
Jane Austen: Büszkeség és balítélet 
 
Szerelmek és félreértések klasszikus meséje a XVIII. századvégi 
Angliából. Az öt Bennet nővér élete a férjkeresés jegyében zajlik: 
anyjuk megszállottan próbálja biztosítani számukra a megnyugtató 
jövőt valami pénzes – és lehetőleg rangos – férfiú mellett. Csakhogy 
a jó eszű és éles nyelvű Elizabeth szélesebb perspektívákban 
gondolkozik, és ebben apja is támogatja őt. Amikor Mr. Bingley, a 
módos agglegény beköltözik az egyik szomszédos birtokra, 
felbolydul a Bennet-ház élete. A férfi előkelő londoni barátai és a 
vidékre vezényelt nyalka, ifjú katonatisztek közt bizonyára számos 
udvarlója akad majd a lányoknak. A legidősebb lány, a derűs és 
gyönyörű Jane úgy tűnik, meghódítja Mr. Bingley szívét. Ami 
Lizzie-t illeti, ő megismerkedik a jóképű, és látszólag igencsak 
dölyfös Mr. Darcyval, és máris kezdődik a nemek ádáz csatája. A 
helyzetet tovább bonyolítja, hogy Elizabeth nem várt házassági 
ajánlatot kap a Bennet-vagyont öröklő unokatestvértől, és amikor 
Mr. Bingely váratlanul Londonba távozik, magára hagyva a 
kétségbeesett Jane-t, Lizzie Mr. Darcyt teszi felelőssé a szakításért. 

Ám egy Lydiával kapcsolatos családi válsághelyzet hamarosan ráébreszti hősnőnket arra, hogy 
mindvégig balul ítélte meg ezt a büszke férfit… 
Eredeti hangú, máig modern, magával ragadó történet, melyben magunkra ismerhetünk. 
 
Forrás: https://moly.hu/konyvek/jane-austen-buszkeseg-es-balitelet 
A könyv szövege elérhető: https://mek.oszk.hu/00300/00317/00317.pdf 
 
1. A Bennet családban öt lány van. Hogyan követik egymást időrendben a nővérek? 
A) Elizabeth, Jane, Mary, Kitty, Lydia 
B) Jane, Elizabeth, Mary, Kitty, Lydia 
C) Jane, Elizabeth, Mary, Lydia, Kitty 
D) Jane, Elizabeth, Lydia, Kitty, Mary 
 
2. Hol találkozik először Mr. Bingley és kísérete, és a Bennet család nőtagjai? 
A) Benneték meglátogatják új szomszédjukat Netherfieldben 
B) Sir Lucaséknál egy vacsorán 
C) Bingleyék tiszteletüket teszik a szomszédságban, és Bennetéket is köszöntik 
D) Merytonban egy nyilvános bálban 
 
3. Mi Mr. Darcy keresztneve? 
A) Fitzwilliam 
B) Mark 
C) Charles 
D) William 
 
4. Miért nem adja kölcsön Mrs. Bennet Jane-nek a kocsit, hogy eleget tegyen a netherfieldi 
meghívásnak? 
A) Tönkrement a kocsi 
B) A gazdaságba kellenek a lovak 
C) Mrs. Bennet terve, hogy az esős idő miatt Jane nem tud hazatérni, így több időt tölthet Bingley 
közelében, aki esetleg megkéri majd a kezét 
D) Jane megkapja a kocsit, de úgy dönt, mégis lóháton megy, mert úgy hamarabb odaér 
 



5. Milyen szándékkal érkezik Mr. Collins Longbournbe? 
A) Bocsánatot akar kérni a korábbi családi viszályok miatt 
B) Feleséget szeretne választani a Bennet-lányok közül Lady Catherine javaslatára 
C) Felméri a birtok nagyságát, amit ő fog örökölni 
D) Lady Catherine szabadságra küldi, hogy pihenhessen 
 
6. Miért nem vesz részt valójában Mr. Wickham a netherfieldi bálban? 
A) Betegeskedik 
B) Ügyei Londonba szólítják 
C) El akarja kerülni Mr. Darcyt 
D) Elfelejti a dátumot 
 
7. Miért utazik el Mr. Bingley hirtelen Netherfieldből? 
A) Mr. Darcy javaslatára, aki megpróbálja elválasztani Jane-től 
B) Elege lett a vidéki életből és nem érez semmit Jane iránt 
C) Miss Bingley beszéli rá, hogy a telet töltsék Londonban, mert Miss Darcyt szeretné meglátogatni 
D) Üzleti ügyek miatt nem maradhat sokat távol a fővárostól 
 
8. Hogyan változik Charlotte Lucas és Elizabeth barátsága, miután a kikosarazott Mr. Collins 
megkéri Charlotte kezét? 
A) Nem változik a barátságuk 
B) Szorosabb lesz a kapcsolatuk 
C) Soha többé nem állnak szóba egymással 
D) Részben elveszítik a bizalmat és a meghittséget 
 
9. Miért rossz a viszonya Mr. Darcynak és Mr. Wickhamnek valójában? 
A) Darcy megtagadta az apja örökségét, egy egyházközség vezetését Wickhamtől 
B) Wickham el akarta csábítani Darcy húgát 
C) Wickham sok pénzzel tartozik Darcynak 
D) Darcy féltékeny Wickhamra, mert Darcy apja fiaként szerette őt 
 
10. Miért utazik Jane hosszabb időre Londonba a nagybátyjáékhoz? 
A) Szeretne továbbtanulni 
B) Pihenni, kirándulni és szórakozni, új embereket megismerni 
C) Új életet szeretne kezdeni a Bingley miatti csalódás után 
D) Abban reménykedik, hogy Bingley megtudja, hogy a városban van, és meglátogatja 
 
11. Ki mondja a következő mondatot és hol? „Nem is értem, a mai időkben hogyan 
hanyagolhatja el bárki is a családi könyvtárat.” 
A) Mr. Bennet Longbournban, amikor a könyvtárszobáját méltatja 
B) Lady Catherine Rosingsban 
C) Mr. Darcy Netherfieldben, Jane és Elizabeth ott-tartózkodása idején 
D) Elizabeth Hunsfordban, amikor Charlotte-ot látogatja 
 
12. Milyen rokoni viszonyban áll Mr. Darcy és Lady Catherine? 
A) Darcy a Lady örökbefogadott fia 
B) Nem állnak rokonságban 
C) Darcy a Lady unokaöccse 
D) Darcy a Lady unokája 
 
13. Mi az igazi oka Mr. Darcy rosingsi látogatásának? 



A) Darcy megtudja, hogy Elizabeth Collinséknál vendégeskedik, és mindenképpen látni szeretné a 
lányt 
B) Lady Catherine lánya és Darcy eljegyezték egymást, és az esküvőt készítik elő 
C) Egy levelet szeretne átadni személyesen Lady Catherine-nek 
D) Szokásos éves rokonlátogatásra érkezett 
 
14. Milyen szerepe van Fitzwilliam ezredesnek a történetben? 
A) Felfedi Elizabethnek Mr. Wickham valódi jellemét 
B) Tőle tudja meg Elizabeth, hogy Darcy szétválasztotta Bingleyt és Jane-t 
C) Megkéri Elizabeth kezét 
D) Darcy kísérője a rosingsi látogatáson, más jelentősége nincs a történetben 
 
15. Miért utasítja vissza Elizabeth Mr. Darcy házassági ajánlatát? 
A) Nem érez iránta semmit, és nem akar férjhez menni pusztán anyagi okok miatt 
B) Elizabeth soha nem akar férjhez menni, független szeretne maradni 
C) Gőgösnek, büszkének és ellenszenvesnek tartja, mert megsértette a merytoni bálban 
D) Ellenszenvet érez a férfi iránt, mert szétválasztotta a nővérét és Mr. Bingleyt, tönkretette Mr. 
Wickhamet, és gőgös, beképzelt embernek tartja 
 
16. Miről ír Mr. Darcy a kikosarazás után Elizabethnek átadott hosszú levelében? 
A) Újból szerelmet vall, és könyörög Elizabethnek, hogy menjen hozzá feleségül 
B) Megígéri, hogy jóvá teszi, amit a nővére és Bingley ellen elkövetett 
C) Válaszol arra a két vádra, amikkel Elizabeth illette 
D) Bocsánatot kér, amiért megbántotta a lányt a családjára tett megjegyzésekkel 
 
17. Milyen Mr. és Mrs. Bennet kapcsolata? 
A) Egyenrangú partnerek, szeretik és tisztelik egymást, közös céljuk, hogy jó férjeket találjanak a 
lányaiknak 
B) Csak a nagy vagyon és a lányaik tartják össze őket, de nem becsülik egymást, Mr. Bennet 
folyton a könyvtárszobába menekül, hogy ne kelljen a felesége fecsegését hallgatnia 
C) Mr. Bennet csak azért házasodott meg, mert megbabonázta a szépség, de kiderült, hogy felesége 
ostoba és kicsinyes, így a szerelem és a tisztelet hamar elillant 
D) Elhidegülten élnek egymás mellett, de a társadalmi elvárások miatt nem bontják fel a házasságot 
 
18. Hová megy kirándulni Elizabeth Mr. és Mrs. Gardinerrel? 
A) A tóvidékre 
B) Derbyshire-be 
C) Londonba 
D) Brightonba 
 
19. Miért nem akarja megnézni Pemberlyt Elizabeth? 
A) Unja már a nagy és szép kastélyokat 
B) Darcy miatt, nem akar összefutni vele 
C) Már járt ott korábban 
D) Úgy véli, nem illik betolakodni a kastélyba, mivel magánterület 
 
20. Hogyan nyilatkozik Pemberly házvezetőnője, Mrs. Reynolds a kastély uráról? 
A) Panaszkodik fukarságáról, szívtelenségéről és gőgös viselkedéséről 
B) Nem mond róla semmit 
C) Sem rosszat, sem jót nem mond, csak a tényekről beszél 
D) Dicséri kellemes modorát, nagylelkűségét, bőkezűségét és megjegyzi, hogy nagyon jóképű 
 



21. Milyen hírt kap Elizabeth levélben a derbyshire-i tartózkodás alatt Jane-től? 
A) Lydia megszökött Wickhammal Brightonból 
B) Lydia és Wickham összeházasodtak 
C) Lydiának egyedül veszett nyoma Brightonban 
D) Mr. Bennet nagybeteg lett és haldoklik 
 
22. Kitől tudja meg Elizabeth, hogy Mr. Darcynak köze van a Lydiával és Wickhammel 
kapcsolatos ügy elsimításában? 
A) Maga Lydia kotyogja el 
B) Mrs. Gardiner írja meg levélben 
C) Mr. Darcy mondja el személyesen 
D) Mr. Bingley írja meg Jane-nek 
 
23. Mr. Bingley visszatér Netherfieldbe. Mennyi idő elteltével kéri meg Jane kezét? 
A) Rögtön az első találkozásnál, amikor tiszteletét teszi a Bennet-házban 
B) Darcyval érkezik először, de zavarában elrohan, majd egyedül tér vissza, hogy szerelmet valljon 
C) Több nap telik el, ebéd- és vacsorameghívás, mire nagy nehezen megtörténik a lánykérés 
D) Bingley végül meggondolja magát, és nem kéri meg Jane kezét 
 
24. Miért látogat Longbournba Lady Catherine? 
A) Benneték meghívásának tesz eleget 
B) Elizabethtől akarja hallani személyesen, hogy nem jegyezte el őt Mr. Darcy, és megígértetni 
vele, hogy soha nem megy bele az eljegyzésbe 
C) Közölni akarja Elizabethtel, hogy Mr. Darcy az ő lányának a jegyese, ezért ne ábrándozzon 
arról, hogy őt veszi majd feleségül 
D) Látogatás keretében szeretne gratulálni Elizabeth eljegyzéséhez Darcyval 
 
25. Hogyan kéri meg Darcy Elizabeth kezét? 
A) Egy séta alkalmával: Elizabeth megköszöni Darcy segítségét, amit a családjáért tett, mire a férfi 
biztosítja róla, hogy érzései változatlanok 
B) Nem sokkal Bingley és Jane eljegyzése után Darcy visszatér Longbournba, és megkéri Elizabeth 
kezét a ház szalonjában 
C) Darcy meghívja Pemberlybe Elizabethet, és egy ünnepi vacsora keretében megkéri a kezét 
D) Mr. Bennettel beszél először, hogy szeretné feleségül kérni Elizabethet 


