí bo ros úr még 
so sem zak lat ta és ül döz te en  nyi re. Nem tud ja ne ki meg bo csá ta-
ni a múlt ko ri szara ban dot.* A ki rály né azt hi szi, Buckin gham 
her ceg nek le ve let ír tak a ne vé ben, hogy Pá rizs ba csa lo gas sák, 
és ha ide jött, tõr be ejt sék.

– Ezer ör dög! S va jon mi kö ze mind eh hez a fe le sé gé nek?
– Ta lán meg akar ják fé lem lí te ni, hogy ki csal ják be lõ le õfel-

sé ge tit ka it, vagy meg akar ják vesz te get ni, hogy kém ked jék a 
fel sé ges as  szony ra.

– Igen va ló szí nû – szólt D’Ar ta gnan. – S va jon ki az, aki 
elra bol ta?

– Mind ös  sze an  nyit tu dok, hogy a bí bo ros egyik fogd me ge, 
sõt rossz szel le me.

– Van va la mi fel tû nõ is mer te tõ je le?
– Döly fös vi sel ke dé sû nemesúr, ha ja fe ke te, pil lan tá sa met szõ, 

a fo ga fe hér, és seb hely van a ha lán té kán.
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– Hisz ez az én meung-i em be rem! – pat tant fel D’Ar ta gnan. 
– De ez nem tar to zik ide. Ki tõl ér te sült, hogy el ra bol ták a fele-
sé gét?

– La Porte úr tól.
– Más tól nem ka pott hírt?
– De igen, kap tam... Bár nem tu dom, nem túl nagy ok ta lan-

ság-e, ha…
– Fel hí vom a fi gyel mét, már ké sõ vis  sza koz ni.
– Ej, a ke ser vét! – szit ko zó dott a pol gár, hogy fel lo val ja 

magát. – Ne hív ja nak Bona cieux-nek...
– Úgy rém lik, hal lot tam már a ne vét – vá gott a sza vá ba D’Ar-

ta gnan.
– Nem le he tet len, uram, én va gyok a ház tu laj do no sa.
– Vagy úgy – szólt D’Ar ta gnan, kis sé fel állt a szék rõl, és 

meg ha jolt –, ura sá god a há zi gaz dám?
– Úgy van, uram, az va gyok. Ura sá god há rom hó nap ja lakik 

ná lam, s ez óta nyil ván egyéb fon tos el fog lalt sá ga mi att meg fe-
led ke zett a ház bér rõl; mi vel, ha sza bad meg je gyez nem, soha 
nem aka dé kos kod tam, mél tá nyol ja majd ta pin ta tos ma ga tar tá-
so mat.

– Fe jez ze hát be, amit el kez dett.
A pol gár pa pír la pot hú zott elõ a zse bé bõl, és oda nyúj tot ta 

D’Ar ta gnan nak.

Ne ku tas son a fe le sé ge után, amint nem lesz rá szük ség, úgyis 
vis  sza tér. Ha csak a kis uj ját is meg moz dít ja ér te, ha lál fia.

– Vi lá go sabb nem is le het ne – fûz te hoz zá D’Ar ta gnan –, de 
vé gül is nem egyéb, mint üres fe nye ge tés.

– Igen ám, de ré mí tõ, uram; én pe dig kar dot so se lás sak, meg 
a Bas tille -t is sze ret ném el ke rül ni. Gyak ran lát tam ura sá go dat 
dél  ceg ba rá tai kí sé re té ben; meg tud tam, hogy mind an  nyi an Tré-
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ville úr test õrei, te hát a bí bo ros el len sé gei, ezért úgy gon doltam, 
szol gá la tot te het né nek sze gény ki rály nénk nak, sõt ab ban az 
öröm ben ré sze sül né nek, hogy bor sot tör het nek õe mi nen ci á ja 
or ra alá. Szük ség ese tén ar ra is kész va gyok, hogy ötven-hatvan 
ara nyat fel kí nál jak ura sá god nak, ha eset leg pil la nat nyi pénz za-
var ban vol na, ami tel je sen va ló szí nût len.

– Is te ni! Hi szen ak kor ura sá go dat fel ve ti a pénz, ked ves Bona-
 cieux!

– Hogy õszin te le gyek, uram, nem pa nasz kod ha tom, rõfös-
üz le tem évi két-há rom ezer tal lért jövedelmez... Ej nye, de hisz... 
– ki ál tott fel a pol gár.

– Mi az? – kér dez te D’Ar ta gnan.
– Oda néz zen! Az ut cán, szem ben az ab la kunk kal, ott a kapu-

alj ban: egy fér fi, ös  sze húz za ma gán a köpenyét...
– Õ az! – ki ál tott fel egy szer re D’Ar ta gnan és a pol gár, ami-

kor mind ket tõ ugyan egy pil la nat ban rá is mert a ma ga em be rére.
– Hej, de most! – ki ál tott fel D’Ar ta gnan. – Most nem 

me nekül!
Az zal kar dot rán tott, és ki szá gul dott a szo bá ból.
A lép csõn Athossza l, Porthosszal és Aramis szal ta lál ko zott; 

el su hant köz tük, mint a nyíl.
– Ho hó! Ho hó! Ho vá ro hansz? – ki ál tot tak utá na.
– A meung-i em ber! – vá la szol ta D’Ar ta gnan, és már el is 

tûnt.
Tüs tént meg ér tet ték, mi rõl van szó; úgy gon dol ták, akár utol-

éri, akár el sza laszt ja em be rét, vé ge ze tül min den képp visszatér, 
ezért foly tat ták út ju kat.

Mi dõn be lép tek D’Ar ta gnan hoz, szo bá ját üre sen ta lál ták; a 
há zi úr per cig sem ké tel ke dett, hogy fi a tal la kó ja és az ide gen 
ala po san ös  sze rúg ja a port, ezért a kö vet kez mé nyek tõl fél ve, 
böl csebb nek ta lál ta, ha ke re ket old.
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