
www.onlineangol.com 
 

Noemiangol 2015 
 

 

 

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS – 25 

Beauty and the Beast – Chapter Two 

Beauty’s rose 

A year later Beauty’s father gets an important letter. He calls his 

six children and says, ’Listen to this letter:’ Your ship is here. It is 

not lost at sea! Please come to the port.’ Everyone is happy.  

’This is wonderful news!’ say the three sons. 

’Yes,’ says their father, ’the ship with my goods is in the port. 

’We’re rich again!’ says Rosalind, ’We can buy beautiful clothes.’ 

’We can go back to our big house in the city,’ says Hortensia. ’I 

must go to the port today,’ says her father happily. 

’Oh, father,’ says Hortensia, ’bring me some new clothes and 

new hats.’ 

’Yes,’ says Rosalind, ’and some new shoes and jewels.’ 

Beauty’s father looks at her and says, ’What do you want, 

Beauty?’ 

’Please, don’t spend your money, father.’ says Beauty, ’Just bring 

me a rose,’ 

Beauty’s father gets to the port and finds his ship, but there are 

no goods on it – it is empty! 
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’What bad luck!’ he says angrily, ’I must go home and tell the 

children the bad news.’ 

On the way home he crosses a big forest. It is snowing and 

windy. He is lost. 

’Where am I?’ he thinks, ’Where can I go? I’m very cold and 

tired.’  

He hears some wolves and he is afraid. Suddenly he sees a big 

castle in the forest. And there are lights in the windows. 

’Oh, good,’ he thinks. ’Perhaps the people in the castle can help 

me.’ 

He takes his horse to the stable near the castle. He knocks on 

the big door of the castle, but no one answers. He waits outside 

the door. Then he opens the door and goes inside. He sees a big 

hall with fireplace. There is a long table with a lot of food on it. 

He is cold and sits near the fireplace. 

'How strange,' he thinks, 'there's no one here.' 

He is hungry and sits down at the table and starts to eat. 

Then he is sleepy. He finds a warm, comfortable bed and falls 

asleep. The next morning he finds some new clothes near his 

bed. 

'How nice! New clothes!' he thinks. 'A kind person lives in this 

castle.' 

He looks out of the window and is surprised. 

'It's not snowing and it's a beautiful day!' he thinks. 'And there 

are flowers in the garden.' 
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He gets dressed and goes to the hall. There are biscuits, 

chocolate and milk on the long table. He sits down and says, 

'Thank you for this lovely breakfast.' He looks round but sees no 

one. 

He eats and decides to go home. He goes to the stable and gets 

his horse. In the garden he sees some roses. 

 

'Beauty wants a rose,' he thinks. He takes a lovely one. Suddenly 

he hears a terrible noise. He turns round and sees an ugly 

monster. 

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

news (njúz) – hír  

goods (gudz) – áru 

port (pórt) – kikötő 

happily (hepili) – boldogan  

jewel (dzsúöl) – ékszer 

spend (szpend) – költ  

just (dzsászt) – mindössze 

bring (brin/g/)– hoz  

get to (gettu) – odaér valahova 

find (fájnd) – rátalál 

What bad luck! (wát bed lák) – Micsoda balszerencse! 

on the way home (on ’d’ö wéj hóúm) – hazafele 
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cross (krász)– átkel 

be lost (bí loszt) – eltéved 

windy (windi) – szeles 

wolf (wúlf) (többes szám: wolves) – farkas 

be afraid (bí ö’fréjd) – félni 

stable (sztéjbl) – istálló 

knock (nok) - kopogtat 

answer (the door) (ánször) – kinyitja az ajtót 

fireplace (fájöpléjsz) – kandalló  

how strange (háu sztréndzs) – milyen furcsa 

suddenly (szádönli) – hirtelen 

get dressed (get dreszt) – felöltözik  

1. Mikor kapott fontos levelet az apa? - 

……………………………………………………………… 

2. Mi állt a levélben? 

……………………………………………………………… 

3. Mit kért a két lány a papától? - 

……………………………………………………………….. 

4. Mit kért Beauty?- 

………………………………………………………………. 

5. Hol tévedt el az apa?- 

………………………………………………………………. 
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6. Hol talál menedéket? 

………………………………………………………………. 

7. Kit talál a nappaliban? 

………………………………………………………………. 

8. Mit kap reggelire? 

………………………………………………………………. 

9. Mikor jelenik meg a szörny? 

………………………………………………………………. 

 

Egy évvel későbbBeauty apja kap egy fontos levelet. Odahívja a hat 

gyermekét, és így szól: Hallgassátok csak ezt a levelet: „A hajója itt van. 

Nem veszett oda a tengeren! Kérem, jöjjön a kikötőbe!” 

Mindenki boldog. 

„Ez csodálatos hír!” mondja a három fiú. 

„Igen – mondja az apa – a hajó az áruval a kikötőben van. 

„Ismét gazdagok vagyunk! – mondja Rosalind – Vehetünk szép ruhákat.” 

„Visszamehetünk a városi nagy házunkba – mondja Hortensia. 

„A kikötőbe kell ma mennem. – mondja az apa boldogan. 

„Ó, apa! – mondja Hortensia – Hozz nekem új ruhákat és új 

kalapokat!” 

„Igen – mondja Rosalind – és új cipőt meg ékszert.” 

Beauty apja ránéz és így szól: „Te mit kérsz, Beauty?” 
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„Kérlek, ne költsd a pénzed, apa. – mondja Beuty – Csak hozz nekem egy 

rózsát.” 

Beauty apja odaér a kikötőbe, és rálel a hajójára, de nincs rajta áru – üres! 

„Micsoda balszerencse” – mondja dühösen. – Haza kell mennem, és 

elmondanom a gyerekeimnek a rossz hírt.” 

Hazafelé egy erdőn át vezet az út. Esik a hó, és fúj a szél. Eltéved. 

„Hol vagyok? – gondolja – Merre kell mennem? Fázom és fáradt vagyok.” 

Farkasokat hall, és fél. Hirtelen egy nagy kastélyt lát az erdőben. Fények 

vannak az ablakában. 

„De jó! – gondolja. Talán a kastélyban lévő emberek segítenek nekem. 

Elviszi a lovát a kastély közelében lévő istállóba. Kopogtat a kastély nagy 

ajtaján, de senki nem nyitja ki. Odakinn vár. Ezután kinyitja az ajtót és 

bemegy. Lát egy nagy nappalit kandallóval. Hosszú asztal van ott, rajta 

rengeteg étel. Fázik, és leül a kandalló közelében. 

„Milyen furcsa! – gondolja – Senki nincs itt. 

Éhes, és leül az asztalhoz, elkezd enni. 

Majd elálmosodik. Talál egy meleg, kényelmes ágyat és elalszik. Másnap 

reggel új ruhákat talál az ágya mellett. 

„Milyen kedves! Új ruhák! – gondolja. – Kedves ember lakik ebben a 

kastélyban. 

Kinéz az ablakon és meglepődik. 

„Nem esika hó, és csodaszép nap van!” – gondolja. – És virágok vannak a 

kertben.” 



www.onlineangol.com 
 

Noemiangol 2015 
 

Felöltözik, és a nappaliba megy. Keksz, csokoládé és tej van a hosszú 

asztalon. Leül, és azt mondja: „Köszönöm ezt a csodálatos reggelit. 

Körülnéz, de senkit sem lát. 

Eszik, és úgy dönt, hogy hazamegy. Odamegy az istállóba, és felül a lovára. 

A kertben rózsákat lát. 

„Beauty rózsát kér.” – gondolja. Leszakít egy csodaszépet. Hirtelen 

borzalmas zajt hall. Megfordul, és egy csúnya szörnyet lát. 

 

1. Mikor kapott fontos levelet az apa? –Egy évvel később. 

2. Mi állt a levélben? – Meglett a hajója az áruval együtt. 

3. Mit kért a két lány a papától? – Ruhákat, cipőt, ékszert, 

kalapokat. 

4. Mit kért Beauty? – Egy rózsát. 

5. Hol tévedt el az apa?- Az erdőben. 

6. Hol talál menedéket? – Egy kastélyban, az erdőben. 

7. Kit talál a nappaliban? – Senkit. 

8. Mit kap reggelire? – Kekszet, csokoládét, tejet. 

9. Mikor jelenik meg a szörny? – Amikor az apa letépi a rózsát. 

 

 


