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Regényrészletek    „A szívem azt mondja, hogy testőr vagyok”

Alexandre Dumas: A három testőr

   Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

Alexandre Dumas annak idején Les Trois Mousquetaires (ejtsd: le troa muszketer) címmel írta 
regényét, azaz a helyes fordítás „muskétások” lenne. A mi értelmezésünk szerint ezek külön-
böző testőrgárdaegységek. Az egyiket testőrnek hívják, legalábbis így fordítják, a másikat gár-
distának, de ez nem jelent mást valójában. A  francia királyságban a 15. század közepe óta 
több fizetett állandó katonai kontingens szolgálta a  királyt. Voltak, amelyeket muskétások-
nak hívtak, másokat pedig testőröknek. Minden ezredben szolgáltak ilyen elitalakulatok, akár 
hercegi, akár bíborosi vezetésűek voltak. Tehát két külön elitalakulat a francia hadseregből, 
amelyek közül az egyiket megtette Dumas írói képzelete a jóknak, akik a királyt szolgálják, és 
velük szemben állnak a gonoszok, akik ugyanúgy muskétások voltak egyébként, csak azokat 
gárdistáknak nevezte el. 

(Részlet a Bárány Attilával készült A három testőr történész szemmel című interjúból, www.ujkor.hu)

a)  Mi a regény eredeti címe? Mi lenne a teljes cím pontos magyar fordítása?

                                       

                                       

b)  Mi a különbség a testőr és a gárdista között?

                                       

                                       

c)  Idézz egy olyan szakaszt a regényrészletből, amelyből kiderül, hogy a testőrök és a gárdisták 
szemben állnak egymással!

                                       

                                       

   Melyik szereplő érzéseiről vagy gondolatairól van tudomása az elbeszélőnek az alábbi részle-
tekben?

a)  „D’Artagnan nem ismert senkit Párizsban. Párbajsegéd nélkül indult tehát az Athosszal meg-
beszélt találkozóra: úgy döntött, elfogadja ellenfelének segédeit. Egyébként feltett szándéka 
volt, hogy a gyengeségnek látszatát is kerülve, minden elégtételt megad a vitéz testőrnek.”

                

b)   „Amikor D’Artagnan megpillantotta a  rendház mellett húzódó keskeny üres telket, Athos 
már öt perce várt rá […] Athosnak azóta is szörnyen fájt a sebe, jóllehet Tréville úr seborvosa 
közben átkötötte…”
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c)  „Athos figyelmét semmi sem kerülte el: úgy látta, halvány mosoly fut át a gascogne-i fiú vo-
násain. […] Athos ismét észrevette a mosolygást D’Artagnan szája szögletében.”

                

d)  „Egy pillanat műve volt az egész, és D’Artagnan máris tudta, mit tegyen; egész életében dön-
tő fontosságú lesz ez a pillanat: választania kell a király és a bíboros között; és ha választott, 
aszerint kell cselekednie. […] ez futott át egyetlen szempillantás alatt a fiatalember agyán, 
és, mondjuk meg dicséretére, mégsem habozott.”

                

   „Ne tűrj el senkitől semmit, csupán a  királytól, a  bíborostól és Tréville úrtól.” – tanácsolta 
D’Artagnannak édesapja.

a)  Egyetértesz azzal, hogy kizárólag a nagyhatalmúakkal szemben kell türelmesnek lennünk? 
Válaszodat indokold!

                                       

                                       

b)  Hogy tudnád a tanácsot saját, illetve a szüleid helyzetére lefordítani? Kitől kell tűrni, vagy 
éppen nem tűrni?

                                       

                                       

   Mi derül ki a szövegből, miért párbajozna D’Artagnan…

Athosszal?                                        

Porthosszal?                                        

Aramisszal?                                        

   Készítsétek el csoportmunkában D’Artagnan jellemtérképét az alábbi minta alapján egy nagy 
csomagolópapírra! A tulajdonságai mellé írjátok oda, mivel támasztjátok alá meghatározásoto-
kat (idézetet is írhattok, és saját szavaitokkal is összefoglalhatjátok)! 

D’Artagnan
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