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Jane Austen Büszkeség és balítélet című regénye 

1813-ban jelent meg először. Ez Angliában a régens 

kor ideje, egy olyan korszak, amelyben vagyonuk 

alapján tettek különbséget az emberek között, a 

nőktől pedig elvárták, hogy fiatalon menjenek férj-

hez. 

A történet hősnője, Elizabeth hasonlít ugyan 

egy kicsit a modern olvasóhoz, de egy olyan világ-

ban él, amelyik nagyon más, mint a mai. 

Ha többet szeretnél tudni Jane Austenről, és ar-

ról, hogy milyen volt Anglia 1813-ban, lapozz a 

könyv végére!
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Első fejezet

Réges-régen egy Longbourn nevű helyen, egy csi-

nos vidéki házban élt a Bennet család. Mr. és Mrs. 

Bennet és öt leányuk: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty 

és Lydia.

Az öt leány nagyon különböző természetű volt. 

Jane, a legidősebb kedves, szelíd lány volt. Eliza-

beth, a másodszülött remek humorérzékkel bírt. 

Mary nagyon műveltnek és szorgalmasnak képzelte 

ma gát, míg Kitty és Lydia, a két fiatalabb testvér 

folyton kuncogtak, és mindenféle huncutságon 

törték a fejüket. 
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Mr. és Mrs. Bennet természete is meglehetősen 

eltérő volt. Mr. Bennet számára a legkedvesebb 

időtöltés a tűz mellett ülni a könyvtárában és olvas-

gatni, míg Mrs. Bennet szívesebben látogatta végig 

az ismerőseit, és pletykált velük a szomszédság 

ügyes-bajos dolgairól. De legkedvesebb időtöltése 

az volt, hogy elképzelte öt lánya jövendőbeli eskü-

vőit, és arról ábrándozott, milyen gazdag és fontos 

emberekhez mennek majd feleségül. 

Egy napon roppant izgatottan állított haza. 

– Kedves Mr. Bennet – jelentette be. – Hallotta? 

Új szomszéd költözött Netherfield Parkba. Bing-

ley nek hívják, egy független fiatalember szép va-

gyonnal. Micsoda remek lehetőség ez a lá nyainknak!

– Hogy érti ezt? – kérdezte Mr. Bennet – Mi 

köze ennek a lányainkhoz?

– Mr. Bennet, ne bosszantson már! Nyilván arra 

gondolok, majd elveszi valamelyiket feleségül! – 

kiáltott fel Mrs. Bennet.

– Talán ezzel a szándékkal költözik ide? – kér-

dezte Mr. Bennet, aki szeretett másokat ugratni.
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– Még hogy ezzel a szándékkal, hogy mondhat 

ilyen badarságot? Tudja, nagyon is lehetséges, hogy 

valamelyikükbe beleszeret. Sürgősen látogassa meg, 

és barátkozzanak össze!

Mr. Bennet azonban csak vállat vont.

– Elég, ha küldök neki pár sort, és biztosítom, 

hogy elveheti azt a lányomat, amelyiket csak akarja 

– jegyezte meg könnyedén. – A magam részéről 

persze Lizzyt ajánlanám. 

– Szó sem lehet róla – döbbent meg a javaslaton 

Mrs. Bennet. – Különben is, Lizzy egy fikarcnyival 

sem különb a többinél, még ha maga mindig is ki-

vételezett vele.

– Mind kelekótyák, de Lizzynek gyorsabban vág 

az esze, mint a testvéreinek – jegyezte meg Mr. 

Bennet huncutul.

– De Mr. Bennet, hogy lehet ilyen kíméletlen a 

saját gyerekeivel! Örömét leli abban, hogy bosszant 

engem! – kiáltotta Mrs. Bennet. – Nincs tekintettel 

a gyönge idegeimre!

– Ez nem így van – tiltakozott rögtön Mr. Ben-
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net – Nagyon is tisztelem az idegeit, hiszen régi 

barátaim. Húsz éve örökösen rájuk hivatkozik. 

Ami azt illeti, Mr. Bennet nagyon is meg akarta 

látogatni Mr. Bingley-t. Az elsők közt kereste fel a 

szomszédságban, de a család többi tagjának erről 

egy szót sem szólt. Ehelyett, amikor meglátta, hogy 
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Elizabeth éppen egy kalapszegély felvarrásával fog-

lalkozik, megjegyezte:

– Remélem, Mr. Bingleynek tetszeni fog. 

– Fogalmunk sem lehet arról, mi tetszik Mr. 

Bingleynek, mert maga nem látogatta meg – je-

gyezte meg Mrs. Bennet durcásan. Majd idegesen 

fordult Kitty felé:
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– Ne köhögj már, Kitty! Légy egy kis tekintettel 

az idegeimre!

Mr. Bennet azonban ügyet sem vetett felesége 

rosszkedvére. Továbbra is Mr. Bingleyről beszélt, 

amíg Mrs.Bennet ki nem fakadt:

– Elegem van Mr. Bingleyből!

Csak ekkor jegyezte meg:

– Ezt sajnálattal hallom. Ha már ma reggel tu-

dom, nem látogattam volna meg. Micsoda balsze-

rencse! Attól tartok, most már nem térhetünk ki az 

ismeretség elől. 

Mrs. Bennet rosszkedvét azonnal elsöpörte az 

elragadtatás. 

– Drága Mr. Bennet! Mennyire örülök, hogy 

meglátogatta! És micsoda tréfa, hogy még csak egy 

szóval sem árulta el nekünk!

– Nos, Kitty, azt hiszem, most már köhöghetsz 

kedvedre – állapította meg egy kis grimasszal az 

arcán Mr. Bennet.
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