
ELSŐ FEJEZET 

A VISZONTLÁTÁS

Elizabeth életéből csak egyetlen dolog hiányzott boldogsá
ga kiteljesedéséhez a majdnem két hónappal azelőtti eskü

vője óta: hogy viszontláthassa jane nővérét. Ezért lett szemmel 
láthatóan egyre izgatottabb, mikor behajtottak Londonba, és 
úgy tíz óra tájban Mr. Bingley Grosvenor utcai háza közelébe 
értek. Férje képtelen volt titkolni, mennyire mulattatta, mikor 
Elizabeth elkiáltotta magát: „Ott vannak!", mint egy kislány, aki 
először utazik a városba. Mikor a hintó lefékezett, alig bírta ki
várni, hogy kisegítsék, és nővére karjába repülhessen.

Charles Bingley, aki Jane oldalán ácsorgott, széles mosollyal 
üdvözölte Darcyt, újdonsült sógorát. A férfiak várakoztak, hogy 
a testvérek kibontakozzanak a meleg, könnyes ölelésből, arcu
kon az elnéző gyengédség bizonyos fokú tehetetlenséggel keve
redett. Végül Mr. Bingley vetett véget a jelenetnek, mikor már a 
szolgák az utazók bőröndjeit a gyalog útra pakolták. Gondosko
dó karját féltőn felesége és annak húga köré fonta, és így szóit:

-  Bemenjünk a házba és felvitessük a csomagokat? -  Bekísér
te a nővéreket, Darcy pedig követte Őket, kezében Elizabeth se- 
lyemsáljával, ami az ölelkezés közepette lecsúszott a fiatalasz- 
szony válláról.

A nyitott előcsarnokból egy meleg, kellemes szoba kényelmé
be léptek, ahol a kandallóban ropogó tűz és egy enni-innivalóval 
bőségesen megrakott tálalóasztal köszöntötte az utazókat. Míg 
az urak töltöttek maguknak egy pohár sherryt és melegedni a 
tűz elé telepedtek, Jane és Lizzy felszökött az emeletre azzal az 
ürüggyel, hogy Lizzy szeretne megszabadulni az utazóruhájától 
és csizmájától.
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A testvérek semmi másra nem vágytak, csak egy hálószoba 
magányára, ahol újra megölelhették, megcsókolhatták egymást, 
miközben ömlött belőlük a szó; egyikük sem engedte, hogy a 
másik befejezzen egy mondatot. Kölcsönösen elismerték, hogy 
hiányoztak egymásnak, mindketten végtelenül boldogok, nekik 
van a legjobb férjük az egész világon, és azt kívánják, bár min
denki részesülhetne ilyen boldogságban.

Rengeteg mesélnivaJójuk akadt, de ezzel még várniuk kellett; 
Jane azonban megígérte, hogy a délutánt együtt töltik, mivel 
Bingley úgy tervezte, elviszi Darcyt a klubjába, ahol közös bará
taikkal találkozhatnak.

A földszintre érve összefutottak Georgiana Darcyval és Mrs. 
Annesley-vel; a hölgyek Mr. Darcy elegáns városi rezidenciáján 
szálltak meg a Portman téren, és Jane áthívta őket, hogy üdvö
zöljék az érkezőket. Georgiana -  akinek testvére iránti szeretete 
csak sógornője iránti rajongásával vetekedhetett, hisz Lizzyben 
megtalálta azt a nővért, aki után mindig is vágyakozott -  nagy 
szeretettel üdvözölte Elizabethet.

A jelenetet figyelő Jane azt kívánta, bárcsak ő  is ennyire bíz
hatna benne, hogy elnyerte sógornői, Caroline Bingley és Mrs. 
Hurst szeretetét és helyeslését. Darcy nyilvánvaló elégedettsé
gét látva nem kevés szomorúság támadt benne, mikor Uzzy és 
Georgiana átölelték egymást, és szerető testvérekként beszélget
tek.

Hamar győzedelmeskedett azonban rajta kedves természete, 
és lerázta magáról a melankóliának minden borúját, mert a férje 
odalépett hozzá és a fülébe súgta:

-  Úgy intéztem, hogy Georgianát és Mrs. Annesley-t visszavi- 
hessem a Portman térre, utána pedig Darcy és én a Brooksban 
töltünk egy-két órát -  így rengeteg időtök marad Lizzyvel egy
másra. Örülsz neki, szerelmem?

Jane azt felelte, hogy csakugyan nagyon örül, majd szívből jö 
vő köszönetét mondott férjének, akinek érzékenysége és figyel
messége állandó örömforrást jelentett a számára. Mint később 
Uzrynek említette:
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-  Alig tudom elhinni, hogy egy ilyen kedves, jó  ember engem 
választott a sok lány közül, mikor könnyedén megkaphatta volna 
bármelyik fiatal hölgyet, aki ráadásul vagyonban és társadalmi 
rangban is fölöttem áll. -  Ekkor azonban Lizzy rosszallóan kije
lentette: nővérének nem lenne szabad hagynia, hogy természe
tes szerénysége önmaga lebecsülésére ragadtassa,

-  Mert senkit nem ismerek, akit ilyen jó  természettel vagy el
bűvölő modorral áldott volna meg a sors, mint téged. Hidd el, 
Jane, ezzel Mr. Bingley is tisztában van, és a barátai kivételesen 
szerencsés férfiúnak tartják érte.

Korábban könnyű uzsonnát fogyasztottak, friss zsömlét, sze
letelt sonkát, sajtot teával, forró csokoládéval vagy borral, ki-ki 
kedve szerint, majd Georgiana és társalkodónője eltávozott a két 
úrral, akik megígérték, hogy vacsorára visszatérnek. Mikor a 
szolgák kivitték az uzsonna maradékát, a nővérek felmentek az 
emeletre, Jane budoárjának kényelmébe, és a délután hátralévő 
részében vidáman megosztották egymással a híreket és nézete
ket, amikben csak két szerető barátnő -  akik épp akkor mentek 
férjhez és végtelenül boldogok -  remélhette kedvét lelni. Long- 
bournből sajnálatos módon rossz hírek érkeztek: Mrs. Bennet 
sokat gyengélkedett, az egészsége megrendült, teljesen kimerí
tette, hogy egyszerre két leányán is túladott. Apjuk azt kérte 
Jane-től a levelében, hogy Iizzyt ne zavarják meg ezzel a hírrel, 
míg haza nem tér a nászútjáról.

-  Tudod, hogy van ez, szegény mama ragaszkodna hozzá, hogy 
mindenki átmenjen hozzájuk karácsonyra; az idén azonban, 
lizzy, mivel meghívtál minket, hogy Gardiner bácsival és nénivel 
együtt Pemberley-ben töltsük a karácsonyt, levetted a válláról 
ezt a terhet. Mivel a mama nem tud elutazni Derbyshire-be, pa
pa úgy döntött, hogy vele marad Longbournben, Mary és Kitty 
pedig északra utazik Gardiner nénivel -  magyarázta Jane. A rossz 
hír hallatán Lizzy felkiáltott, hiszen annyira remélte, hogy talál
kozhat apjával Pemberley-ben, szerette volna, ha ő is látja, mi
lyen boldog, különösen mivel Mr. Darcy leánykérése után kifej
tette kételyeit.
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Jane próbálta vigasztalni.
-  Lizzy, Mr. Bingley és én beszéltünk erről. Tudtuk, mennyi

re csalódott leszel, ha nem találkozhatsz apával, ezért kigondol
tunk valamit. Mit szólnál hozzá, ha Mr. Bingley és én újévre ha
zamennénk, a mamát Netherfieldben marasztalnánk, így apa 
elmehetne hozzátok pár hétre?

-  És apa ebbe beleegyezett? -  kérdezte húga, némileg megle
pődve.

-  Még nem, de szerintünk bele fog, ha Mr. Darcy holnap meg
kérleli -  felelte Jane.

-  Holnap? -  Lizzy egyik ámulatból a másikba esett.
-  Ő is ott lesz Gardiner néninél, ahová, ha emlékszel, mind

nyájan vacsorára vagyunk hivatalosak -  felelte Jane.
Elizabeth hírek hallatán érzett öröme, hogy hamarább viszont

láthatja apját, semmint gondolta volna, még tovább erősödött a 
felismeréstől, hogy Jane a házasságban tőle szokatlan magabiz
tosságra tett szert. Ha fel lehetett hozni valamilyen kritikát Jane 
ellen természetének bájossága és személyiségének ereje ellené
re, akkor az a félénksége miatt volt: vonakodott ítéletet monda
ni. Elizabeth számára úgy tűnt, ez az apró szépséghiba, ha lehet 
egyáltalán annak nevezni, eltűnt, mióta Jane Mr. Bingley felesége 
lett. Jóllehet, ezt nem említette, nem akarta zavarba hozni a nő
vérét. Ráadásul annyi mindent meg kellett beszélniük új életük
kel, férjükkel, utazásukkal kapcsolatban, ki kellett tárgyalniuk 
ezt a hatalmas szerelmet és boldogságot, így hát el is feledkeztek 
az időről, míg egy szobalány fel nem szaladt hozzájuk, hogy be
jelentse az urak megérkezését.

Lizzy szeretett volna megfürdeni, mielőtt átöltözik a vacsorá
hoz, és a levendulaolajjal illatosított forró fürdő, amit Jane szo
balánya készített a számára, luxusa emlékeztette rá, hogy most 
már Londonban, és nem Gloucestershire vagy Wales egyik foga
dójában van, melyek -  minden bájuk ellenére -  nem bizonyultak 
túl modernnek a tisztálkodási lehetőségeket illetően.

Mikor odalent csatlakoztak az urakhoz, meglepetésükre ott 
találták Fitzwiliiam ezredest is, akiről azóta nem is hallottak,
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hogy az esküvőn oly öntudatosan ellátta Darcy vőfélyének szere
d ét Mindkét nővért gyengéden köszöntötte, kifejezte elégedett
ségét, amiért ilyen jó  színben látja őket, majd hagyta, hogy Bing- 
ley magyarázza meg jelenlétét.

-  A klubban találtunk rá, egész héten ott tartózkodott -  mond
ta Bingley, ami Jane-t arra késztette, hogy tiltakozzon, amiért 
nem kereste fel őket.

-  Itt is igazán megszállhatott volna, rengeteg üres szobánk van!
-  Nem akartam alkalmatlankodni -  felelte Fitzwiíliam bocsá- 

natkérően arról pedig fogalmam sem volt, mikorra várják 
Darcyt és Elizabethet.

-  Nos, most már itt vagy, és maradnod is kell -  közölte Bingley 
határozottan, mint aki ezzel lezártnak tekinti az ügyet. -  Amíg a 
hajód nem indul.

A hölgyek „Milyen hajó?”, „Hová hajózik?” kiáltozásai köze
pette Fitzwiíliam elmagyarázta, hogy elfoglaltság nélkül maradt, 
mióta véget ért a háború Franciaországgal, így mikor felajánlot
tak neki egy helyet egy, az új gyarmatok, Ceylon és India felé tartó 
hajón, azonnal elfogadta.

-  De hát az a két ország a világ végén vani -  kiáltott jane, de 
Fitzwiíliam megnyugtatta, hogy gyorsan halad a meghódításuk, 
és most már rengetegen utaznak oda.

-  Környezetváltozásra vágytam -  tette hozzá magyarázatkép- 
pen.

Jane ezt a választ nem hitte el teljes mértékben. Később aznap 
éjjel emlékeztette rá húgát, hogy Charlotte meglátása szerint 
Fitzwiíliam nagyon is elfogult volt Lizzy irányában, mikor előző 
évben Rosingsban találkoztak, még mielőtt Darcy nyilatkozott 
volna. Elizabeth felnevetett, félresöpörte a dolgot, mint egyszerű 
szóbeszédet, a fiatal Maria Lucas romantikus képzeletének ter
mékét. Fitzwiíliam távozáskor megígérte, hogy másnap visszatér 
és csatlakozik hozzájuk Gardiner ékhez menet, ugyanis tőlük is 
szeretett volna elbúcsúzni.

Mikor aznap este lefeküdtek, Darcy és Elizabeth megbeszélte, 
hogy Jane jelentős változáson ment át házasságkötése óta. Darcy
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ezt örömmel üdvözölte mind Jane, mind Bingley barátja szem
pontjából.

-  Erősebb és jobb feleséggé válik majd, és ettől a férje is erő
sebb és jobb ember lesz -  mondta, majd gyengéden hozzátette: 
-  Szép nővérednek ez a jellemvonása korábban aggasztott, sze
relmem, mivel tudtam, mennyire fontos ez Bingiey-nek.

Elizabeth mindig készen állt rá, hogy férjét ugrassa, és meg
kérdezte, az ő erejét illetően vannak-e kétségei, mire Darcy hatá
rozottan így felelt:

-  Szemernyi sem, ugyanis, kedvesem, te már a kezdet kezde
tén eloszlattál minden ilyen félelmet. Valójában ez volt az első 
dolog, aminek személyedben csodálója lettem, szépséges sze
med után, természetesen.

Feleségét annyira megörvendeztette ez a válasz, hogy további 
ugratások helyett átadta magát annak a szelídségnek, amit férje, 
ezt jó l tudta, nagyon szeretett. Darcy sosem kételkedett saját 
érzéseiben; Lizzy azt akarta, hogy az övéiben is biztos lehessen. 
Házasságuk olyan nyíltságon alapult, hogy a titkolózás és gonosz 
kacérkodás elképzelhetetlen lett volna.

Másnap a város másik végében lévő boltokba készültek, mivel 
a hölgyek látni kívánták a cipész és a kalapos portékáit. Míg a 
szolgák leszedték a reggeli maradékait, egy hintó állt meg a ház 
előtt, és az unokahúgok legnagyobb örömére Mr. és Mrs. Gardi- 
nert jelentették be. Bár nem számítottak a látogatókra, meleg 
fogadtatásban részesítették őket, különösen Mr. Darcy. Elizabeth 
nagy megelégedéssel konstatálta, hogy férje nyilvánvaló öröm
mel köszöntötte a párt, az üdvözlés őszintesége nem hagyott ben
ne kétséget a férfi irántuk érzett tiszteletét és szeretetét illetőleg.

A spontán jö tt barátságos és tisztelettudó fogadtatás, amiben 
Darcy első, pemberley-i találkozásuk alkalmával részesítette 
nagynénjét és nagybátyját az előző nyáron, jelentette a forduló
pontot Elizabeth számára a férfi jellemének megítélésben. Kap
csolatuk lassan, növekvő bizonyossággal épült fel erre az alapra. 
Azóta megszilárdult, és valahányszor találkoztak Gardinerékkel, 
akik a lehető legnagyobb megbecsüléssel gondoltak Darcyra,
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Elizabeth helyeslésre talált náluk saját véleményét illetőleg. Hogy 
Darcy, akinek családja -  saját bevallása szerint -  szélsőséges 
büszkeséget talált társadalmi helyzetében és osztályában, mégis 
ilyen erős kapcsolatot alakíthatott ki Mr. és Mrs. Gardinerrel, ez 
már önmagában is figyelemre méltó volt. A velük szemben tanú
sított viselkedése nem pusztán kifogásolhatatlan volt az illem és 
etikett minden pontjában, de őszinte barátsággal és vonzalom
mal is viseltetett a házaspár iránt minden adandó alkalommal, 
ami pedig azt bizonyította Elizabeth számára, hogy félje jellemét 
tekintve is nemes. Az pedig, hogy ennyire rajong egy olyan férfi
ért, akit egy évvel ezelőtt még szinte gyűlölt, az már a csodával 
volt határos!

Elizabeth jól tudta, hozzámehetett volna annak ellenére is, 
hogy a férfi lenézéssel gondol Lydia húga butaságára és anyja 
ostobaságára, de sosem tudott volna szövetségre lépni olyasvala
kivel, aki nem osztja kedvenc nagybátyja és nagynénje iránti ra
jongását és tiszteletét. Kölcsönös megbecsülésüket Lizzy most 
már teljesen biztosra vette. Sarkalatos pontja volt ez egymás irán
ti szerelmüknek.

Megegyeztek, hogy a hölgyek Mr. Gardiner hintójával a boltok
hoz hajtanak, míg a férfiak hátramaradnak megbeszélni üzleti 
ügyeiket. Nemsokára pelerinekért, sálakért és fejkötőkért küld
tek, és a hölgyek azzal a szent elhatározással indultak útnak, 
hogy nem esnek rabul a francia divat csábításának, amit mások 
láthatóan úgy felkaptak! A hintóbán ülve Lizzy és Jane kíváncsi
an találgatta, vajon férjeik milyen üzleti ügyről társaloghatnak. 
Mrs. Gardiner csak kevés felvilágosítással szolgálhatott.

-  Nem ismerem a részleteket, kedveseim, de szerintem férjei
tek elég okosak ahhoz, hogy lássák, milyen óriási lehetőséget 
kínál az új gyarmatokkal folytatott kereskedelem, és szeretnének 
befektetni nagybátyátok üzletébe. Szerintem társulás is szóba 
került.

-  Társulás! -  A két testvér tűzbe jött. Tökéletesen tisztában 
voltak a Bingley család kereskedelmi összeköttetéseivel, hiszen 
ez volt vagyonuk forrása. Na de Darcy?
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