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HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS – 24 

Beauty and the Beast  

 A szépség és a szörnyeteg – 1. rész 

A rich man lives in a big city near the sea. He has got three 

daughters and three sons. One daughter is called ’Beauty’ 

because she is very beautiful. The other two daughters are 

called Rosalind and Hortensia. They are lazy and unfriendly. 

They like going out and having fun. They both want to find a 

rich husband. They do not like Beauty because she is beautiful. 

Beauty has got long red hair. She is kind and friendly. She likes 

staying at home and reading books. She also likes playing the 

piano. 

Beauty’s father is a merchant. One day he loses all his money 

because his ship is lost at sea. 

’My dear children,’ he says sadly, ’I haven’t got much money. 

We’re poor. We must leave this big house and go and live in the 

country.’ 

’Oh, dear!’ say the two sisters. ’We’re poor. This is terrible!’  
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’What bad luck!’ say the three brothers. ’We have to work now,’ 

says Beauty’s father. 

’Work!’ say the two sisters. ’No, we don’t want to work. And we 

don’t want to live in the country.’ They start to cry. 

Beauty is sad, but she says. ’Let’s not cry! We can work and be 

happy without money.’ 

The family goes to the country and lives in a small house. Beauty 

gets up at four o’clock every morning to clean the house and 

cook. Then she washes the family’s clothes in the river. The 

three brothers work in the country. 

Rosalind and Hortensia do not work. They do nothing all day. 

They sleep all morning and walk in the woods in the afternoon. 

’I’m unhappy,’ says Rosalind. ’I don’t like the country, because 

there’s nothing to do.’ 

’We can’t go to the theatre and wear nice clothes,’ says 

Hortensia. ’And we haven’t got any friends.’ 

’Look at Beauty!’ says Rosalind angrily. ’She works and she’s 

happy in this terrible place.’ 

Beauty’s father says, ’Dear Beauty! You work a lot and you’re 

always happy. You’re a wonderful daughter.’ 

------------------------------------------------------------------------- 

 

the other two daughters  - a másik két lány 

lazy – lusta 
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unfriendly – barátságtalan, goromba 

go out – elmegy otthonról, hogy szórakozzon 

have fun – jól érzi magát, jól szórakozik, jól elvan 

merchant – kereskedő  

loses –elveszíti (Az angolra jellemző, hogy elmesélésnél beletesz egyszerű 

jelen időt. Itt azért van, mert ez egy viszonylag könnyű szöveg, és ha múlt 

időben lenne, akkor más igeidőt is kellene használni, viszont ezt ezen a 

szinten nem várják el még tőled.) 

ship – hajó 

at sea – a tengeren 

sadly – szomorúan 

country – vidék 

’Oh, dear! – Óh, jajj! 

terrible – borzasztó 

bad luck – balszerencse 

What bad luck! – Micsoda balszerencse! 

have to – kell  

to clean the house and... – azért, hogy kitakarítsa a házat és... 

then – azután  

woods – erdő 

angrily – dühösen 
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1. Hány gyermeke van a gazdag embernek? - 

………………………………………………………………. 

2. A két lány miért utálja Szépséget?- 

……………………………………………………………… 

3. Mindhárman gazdag férjet akarnak? - 

……………………………………………………………….. 

4. Hogy néz ki Szépség?- 

………………………………………………………………. 

5. Mit szeret Szépség csinálni?- 

………………………………………………………………. 

6. Miért vesztette el a pénzét a papa? –  

………………………………………………………………. 

7. Ki nem dolgozik a családban? 

………………………………………………………………. 
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(Figyelem: a fordítás nem szószerinti!) 

Élt egyszer egy gazdag ember egy nagy városban, közel a 

tengerhez. Három lánya és három fia volt. Az egyik lányt 

’Szépség’-nek hívták, mert igen gyönyörű volt. A másik két lányt 

Rosalindnak és Hortensiának hívták. Lusták és undokok voltak. 

Imádtak eljárni otthonról és szórakozni. Mindketten gazdag 

férjet akartak maguknak. Nem szerették Szépséget, mert szép 

volt. 

Szépségnek hosszú, vörös haja volt. Kedves és barátságos volt. 

Szeretett otthon lenni, és könyvet olvasni. És még szeretett 

zongorázni is. 

Szépség apja kereskedő volt. Egy nap elveszítette összes 

vagyonát, mert a hajója odaveszett a tengeren. 

’Drága gyermekeim,’ mondta szomorúan, ’Nincs sok pénzem. 

Szegények vagyunk. Itt kell hagynunk ezt a nagy házat, és vidékre 

kell költöznünk.’ 

’Ó jajj!’ mondta a két nővér. ’Szegények vagyunk. Ez borzasztó!’  

’Micsoda balszerencse!’ mondta a három fivér. ’Mostantól 

dolgoznunk kell,’ mondta Szépség apja. 

’Dolgozni!’ mondta a két nővér. ’Nem, nem akarunk dolgozni, és 

nem akarunk vidéken élni.’ Elkezdtek sírni. 

Szépség szomorú volt, de azt mondta. ’Ne sírjunk! 

Dolgozhatunk, és pénz nélkül is boldogok lehetünk.’ 

A család vidékre ment, és egy kis házban lakott. Szépség minden 

nap négykor kelt, hogy kitakarítsa a házat, és megfőzzön. Ezután 
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kimosta a család ruháját a folyónál. A három fivér vidéken 

dolgoztak. 

Rosalind és Hortensia nem dolgoztak. Egész nap semmit sem 

csináltak. Átaludták az egész délelőttöt, majd az erdőben sétáltak 

délután. 

’Boldogtalan vagyok,’ mondta Rosalind. ’Nem szeretem a 

vidéket, mert itt semmit nem lehet csinálni.’ 

’Nem mehetünk színházba, és nem hordhatunk szép ruhákat,’ 

mondta Hortensia. ’És nincsenek barátaink.’ 

’Nézd csak Szépséget!’ mondta Rosalind dühösen. ’Dolgozik, és 

boldog ezen a szörnyű helyen.’ 

Szépség apja így szólt, ’Drága Szépség! Sokat dolgozol, és mindig 

boldog vagy. Csodálatos lány vagy.’  

1. Hány gyermeke van a gazdag embernek? – Hat. Három fia és 

három lánya. 

2. A két lány miért utálja Szépséget?- Mert Szépség szép. 

3. Mindhárman gazdag férjet akarnak? – Szépségről nem volt 

szó, a másik kettő igen. 

4. Milyen Szépség?- Szép, hosszú vörös haja van, kedves és 

udvarias. 

5. Mit szeret Szépség csinálni?- Otthon lenni, és olvasni. 

6. Miért vesztette el a pénzét a papa? –  

Odaveszett a hajója a tengeren. 

7. Ki nem dolgozik a családban, miután elköltöztek? 
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A két nővér nem dolgozik. 

 


