
Jack London: Martin Eden 

 

„Az ebéd elején folytonosan azzal a kérdéssel küszködött: 
hogyan viselkedjék? Ezért nem is szólalt meg. Nem tudta, hogy 
ezzel a csöndes viselkedésével meghazudtolja Arturt. Ruth 
bátyja ugyanis előző nap azt mondta családjának: meghív 
ebédre egy vadembert, de ne féljenek, majd meglátják, milyen 
érdekes vadember. Martin Eden semmiképpen sem tudta volna 
feltételezni, hogy a lánynak a bátyja ilyen árulást kövessen el 
vele szemben, amikor épp Martinnak köszönheti, hogy ép 
bőrrel szabadult egy igen kellemetlen bonyodalomból. Őt e 
pillanatban csak a maga ügyetlensége zavarta. Minden egyéb 
elragadtatással töltötte el. Először tapasztalta életében, hogy az 
ember nem csak azért eszik, mert éhes. Eddig nem törődött 
vele, mit eszik. Ennél az asztalnál azonban az étkezésnek 
esztétikai szerepet, emellett elmemozdító hatása is volt itt. 
Ebéd közben olyan szavakat hallott Martin, amelyeket 
régebben nem ismert vagy csak könyvekben olvasott. Kellemes 
izgalommal hallgatta, milyen magától értetődően hangzanak 

ezek a szavak e csodálatos család tagjainak – az Ő hozzátartozóinak – ajkáról. Valóra vált hát a 
könyvek sok szép ábrándja! Kevés embernek jut olyan boldogság osztályrészül, amilyenben neki 
most része volt: megérte, hogy álmai kiléptek a képzelet rejtekeiből és testet öltöttek. Sohasem 
érezte még magát ennyire az élet csúcsán. ”  
 
Forrás: https://moly.hu/konyvek/jack-london-martin-eden 
A könyv szövege elérhető: https://mek.oszk.hu/05100/05126/05126.pdf 
 

Karikázza be a helyes választ! 

1. A regény elején hány éves Martin Eden? 

1. 19 

2. 20 hamarosan 21 lesz 

3. 22 

 

2. Hogy hívták Ruth Morse testvéreit?  

1. Artur és Norman 

2. Joe és Jim 

3. Schmidt és Joe 

 



3. Hány évvel volt idősebb Ruth Martin Edennél? 

1. 1-2 

2. 3-4 

3. 4-5 

4. Hogy hívták Martin Eden két lány testvérét? 

1. Lisa és Maria 

2. Gertrud és Mariann 

3. Mariann és Lizzi 

 

5. Melyik könyvből olvasott fel Ruth Martinnak az első találkozásaikon? 

1. Gyöngyhalászokból 

2. Dalok a tengerről című művéből 

3. A hercegnő-ből 

 

6. Hogy hívják Martin Eden sógorát, Gertrudnak a férjét? 

1. Bernard Higginbotham 

2. Hermann von Schmidt 

3. Charles Butler 

 

7. Hogy sikerült a gimnáziumi felvételi vizsgája? 

1. Mindenből kitűnően 

2. Mindenből megbukott 

3. A nyelvtanon kívül mindenből megbukott 

 

8. Milyen diplomát szerzett Ruth? 

1. Könyvelő 

2. Okleveles bölcsész 

3. Jogi diplomát 

 

 

 



9. Hova mentek először kettesben Ruth és Martin?  

1. Operába 

2. Színházba 

3. Felolvasásra  

 

 

10. A szerkesztőségek mit írnak Martin Edennek, amikor visszaküldik az írásait? 

1. „Nagyon jók az írásai” 

2. „Nem közölhető” 

3. „Küldje be még több művét” 

 

11. Ki volt Martin gyerekkori nagy ellenfele, akit tizenegy évvel később sikerül kiütnie? 

1. Sajtképű 

2. Jim 

3. Joe 

 

12. Miután elfogyott Martin Eden pénze, hova ment el dolgozni? 

1. Ruth apjának a hivatalába - könyvelőnek 

2. Shelly Gyógyfürdő mosodájába – mosodai munkára 

3. A vasúthoz ment – vasúti dolgozónak 

 

13. Hány hét mosodai munka után itta le magát Martin Joe Dawson –nal először? 

1. Három hét 

2. Négy hét 

3. Öt hét 

 

14. Hány szonettből állt szerelmes versciklusa, amelyet két hónap alatt írt?   

1. 10 

2. 20 

3. 50 

 



15. Mi volt a címe annak a versnek, amelyet Martin Eden a testvéréről, Mariannról írt? 

1. A tenyérjósnő 

2. A tehenészlány 

3. Lejárt idő 

 

 

16. Maria Silvának hány gyermeke volt? 

1. Három 

2. Hét 

3. Tíz 

 

17. Russ Brissenden egy gyűrött, zsíros kis csomagot adott Martin kezébe. Mi volt benne?  

1. Brissenden verse 

2. Vonatjegy 

3. Egy százdolláros 

 

18. „- Gyorsan szedje elő, öregem, azt a pénzt, amit a fiatal tehetségek kiszipolyozásából gyűjtött 

össze - üvöltött rá Martin. - Azonnal szedje elő, mert különben kirázom magából, még ha 

aprópénzben tartja is a zsebében!” 

Melyik szerkesztőségtől sikerült Martinnak 5 dollárt behajtania személyesen? 

1. Hornet 

2. Globe 

3. Transcontinental  

 

19. Ki küldött névtelen rágalmazó levelet Martinról a szerkesztőségeknek? 

1. Bernard Higginbotham 

2. Hermann von Schmidt 

3. Jimmy Britt 

 



20. Martin Eden nézeteiről, életkörülményeiről cikk jelenik meg az újságban, sógora Bernard 

Higginbotham az alábbit nyilatkozta Martinról, „lusta, semmirekellő alak, hogy hiába kínálnak 

neki akármilyen állást, nem akar dolgozni, s biztosan a börtönben végzi még egyszer.”  

A cikk megjelenése napján Martin az esti postával levelet kapott Ruthtól. Mit kér a levélben 

Ruth Martintól? 

1. Házasodjanak össze 

2. Az eljegyzésük felbontását 

3. Szökjenek meg együtt 

21. Hogy hívják azt a lányt, aki mindig is szerette Martin Edent és soha nem akarta 

megváltoztatni? 

1. Lizzie Smith 

2. Lizzie Connolly 

3. Ruth Connolly 

 

22. A Parthenon szerkesztőjétől levél jött, hogy a Tiszavirágok-at elfogadták. Martin nem 

találja Brissendent. Mi történt vele? 

1. Megszökött 

2. Eltűnt 

3. Öngyilkos lett, főbe lőtte magát 

 

23. Milyen címen jelent meg Martin Eden első könyve? 

1. A nap szégyene 

2. Lejárt idő 

3. Dalok a tengerről 

 

24. Martin Eden sikeres írói pályafutásakor mindenki pénzt kér tőle. Higginbotham-nek 7000 

dolláros csekket állít ki, mire kell sógorának a pénz? 

1. Mosodát akar venni  

2. A Higginbotham áruházat akarja megnagyobbítani 

3. Szerkesztőséget akar létrehozni 

 



25. „A kulcsot, íme, Swinburne adja a kezébe... Az élet beteg vagy inkább megbetegedett... ő 

nem tudja már elviselni.”  

„Ki holt, már sosem élhet, 
s folyó is tengerének 
ölébe zúdul át.” 
 
Melyik hajó fedélzetéről ugrik a vízbe Martin Eden? 

1. Tahiti 

2. Marioposa 

3. Maria 


