
S U D E R M A N N — T H O M A S M A N N — A Z 
E X P R E S S I O N I Z M U S . 

A DEUTSCHERUNDSCHAU egyik utóbbi számában a jólismert német irodalom-
történész, C. Wandrey figyelmetkeltő cikket írt az expresszionista 
irodalom «alapakaratáról». Megszólaltatott egy ifjabb német írót is, 

aki átélte a világháború megpróbáltatásait s az ifjabb nemzedék szellemi 
vezérei közé küzdötte föl magát. Ez nem akarván tudni a «polgári» írók 
ideáljairól, szóbakerült Th. Mann híres régi regénye, a «Buddenbrooks» is, 
a lübecki patricius-család négy generáción át történt lassú, de föltartózhatat-
lan degenerálódásának s kihalásának szomorú, realisztikus rajza. Hogy véle-
kedett már most erről az ifjú expresszionista? — «Buddenbrooks». A regény 
kétségkívül mestermű. Mégsem tudok vele mit kezdeni. Rettenetesen hat 
rám az életvonalaknak kifelé való, teljesen tudatos elvágása. Ha nincs is 
kimondva, mégis rendes emberi sorsként van odaállítva, hogy itt kellő illem-
formák közt minden tönkremegy. Tóni nem mehet nőül Mortenhez, Thomas, 
a szenátor nem merhet kereskedelmi téren szabadon mozogni, Christian tök-
filkó kell, hogy maradjon s Hamonak eleve el kell fojtania önmagában az 
életet. Ez bizonyára mind nagyon művészi, majdnem azt mondhatnók raffi-
nált szándékosság, de egyre csak azt várjuk, hogy ebbe a látszatvilágba, az 
emberi lárvák e kísértetjárásába végre betörjön a valódi, igazi világ és romba-
döntse a holt életmechanizmust. Bevallom, hogy ilyen naturalizmus kísérteties-
nek látszik előttem.» — Alig lehetett volna rövidebben és szerencsésebben 
formulázni az ifjabb generáció világnézetének s művészi hitvallásának eltéré-
sét a régebbi, német irodalmi nagyságokétól. Érdemes ebből a szemszögből 
végignézni a legutóbbi hónapok német szépirodalmi újdonságait, mert érde-
kesen szemléltetik a tűnőfélben levő és az előretörő irányok jellemvonásait; 
a válóponton mintegy fokozott erővel és élességgel juttatják őket kifejezésre. 

Szántszándékkal vesszük elsőnek Sudermannt, aki 1926-ban öreg kora 
(ez idén hetvenéves) ellenére is hosszabb lélekzetű regénnyel («Der tolle Pro-
fesso») lepte meg közönségét. Annak idején, a nyolcvanas években, egyike 
volt a naturalizmus előharcosainak ; de azóta minden oldalon belátták, hogy 
inkább ügyes divatkiaknázó, aki frissen tudott elbeszélni s a színpadot is 
jól ismerte. Már első híressé lett regényével, a «Frau Sorge»-val kapcsolat-
ban felmerült a gyanú, hogy épen legnagyszerűbb csattanói s végkifejlődése 
szemfényvesztő komédia. Legújabb műve kirívóan mutatja minden írói eré-
nyét és fogyatkozását s alaposan megerősíti e föltevésben a komoly olvasót. 
Egy fiatal s nagyon tehetséges egyetemi tanárról, egy északnémet nagy egye-
tem filozófusáról van szó, kinek tüneményes eszét persze nem igen nyílik 
alkalmunk közelebbről megismerni (a szerző maga nem lévén céhbeli, úgy lát-
szik óvakodott blamálni magát), ami erősen rontja az illuziót. Mert minél 
többet emlegeti az író hőse zsenialitását, annál inkább kételkedünk benne, 
főként, mivel hatásaiban sem nyílik alkalmunk megbámulhatni fő munkáját. 
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Egy Zola-követő, vérbeli naturalista feltétlenül behatóan tanulmányozta volna 
a filozófiai problémák állását, mielőtt ilyesminek nekivágott volná. Itt a 
tanár jellemének rendkívülisége hivatott kárpótolni bennünket a mélyebb 
bölcseleti eszmék elmaradásáért. Ez az ember, ki alacsony sorból küzdötte 
föl magát s közben hercegi nevelő volt — aminek révén megismerte a fél 
világot s a legelőkelőbb köröket — vérével, ösztöneivel atavisztikusan benne él 
szellemileg rég elhagyott milieu-jében s míg nappal mint tudós professzor 
csillogtatja éles elméjét: éjjel részeg matrózokkal dorbézol s nyelvükön értő 
népfiaként ejti ámulatba egyik odavetődő diákját, ki az álarc alatt is föl-
ismeri. Nem csoda, hogy ez a kétlaki lény az asszonyok miatt bukik el. Az 
előkelő városi polgárság férjes női (köztük egyik kollégájának felesége) ép-
úgy az övéi — míg össze nem vesznek miatta s így egymást meg őt is lehe-
tetlenné nem teszik a «jó» társaságban — mint a kis alkalmi kalandok leányai 
és asszonyai, kiket túlbőkezűen ajándékoz meg, ami szintén nyilvános meg-
szégyenítéséhez vezet. Elvirult szállásadónőjének epekedése és ennek szembe-
kerülése saját leányával ássa meg neki végkép a vermet. Sudermann mint-
egy megismétli alacsonyabb körökben azt, amit a jobb rétegek női féltékeny-
ségével kapcsolatban fentebb említettünk. Körülbelül ezt hirdeti: szeress 
annyi nőt, amennyit csak bírsz vagy akarsz, de vigyázz, hogy egymásról 
ne tudjanak, mert ez lesz a veszted ! Rövidebben : jobb a férfinak vadállatok 
közé kerülnie, mint féltékeny nők közé. Ez az, amit — sajnos — egy filozófus 
metafizikai nagy problémái közben szükségkép figyelmen kívül hagy, mert 
túlságosan egyszerű és természetes. És ebbe hal bele a hős, ez kergeti ön-
gyilkosságba. Minden oldalon végkép lehetetlenné válván, nem bírja el az 
utolsó csapást, hogy háziasszonyának, iskolából alig kikerült leányát, kit 
valóban szeretett s ezért önmagától is óvott, elvesztette — az anya féltékeny 
gyülölködése miatt. 

Már ebből láthatjuk, hogy Sudermann ismét bőven dolgozik meglepeté-
sekkel, élükreállított helyzetekkel, «érdekes» mesével, nem mindennapi jelle-
mekkel, sőt színes leirásokkal is, de mint a költő mondja: «man merkt die Absicht 
und wird verstimmt». A minden áron, minden eszközzel hatniakarás Suderman-
nak itt is főhibája. A legcsúnyábban a legutolsó jelenetekben mutatkozik ez, 
A nagy elme, az öngyilkosság felé sodródó filozófus hős «bosszút» akar állni 
a társadalmon, amely őt kitaszította magából, mert «szabad egyéniségként» 
akart benne kedvére élni. Ezért éveken át íróasztalfiókja számára írta kor-
szakos műveit, melyeket egyetlen hű tanítványa végrendeletének megfelelően 
eléget a gyászházban, miközben a szomszéd szobában kezdetét veszi az utolsó 
szertartás. Elégeti, még hozzá úgy, hogy a temetésre egybegyült tanári kar 
tagjainak kezeiből kapkodja ki az íveket, mert e derék tudósok helyet, időt 
feledve merülnek el az «isteni» alkotásokba, melyek létezését csak most tudták 
meg. Ez a leghazugabb komédia, amelyet regénybefejezésül el lehet kép-
zelni. Ezt a részt külön el kell olvasni magánál Sudermann-nál, hogy meg-
győződjünk e teátrális befejezés komikus voltáról. Ilyen gyermekes «bosszú-
állás» csak olyan író agyában foganhat meg, ki soha nem igyekezett a dolgok 
mélyére látni. Ime az egyik típus, amely ellen joggal frontot csinál az expresz-
szionizmus. Mit tanult és tartott meg ez az író a naturalizmusból, melynek 
egykor uszályhordozója volt? Csak valami érzékcsiklandoztató, elkábító 
látszatigazsághajhászást. A felszínesség (tehát a közönség háromnegyed része) 
lépre megy, sőt szentimentális sóhajjal könyveli e l : «Ilyen az élet!» Az élet 
természetesen egyáltalán nem ilyen, azaz legfeljebb azoknak ilyen, kik ilyen-
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nek akarják. Az ifjabb generáció német írói, művészei mindenekelőtt ellen-
szenvvel fordulnak el a régi mákonytól; az örökös erotikumhajhászástól. 
Őket a nő nem mint szerető érdekli elsősorban, hanem mint embertárs, mint 
kiegészítő és segítő fél. Nagyobb emberi problémák szakadtak ránk a világ-
háborúval és ennek utóbajaival: vége az örökös szerelmi nyafogásnak, amely 
pár évvel ezelőtt már valóban minden emberi törekvés végcéljaként tűnhe-
tett föl az irodalomban. Vége persze a tudományos nevek mögé menekülő 
malackodásnak is, amely viszont nagy pszichopatológiai gyüjtőtábornak kezdte 
tekinteni a földet. Az új irány hívei elsősorban is akaraterővel tűnnek ki, 
amely eltakarítja az útból mindezeket a régi akadályokat: mindenféle szenti-
mentális, de «természettudományos» és «tárgyilagos» módszerekre hivatkozó 
probléma- és tragédiagyárakat s azok irodalmi főrészvényeseit. A modern 
kor emberét jellemzi a színjátszás az életben, sőt talán még legbensőbb belse-
jében is. Elég volt a komédiából, mondják a fiatalok. Ember és tett kell ide, 
nem bábok, hazugságok és önanalizálás a végtelenségig! 

Láttuk azonban, hogy Th. Mann ellen szintén fölemelték szavukat a 
fiatalok, sőt épen a «Buddenbrooks» elleni nyilatkozatból indultunk ki. Ez 
pedig kétszeresen aktuális, mert épen most jelent meg e kiváló írónak egyik 
legérdekesebb önvallomása, nemcsak első nagy regényéről, hanem úgyszól-
ván egész művészi pályafutásáról: «Lübeck als geistige Lebensform» vagy 
«Die Entstehung der Buddenbrooks», amint a fedőlap alcíme magyarázza. 
Ha az expresszionista nyilatkozat főként Mann polgár-voltán akadt fönn, 
itt — legalább látszólag — ugyancsak bőven kaphat újabb anyagot ebben az 
irányban. Már a mottó Goethe (a városi polgárság legfőbb reprezentánsa) 
egyik városi polgárságot dicsőítő költeménye: «Wo kam die schönste Bildung 
her, Und wenn sie nicht vom Bürger wär?» Csakhogy mit ért Th. Mann polgár-
ságon meg polgári középszeren? (Idee der Mitte.) Ő maga megadja a választ 
rá : (Túlságos szorosan kapcsolódik ez az életforma az emberiséghez, a huma-
nitáshoz, minden emberi művelődéshez, semhogy bármilyen emberi közösség-
ben valaha is idegenné és nélkülözhetővé válhatnék»; «A gazdasági-osztály 
értelembenvevés, ennek tévútra vezető hangsúlyozása játszik közre, bourgeois 
osztályközepesség tévesztődik össze német polgári szellem- és világközépszer 
hirdetésével!» Szükséges ezt kiegészíteni a régi német lovagideálra való uta-
lással, amint ez legszebben Wolfram von Eschenbach «Parzival»-jában jutott 
kifejezésre : «diu maze», a mértéktartás nagy klasszikus elve ez, amelyet a 
lovagoktól a polgárság örökölt és származtatott át reánk. Mert mit mond 
Mann egy más helyen? «Az etikai elem, a tisztán esztétikaival ellentétben 
(ellentétben a szépség- és élvezetörömmel s egyszersmind a nihilizmussal és 
halálvagabondage-zsal) igazában életpolgáriság, az életszabta kötelességek 
iránti érzék!» Látjuk tehát, hogy milyen emelkedett szellemben fogja föl 
a polgárit. Távol áll ez minden nyárspolgári laposságtól, avagy materializ-
mustól, ellenben van benne valami a germán protestáns életigenlésből, az 
életformálás, a céltudatos komoly tevékenység, a munka igenléséből. E szerint 
jó keresztény is csak az, aki hasznos, munkás tagja a köznek. — («Werk-
heiligung !») 

Nem kevéssé tanulságos másfelől, hogyan tagadja épen Zola befolyását 
erre az első nagy regényére : nem is ismerte akkor még. A Goncourt-testvérek, 
skandináv írók, majd, írás közben már, az oroszok hatottak rá. Nem is lehet 
Mann-nál elsősorban vagy kizárólagosan naturalizmusról szó; sem most, 
sem később. Romantikus ő keresztül-kasul, amire ebben a könyvecskéjében 
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is elsősorban a zene és a tenger szeretete utal. A Lübeck melletti gyönyörű 
keletitengeri fürdőcskét, Travemündet (hol hősnője, Toni egyetlen nagy 
élményét, mély szerelmét éli át) maga Mann is egész költészete kiinduló-
pontjául jelöli meg : «Ezen a helyen a tenger és a zene szívemben eszményi 
érzéskapcsolatba került egyszersmindenkorra» és «a tenger, ennek ritmusa, 
zenei transcendens volta valamilyen módon mindenütt ott van könyveim-
ben». Magam is azt merném állítani, hogy Lübeck, ez a végtelenül stílusos 
északnémet város, amely középkori épületeivel, pompás ősi városházával, 
vöröstéglás régi nagy templomaival a szelid őszi napfénytől elárasztott arany-
sárgalevelű hatalmas hársfák közt saját emlékezetemben is mint a szépség 
kőbeformált jelképe él, a nyugodt, barátságos, a hullámokkal enyelegni látszó 
Travemünde is szinte predesztinálva van rá, hogy igazi germán romantikát: 
a vágy (Sehnsucht), a zene, a végtelenség költészetét, de egyszersmind a ren-
det, az egyensúlyt, a mult, a történeti fejlődés tiszteletét, egy bizonyos mérvű 
polgári józanságot közvetítsen, persze csak annyit, amennyi elég, hogy 
a romantikus forrongás klasszikus mértéktartást sejtsen meg. Milyen jellemző 
különben Mannra, a romantikusra az is, hogy a szem és fül emberét meg-
különböztetve, amannál a dél fogékonyságát, emennél az észak szenzibili-
tását véli föllelhetni. Színek alig vannak nála, pedig éles szeme van a mozdulatok 
ellesésére. A tá j jellegének a fülön át való befogadásáról ír, zeneileg recipiált 
tájról szól s így egyáltalán nem véletlen, hogy szeretettel kezeli a tájszólást 
és egy-egy ismétlődő, vissza-visszatérő beszédbeli fordulattal szereti jelle-
mezni legtöbb személyét. Romantikus vágyódás csendül ki végül abból a 
beismerésből, hogy szülővárosa kettős formában létezik számára : «einmal 
am Ostsee-Hafen, gotisch und grau, doch als Wunder des Aufgangs noch einmal, 
entrückt die Spitzbögen maurisch verzaubert, in der Lagune» — Velence tehát, 
a «Halál Velencében» színtere, minden északi romantikus déli mágnese, a csoda-
város ; G. Hauptmann üveghuta-mesedrámájának is szimbolikus művész-
álma. Vagy kell-e germánabb (és így romantikusabb) hős a «Varázshegy» 
Hans Castorp-jánál, kiről maga Mann írja, hogy benne a hansa-szellem csak 
átidomult: ősatyáiban magasabbrendű kalózszellemként élt, benne a lelkiek-
ben, a gondolatiban való kalandvágyként! És miért keresi Castorp a hómező-
ket? Mert ezekben az őscsönd uralkodik, az ősfenyegetés, a nyugtalanító 
nagy bizonytalanság, amely a tenger rokonaivá teszi őket. A tenger pedig az 
örökkévalóság, a nagy semmi és a halál élménye : metafizikai álom. És milyen 
telivér romantika az a fölfogás, hogy az ember gúnnyal fordul e túlerős hatal-
mak ellen, melyek vakságukban fizikailag megsemmisíthetik ugyan, de még 
halála pillanatában is dacolna velük. 

Senki sem csodálkozhatik ezek után azon, hogy Mann legfrissebb aján-
dékként oly finom kis gyermektörténettel kedveskedett közönségének, mint 
a saját kislányáról mintázott «Unordnung und frühes Leid». Mi történik itt? 
Semmi és minden : egy gyermeknappal, egy kis családi ünneppel kapcsolatban 
a gyönge kis emberpalánta először találkozik az örök emberi fájdalommal, 
a boldogság lehetetlenségének megsejtésével. — Más is van azonban e novellá-
ban, ami megüti a gyakorlott fület : az ironikus panasz hangja, hogy a kér-
lelhetetlen világrend idegenekké teszi egymás számára az apák és fiúk gene-
rációját, az «öregeket» és a fiatalokat. «Greislein»-nek, «vénség»-nek titulálja 
az apát a 18 éves Ingrid is, a szépszemű bakfis, ki ugyan kegyeskedik a gimnáziu-
mot elvégezni, mert úgysem kerül különösebb fáradságába, de feltétlenül szí-
nésznő lesz. Még inkább lenézi az öreg nyárspolgárt 17 éves fia, kinek az a vágya, 
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hogy minél előbb kikerüljön az életbe s vagy táncos legyen, vagy pincér — 
Kairóban ! Az apa, a komoly Prof. Cornelius ( = Mann, a polgári költő Lübeck 
fia, a «Buddenbrooks» szerzője) rezignáltán látja be, hogy neki a komikus 
«ős»-nek, az életföladatokban, munkában hivő, a rendben s fegyelemben bízó 
antidiluviális szamárnak csakis jó képet szabad vágnia a furcsa játékhoz, 
nehogy még nevetségesebbé váljék ebben a mai semmit komolyan nem vevő 
látszatvilágban ! 

Ezzel el is érkeztünk újra az expresszionizmushoz és létjogosultságához. 
Ez az irány az, amely legjobban érzi mai kultúránkban a hitnek, az erős meg-
győződéseknek, a szó szoros értelemben világnézeti alapnak a hiányát és ezt 
keresi — sokszor kétségbeejtően torz módon — minden áron, minden esz-
közzel. Képviselői nagyon jól tudják, hogy lejárta magát a fölvilágosodással 
összefüggő minden irány (realizmus, naturalizmus) s maga a fölvilágosodás 
is, de épen úgy hitelét vesztette a romanticizmus minden válfaja s újraéledt 
formája. «A naturalisztikus reformakarat épúgy eltévesztette a célt, mint 
az újromantikus kultúrrajongás.» «Ez a generáció egyben új támpont után 
kutat a modern élet káoszában, amely a világháborúban rejtekéből előtört 
és mindenki előtt nyilvánvalóvá vált.» A naturalisztikus meg romantikus 
világrendezés lehetőségébe vetett hit összeomlott s az expresszionizmus új 
lelki, erkölcsi, társadalmi erőforrások után kénytelen kutatni. Mindenek-
előtt ez a keresés jellemzi az új irányt; innen való sok túlzása is. Jellemzi 
továbbá a hinniakarás, amely — mint láttuk — a Mann nagy lübecki regé-
nyében mutatkozó pusztulásnak, dekadencia-szellemnek esküdt ellenségévé 
teszi. Werner Mahrholz legújabb kitűnő könyvében «Deutsche Dichtung der 
Gegenwart. Probleme, Ergebnisse, Gestalten» (Berlin, Wegweiser, 1926) nagyon 
világosan különbözteti meg a főirányon belül a következő négy ágazatot: 
aktivista, primitivizáló, gótikus és barokk expresszionizmus. «Minden eredeti, 
egyszerű, egyszerűségében nagyszerű föltétlen értéknek tűnt föl : eredeti 
azonban a tett és az emberiség ősállapota.» «Kétségbeesés és káosz, tett és eredeti-
ség : ezek az expresszionizmus határai.» Valami újromantikus vonás rejlik 
az expresszionizmus gótikus meg barokk irányaiban. A mai civilizáció iránti 
kétkedés itt is régebbi kultúrákhoz vezetett vissza, de különösen jellemző, 
hogy ismét olyanokhoz, melyekben vallásos extázis uralkodik ! A különbség 
újromantika és expresszionizmus közt e ponton abban adódik, hogy amaz 
a régmult kultúrvilágok irányában élvezőleg, játékosan viselkedik, emez pedig 
a vallásos erők teljes intenzitását igyekszik új életre támasztani. — Az akti-
visztikus irány fölvilágosodás-teóriákat elevenít föl a maga módján : kritikát 
gyakorol a civilizációval és mechanizációval szemben. A modern világot — 
elijesztés céljából — a legotrombábbnak festi. Minden csúnyaság rajza itt 
nem rútban való gyönyörködésből fakad, hanem a prófétai fatanizmus túl-
hajtásából. A primitivizmus kiegészíti ezt az irányt, amennyiben pozitív 
formában küzd egy más világért: bemutatva azt, hogy egyszerűbb népeknél, 
egyszerűbb körülmények közt mennyivel jobb minden, mint a túlcivilizált, 
komplikált Európában. A gótikus- és barokk-expresszionizmus a multak hasonló 
kínjaiban felismervén a mi korunk bajait és kétségbeesését, egészen új meg-
értéssel fordul feléjük. 

Már ebből is láthatjuk, hogy az expresszionizmus, mely minálunk jobba-
dán gyermekes túlzásaiban vált ismeretessé, korunk legmodernebb szülötte, 
amely híven tükrözi jelen helyzetünket. A németek már sokkal nagyobb 
megértéssel kezelik és minden komolyabb tudományos meg népszerű irodalom-
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történeti művük behatóan foglalkozik vele. Ilyenek a legutolsó években szinte 
gombamódra nőnek ki a földből. A legjobbat egy egyetemi tanár írta, bebizo-
nyítva, hogy nincs igazuk azoknak, kik a tudományt csak századok porától 
lepetten képzelhetik el. Hans Naumann kitűnő könyvére gondolok: «Die 
deutsche Dichtung der Gegenwart. 1885—1924». (Stuttgart, Metzler, 1924.) 
Nem szabad épen az expressionizmussal kapcsolatban megfeledkezni A. 
Soergel ú j könyvéről sem : «Dichtung und Dichter der Zeit. Neue Folge: Im 
Banne des Expresszionismus» (Leipzig, Voigtländer, 1925), amely nemcsak 
legbehatóbb analiziseit nyujtja az idetartozó új műveknek, hanem gazdag kép-
anyagával a képzőművészetek felé is érdekesen egészíti ki témáját. A legtanul-
ságosabb azonban talán mégis az, hogy a németek sok-sok könnyen hozzáfér-
hető olcsó kiadásban (így pl. a Deutschkundliche Bücherei kötetkéiben) nép-
szerűsítik legújabb irodalmukat, sőt az iskolába is beviszik (Denken und 
Dichten vom Naturalismus bis zur Gegenwart. Für die Prima höherer Lehr-
anstalten in Auswahl dargeboten von E. Pilch und G. Schultze-Buchwald. 
Leipzig, Reisland, 1925). Ez azonban nem baj, sőt ellenkezőleg; ez az új iro-
dalom lelkesedést közöl, mert lelkesedésből született. Megtanít hinni, mert 
nagy hit hatja át magát is. Eredményesen, győzelmesen száll szembe az utóbbi 
évtizedek túlfinomultságával, túlérzékenységével, magánfájdalomba való 
elmerülésével. Tömegeket mozgató új szociális erők jelentkeznek itt a költé-
szetben. Az örök német Istenkeresés egyelőre kaotikus, tisztulatlan formában, 
de nemes erővel tör itt elő. Koszó János. 

PIHENŐ. 

Alpesi kunyhó, hegyi fészek. 
Megpihenek és visszanézek. 
A völgyön könnyű ködlepel 
Ma reggel onnan jöttem el. 

A házikók a völgy szívében, 
Akár egy távoli mesében, 
A ködön átpiroslanak, 
És fel-felcsillog a patak. 

Amott a völgy apró vasútja 
Kis pályáját sikítva futja. 
Elnézem és azt gondolom: 
Játékvasút kis asztalon. 

Csak nézem, nézem, félig-ébren, 
És hallgatom a déli szélben 
Hozzám mosódó völgy dalát, 
A felcsengő Úrangyalát. 

És hallom, hogy sóhajt utánam 
Déli harangszó bánatában, 
Ó hallom, és hallgatni fáj! — 
A templom és a völgyi táj. 

Szép völgyi táj, amerre jöttem, 
Hogy elmaradsz te is mögöttem 
Piros tetők és zöld torony: 
Gyermekkorom, ifjúkorom! 

Játszottam én dalolva régen 
Gyepes, gyümölcsös völgyi réten. 
Száll, mint a szél az ifjúság! 
Ej,... hegyet hágjon férfiláb! 

Serkenj szívem, ernyeszt az álomt 
Pilledt pilláim tágra tárom: 
A hókendős Gerlost lesem. 
Magasba nézzen férfiszem! 

Már hallom, hallom, talpig-ébren, 
A gleccser-fútta fenti szélben 
A fenyves gót hajóin át 
A havasok harangszavát. Sík Sándor. 
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