
- Legszívesebben magam hoznám meg személyesen a hírt.
Az asszony lehajtotta a fejét, nem felelt. Lentrőlmegszólal l

halkan szűrődve egy autóduda tompa búgása.
- Úgy látszik, engem hívogatnak a kollégáim ...
- Elkísérem egy kicsit. Nagyon fojtó itt bent a levegő.

Némán mentek ki aztán a kopott ajtófüggöny alatt, a ham
vadó parazsú tűzhely;és az alkonyban erősen illatozó oleánderák
mellett, Az. asszony elkísérte vendégét a hegyoldal pereméig, ahol
a szűk vízmosásos völgycsapás kezdődött s ott kezét egy pilla
natra a bíró kezébe tette, majd gyorsan visszahúzta és elfordult.
A férfi lehajtott fejjel, szótlanul igyekezett lefelé az ösvényen.
Lent a völgyben ujra megbődült az autóduda. A nap már lebu
kott, az ég vérvörös színe hirtelen halványulni kezdett. Nyugat
felé, bár nem látta, érezte, hogy mögötte feljött a hold.

Egy pillanatra megállott és hátrafordult. Erzsébet ott állt,
ahol a kezét olyan sietve elhúzta az övéből. Mögötte a hold ki
rajzolta a hpgyfok peremén álló asszony alakját.

A bíró nehezet, rnélyet sóhajtott s színte fájt neki, hogy nem
nézheti tovább a tűzben és aranyban felmagasló asszonyalakot.
sebes léptekkel eltünt a meredek bevágódásában.

'E a k s o n v i József

A SIXTUSI KÚRUS KARNAGYA
Az Alpok felé néz és Milano, Turín kultúrájának hatásköré

ben húzódik meg a régi latin város, 'I'ortona. Viszontagságos tör
ténete van, melyben hét püspöke szent és vértanú lett. Barbarossa
Frigyes és III. Sándor pápa harcában a császár leromboltatta a
várost, amely ekkor érckürtöt és piros kereszttel hímzett fehér
zászlót küldött a pápának. jeIéül annak, hogy él és hűséges. En
nek az érckürtnek hangja mintegy feloldódva az évszázadokban,
II hangok varázsával igézte meg a város eg~: késői fiát, Lorenzo
Perosit, aki 1872-ben született.

Művészi pálYája sainte egyétlen lendülettel emelkedett a vi
lághír magasságára. A zenei alapvetést édesapjától kapta, aki a
tortonai székesegyház karnagya volt,azíán Milanóban tanult
kontrapunktot Saladinónál, közben pappászentelték és Regens
burgba ment H abert híres egyházzenei ískolájára, ahol több
olasz zeneszerző is folytatott tanulmányokat. Alig volt huszon
három éves, mikor Imolába hívták székesegyházi karnagynak. Ez
a város azonban csak átmeneti állomás volt. Hiányzott a zenei
atmoszfeeája, condottíerík, jogászok, szónokok városa volt. Peresi
rövid időn belül otthagyta és a velencei S. Jlla.rco székesegyház
karnagya lett. Nagynevű elődök: a stílust alapító Willaert, a két
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Gabrieli, A sola, Croce, Ingegneri örökébe lépett itt Velencében,
az örökké mozgulmas tenger, a szítles hanghatások. az izgalmas
kromatika hazájában, ősi reliquiák és csillogó zenetermek közt. A
fiatal maestro tehetsége itt kezdett ssíkrázni, és friss sikerei
felhívták rá a figyelmet. A nemrég velencei pátriárehává kineve
zett Sarto bíboros, a későbbi X. Boldog Pius pápa, aki teológiai
tanár korában maga i s tanított éneket, meleg érdek lődéssel k í
sérte és szerenesés érzékkel Róma felé irányította Don Lorenzót,
akit huszonhat éves korábau a biboros ajánlására XIII. Leó pápa
a Capella Musicale Pontiiieia a pápai énekkar élére, vagyis a
Sixtusi kórus karnagyává nevezett ki.

Egyházi karnagy számára az, elérhető legelőkelőbb megbi
zatás érte, de ide már egy hirtelen támadt siker forró kísérete kö
vette, arnelvet ekkortájbau megjelenő első oratóriumai keltettek.
Személyiségének eltörölhetetlen nyomait a zenetörténelemben ezek
az oratoriumok biztosítják. Gyors időközökben hét oratoriuma je
lent meg, mindegyik Kr-isztus életének egy-egy állomását, m iut
egy zenei krisztologia tételeit mutatia be.

A tizenkét oratöriurnra tervezett Krisztus-ciklusból megfelent : lia pa~8i01/'(! (li OI'i8(1;

(Krisztus szenvedése), La :risurrezicnM di Lazzaro (Lázár föltámadása) 1 La risurrczirme
di Crisio (Krisztus föltámadása, 1897), II Natale dél Redcnlore (A Megváltó születéso
1898), Lentrate di Cristo in Gérusnlemme (Krisztus bevonulása Jeruzsálembe) , La. stragc .
degli Innocenti (Az: aprószentek megöletése, 1900), II giudizio unirersale (A világ-ítélet,
1903), Transitus animae (1907), I·ri patris memoriam (lIllO). Ezeken kívül van öt
kiadatlan oratoriuma : a Vespertina. orati-o, In die b,,," tribulat'ionis, La Samadtava (1912),
Il Nazzareno és a vatikáni levél'tárban őrzött, mind a mai napig előadatlan: Sette parolc
di Crista (iKrisztus hét szava). Ezekhez kapcsolódik voká lis szimfón ikus költeménye, 8

Moal.
Nagy számban írt zenekari műveket is; jelentösebbjei, amelyek mind egy·eg~· olasz

város nevét viselik: Venezia, Fire'1'1Ze, Roma, Messina, Tartana" lIfilano, Torino .. Genora ..
Napoli. .Kórusra ·észenekarra irta a Pater noster-t Dante Puraatoriumúnak XI. énekéhez
a művész, gőgjének vezekléséről ; szóló-, kórus- és orchesterből emelte a Stabat Matcl"',
Dies irae cantatáját. Közelebbről érint bennünket hegedüre és zenekarra írt kompozí
ciója, a Terna e variazioni, amelyet a nagy magyar hegedűsnek, Vecsesmel: rled ikált..

Ide kell sorolnunk orgona-, hegedű-, klarinét és zenekari koncertjeit. szonátá it.

A tehetség, az alkotás s az ambició lobogásával lépett a Six
tusi kórus karnagyi pulpitusára. Kettős művészi feladat állt előt

te: az egyik a Sixtusi kápolna liturgiájának, -az úgynevezett
capella papalének szolgálata, a másik az egyházias zene széle
sebbkörű hódítóútra vezénvlése. (A capelia papale jelenti m irnl
azokat az egyházi funkciókat, malyeket vagy maga a pápa végez
különlegesebb, ünnepélyes alkalmakkor, főleg a Sixtusi kápol
nában, vagy amelyeken a pápa csak jelen van. Ennek a zene i
szolgálata a pápai éuekkar feladata.)

Az európai énekművészet legrégibb kórusa állt Perosi előtt.

A pápa énekesei kezdetben kizárólag papok voltak. Vezetőjük a
primicerus - a viasztáblán jegyzett névsorbau az első, innét a
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neve, - a X. század után a római papság felügyelője volt, sőt

egyidőben a pápaválasztáson is szavazott, aláírása az utolsó
-diákonbíboros után következett: Primicerus seholoe caniorúm.
laudo et contirmo. A pápa énekeseinek munkaköre kiváltságos
volt, sok egyházi méltóság, püspök, bíboros került ki közűlük, sőt

tizenegy pápa is, ezek közül négy: I. Sergius, II. Gergely, I. Pál,
nl. Leó a szentek sorában -van, A római liturgia nélkülözhetet
len elemévé lett a kórus, sőt IV. Pius a trienti zsinatra is el
küldte, hogy pápaságának f'énvét ezáltal is sugározza. A pápák
koruk legnevesebb énekeseit szedték össze, sokszor idegenből is.
E téren különösen kiemelkedik a mügyüjtő X. Leó, aki nem
csak antik szobrokat, hanem énektehetségeket is gyűjtött, ami
ről Quoniam ad sacra bullája is tanúskodik.

IV. Sixtus pápa megépíttette a róla elnevezett Sixtusi kápol
nát, hogy méltó keretet adjon a pápai funkcióknak s a pápavá
lasztásnak: VI. Piusig itt tanácskoztak a bíborosak a pápaválasz
tás előtt. A legtöbb capelia papole itt folyt le s a pápai énekkar
működésének is ez lett a sz.intere, és nem' hivatalos neve: Sixtusi
kórus. Hogy a Szent Péter bazilika ne maradjon énekkar nél
kül, II. Gyula pápa külön énr)kkart alapított részére, a Capella
Giuliát s azóta a két kórus mind a mai napig hivatalosan külön
működik, gyakorlatilag azonban legtöbbször együtt. A XIV., XV.
században püspök a vezetője, később az énekesek minden évben
maguk közül választhattak chori maoistert. A pápai kórus ki
zárólag a capella-, vagyis (J' capelia papole műveket énekelt, rní
ként ma is, minden hangszer, még orgona nélkül .is, de litur
gián kivül hangszerekkel is szcrepelt, udvari ebéden, vagy Ka
rácsonykor, amikor éjféli mise előtt hagyományos vacsorát kap
tak az énekesek, a szentmise után pedig egy órahosszat olasz
IIép énekeket énekeltek a pápai udvarnak, hangszerkíséret mallett.

Az énekkar a XVI. században érte el fénykorát, amikor- világhíri'í nevek csillogtak
benne: Zoüo, Nanini, L1.Lca, .MareThZ'w, Sorumo, Arcade!f.,: Ancrin; olaszok; spanyolok;
- ök voltak a legkitűn T Jb SZO])I ánok ----t franeiák, ttamandok. kivűlónk nemcsak mint
énekesek, da méginkább- mint zeneszerzők. Valamennyit felülmultu a muzalka fejedelme,
GiÓvanni Pierluigi Paleetrvna, aki előbb énekes volt. 8, körusban, késöbb ö lett a compo·
.suore della ca.peUa, a pápa hivatalos zeneszerzője, aki mint ilyen ruoaí rta a Missa Papae
Marcellit, az egyházi 'Zene Iegtokéletesebb modolljót, offertor-iurnokat komponált többszó
lamra, amit előtte még senki nem próbált és m6K írt közel ötszáz, művct, al motetták,

rnisék halhatatlan remekeit. Palestrina halála után Felice Anerio vitte tovább a fáklyát,
át a XVII,. századba, ö volt az utolsó . ~prlJ)ai zenesaeraű": A tehotségek hanyatlásával

efttünt ez a Ciril is.
A kórusban gyermekek is énekeltek. a pueri choral('s, a put-ti.k, S-10 éves fiűk,

akik rendszeres oktatás lllellett tanultak éneket, kontrapunktot, grumrnntikát énekiskolá·
jukban , ahol ingyen lakást, ruhát, ellát"st kaptak. Létszámuk általűban hat volt. M&jd
minden római bazilika mellett működött ilyen énekiskolai :'3 esen schola canto-ru-mokhan
nőttek f::1 a. XVI. század szinte összes komponiatái , orgonistái , énekesei. A klasszikus

polifonía minden alkotása a cantus üde, ezüstözött gyerrnekhenglún ",.árnyalt, ezt a
"oci lri<vMhét, lio fehér hangokat nem pótolta a felnőtt ssopránok, altok, az u. n. talMt-
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·tUiták merev élli hangja. A XVII. azűzadbnn kezdték elhanvazolní az énekes fiúk képzé
sét, 0Ú<ltal mind ritkábbak lettek az egyhlizi énekstílusoon nevelt tenorok, basszusok is,
amivő a gyermekhangok fej16dtek volna. Egyid.ejilJeg indult el a,z ílJ stflua, az opera
terjed""e is, mehy 'I- templomokban is hódított és új IzlOOt, I~ÚLbb ígényeket támasztott.
Ilyen előzmények .mellett kozdödott a pápai énekkar hosszú dekadens korszaka, A szá
zad kéeepén mégegyszer felvillan, az énekkarban Allegri zsenije, aki megírta a világ·
lllr6. Mue-re-rét, és száz év múlva Pltoni, aki Palestrina utolsó értője; s mikor a XVIII.
század végén a pápai énekkar tagjainak szétszört slrjaibó! " Chiesa Nuová-ban, 8. római
oratoriánus ezerzetesek templomában összegyiijtöttkk s köz,is kriptába helyezték a. régi
csontokat, a pápai énekkar dlcsöséges sz{"ada a Iacruma« 1''''-''''' tilnödö emlékezete volt
csak,

Perosinak kellett ujjáteremteuie, ujra zománcosnia ezt az év
századokban annyiszor tündöklő és meg-viselt, patinás nevet:
Capella Musicale Poniiiicia; X. és XI. Pius visszaállították az ősi

kereteket, melyek közt 30 körüli létszámmal Róma sok kitűnő

énekese foglal ma is helyet; a gyermekénekeseket a Som. Salvatore
in Lauro atyáinak intézete adja. 1914-ben Porosi hosszabb időre

visszavonult a nyilvános ezerenlésektől. Semmit nem von le ér
demeiből, hogy közben az egyházzenei kórusművészetnekúj csillaga
támadt a Laterani bazilikában, Raffaelo Casimiri, aki nagy paleo
grafiai, zenetörténeti felkészültséggel és bámulatos intuicióval
föltámasztotta a klasszikus polifonia a capella művészetét s meg
igézte vele a világot.

A karnagy mellett a zeneszerző Perosi is megjelent a Sixtusi
kóruson miséivel, requiemjeivel, Te Deumával. Itt adta elő a
motetták, himnuszok, szekvenciák jelentős sorozatát, melyek egy
része nyomtatásban nem jelent meg, de évről-évre visszatérően a
kórus állandó és megejtő műsorszámai lettek, mint a multban a
régi nagyok: Palestrma Stabat Maler-e Virárrvasárnap, Marenzio
Magnificat-ja Nagyszombaton, Vittorta Quem vidislis pastores
offertoriuma Karácsonvkor vagy Allegri Miserere-je, Soriano
turhái a Nagyhéten. Sokáig maradandók lesznek miséi: Missa
Patriarchalis, Benedicamus Domino, Prima Pontiiicalis, Secunda
Pontifieali«, Eucharistica; motettáiból a Jubilate Deo, Verbum
caro, Oremus pro pontifice, Cantate Domino, O sacrum convi
vium, O salutaris Hostia, Salve Maria, Tota pulchra es, Pange
lingua, vagy a Neve non toc ca, melvekből összefonódik Perosi mű
vészi koronája. Lélek van e darabokban; a kifejezés emelke
dett uagvvonalúságával, mely a lll. század nagy polifoniáihoz
kapcsolódik, szélesen ívelő architektonikus vonalakban bontakoz
nak ki, áthatva egy új és független ihlettől. Egyházzenei művei a
templomi áhítat komoly és nemes formáit őrzik, és amikor még
a musica sacrá-ban is romlott izlés uralkodott a zenei kulcsok
mőgőtt, ha nem is teremtett eredetiségben új stílust, sikerült meg
találnia a saját útját a századforduló könnyelmű zenei vonzá
sai közt El mind elmélyedőbb, súlyosabb lépésekkel haladt a szent
zene csúcsaira. ahol ma is az alkotá." szcntélyében találta őt

nyolcvan éves jubileuma.
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ötvenöt év távlatából. attól kezdve, hogy kilépett első jelentő

sebb műveivel, némileg meg lehet vizsgálni, tui volt az oka a
fiatal tortonai muzsikus gyors és izgató feltűnésének. Peros i neve
elsősorban a modern oratórium meateremiéséoel forrt össze. Eb;;
oratóriuma, a Krisztus szenaredése, a milanói nemzetközi egy
házzenei kongresszuson keltett nagy meglepetést; ehhez csatlako
zott három esztendőn át minden évben egy új oratórium; bámu
latos gyorsan dolgozott, az egyik például februártól áprilisig ké
szült el. A művek megjelenése a szerzőt a zenetörtenelemben rit
ka lelkesedéssel magasztalta föl. Nemcsak az i nsp i rút-i ó titko
erőinek lendülete váltott ki csodálatot, hanem mindenekelőtt ~I

kifejezés új és váratlan formája, a tuuzeikai nyelv emelkedettsége
és gazdag sz ínezése vetett szikrát a lelkekbe. l~gy róla szóló
cikk így kezdődött: "Ma itt, ahol Cézárok tartottak diadalme
netet a népek felett, a rajongús és csodálat hódol nnivészetcd
nek."

Oratoriumaiball Krisztus alakja az inspirúeió valódi Ior-rúsa
és a művészi alkotás végső célja. Közelebb akarja v i nu i az em
berekhez, kinyilatkoztatva benne az Istenembert a zenei varázs
lat lebilincselő hatalmával, m íg az emberekben föl akarja kelteni
az evangéliumi parabolák melven átérzett megértését.

A századfordulót Perosi nagy pillanatának, il momento pero
sianónak hívták, nevét együtt emlegették Palestrináéval s úgy
érezték, hogy az ő megértéséhez el kell felejteni Haendelt és
Haydni, annyira fundamentál iean új oratoriumainak szerkezeti
felfogása és vallásos stílusának izzása. A vokális elem uralko
dik műveiben, a hangszerek a második vonalba kerülnek, és zárt.
egyházias jelleget biztosítja, hogy mindkettőt a szövegnek rendeli
alá. Ezen oratoriumok tartalmilag ragaszkodnak a szeutirási el
beszéléshez. legtöbbször a kórus mond átfogó és összekötő szőve

get, melynek a zenei illusztráció tiszta vonalú metszetei, a gondo
san válogatott hangszerek festői színei adnak drámai erőt és
esillog ást, mindvégig megtartva a műf'a.i stílusának éber és lé
nyeget őrző karakterét és átitatva egy messziről jövő áhítat, az
antifonák és zsoltárok dallamainak illatával. Perosi egyik leg
nagyobb értéke, hogya művészi képzelet és nagy technikai ke
szültsége mellett megadatott neki a dallam vénáfa.

A kezdeti sikereket azonban nemsokára fölváltotta a hűvö

sebb kritika, amely a Hisurrezione di Lazzaro berlini, drezdai és
frankfurti bemutatéit követte. E kritikák a bemutatókon egyrészt
kihívást láttak az oratoriumi hagyományok ellen, másrészt fel
idéztek egy vitát, mely a mai napig sem zárult. le s ez Perosi
eklekiicizmusa, a különböző zenei stílusok találkozása Perosiban.

A macstro már rég elégtételt kapott azóta annak fölismeré
sével, hogyakoncerttermek vak ító fényében, a megszokott kri
teriumok alapján nehezebb behatolni e művek lényegébe, mert ez
csak imádságos helyen bontakozhat ki a maga mélységével. E
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kompoziciók szinte föltételezik a hallgatóban a katolikus hitet,
vagy legalábbis az ennek légkörébe való beleilleszkedés képessé
gét. "A katolikus világ joggal boldognak mondhatja magát, hogy
Perosiban és néhány hasonló francia műben megteremtette a
saját oratoriumát" - írja Kretzschmer. Perosi művészete a lé
lek nyiltaága és feszültsége, amelyben az eszme lényeges és örök
fontossága uralkodik, az ő muzsiká.ia az öröm, a reménység élő

forrása. A Transitus animae oratorium foglalja össze művészi

világképét az örök lényegről, a lélekről, aki törékenven. mint a
madár vergődik az élet kupolája alatt a kegyelem és bűn oszlo
pai közt s csak az isteni irgalom és szeretet mentheti meg a le
hullástól: Mi!>\crere mei Deus, secundum magnam misericordiarn
tuam. Egyetlen szóló énekli végig e hangulatban a kompoziciót,
az anima, mint ahogy a világban is egyetleu szóló a lélek, aki a
mindenszentek kórusának kön~-örgő biztatásától emelve, küzdel
mes szárnycsapásokkal, egy bársonyos alt hangjának szárnyain
repül az örök fészekbe, Istenhez.

Perosi eklekticizmusát Romain Rolland magyarázza híres kri
tiká.iában, amihez hasonlót csak Schuniann írt Chopinről és
Brahmsról. Ez az eklekticizmus jelenti az eszmék befogadásának
képességét, és abból a magasabbrendű értelemből fakad, amely
minden művészi megnyilatkozásban a szépség egyetemes stílusát
keresi. E törekvésében Peresi közös nyelvet teremtett miriden
ember számára. Ez a közös nyelv az ő eklekticizmusa, amelyen
kifejezte a mindenütt felcsillogó szépség és jóság, valójában az
erkölcs egvetemességét és boldogságát. Ezért látja Romain Rol
land sugározni Perosi zenéjében "az isteni békét, melvet Beethoven
a Missa SoUemnisben keresett, az örömöt, melyet felülmulhatat
lanul megénekelt, de amelyet soha nem ismerhetett meg."

Fordulópontot, inkább kitérést jelentett a szamariai asszony,
aSamaritana című oratorium megírása, amelyben érvénvra ju
tottak olyan idegen stilisztikai elemek, melyek sok tekintetben
az operai stílust súrolták. Az ilyen világias kísértés megejtette
Palestrinát is, aki misét írt a korabeli divatos francia katonadal
melódiájával, a Missa L'uomo armaio-i; melyet egyébként Pales
trina előtt és után is több mint száz kompozició használt föl té
mának; sőt a Missa Primi toni bevezetése sem más, mint az 10
mi so~ giovinetta ismert canzonetta könnyelmű dallama, mely
ről Bocaccio is megemlékezik a Decameron tizedik elbeszélésében.
Bach is hozzányúlt a madrigálokhoz s egyiket-másikat fenségbe
és áhítatba ötvözve helyezte a vallásos énekek kincstárába. Köz
ismert a dallamok e, titokzatos vándorlása a fórum és a templom
között, de amíg Palestrina, Bach kezében e dallamok a zenei al
kotás és lángész triumfusát érték el, Perosi nem termékenyült
meg az operáktól. sőt érettebb korában visszatért abba a spiri
tuális légkörbe, amelyből az oratoríumok elindultak.

A sokoldalú munkából vonzóan emelkedik ki az ember is.
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Közvetlenül a Szent Péter bazilika monumentális hangulatában
lakott, tagja volt az olasz Akadémiának. a legfőbb egyházzenei
Commissio elnöke, a Sixtusi kórus örökös karnagva: mégis köz
ismeden szerény, természetes és egyszerű volt. A San Damiano
szentélvében szekták fölállítani a leglátványosabb preliCpio-t, a
betlehemet. Egyik Karácsony előtti délután öregesen ide boto
zott Perosi is. Felismerte egy ujság író s nyilatkozatot kért tőle.

Ö mosolvogva átvette a feléje nyujtott jegyzet-blokkot, pár tak
tusos akkordot írt rá, aztán kézenfogott az ott nyüzsgő ezer gye
rekből eg'yet s elbűvölten magyarázták egvrnúsnak a Bambinót.
az asinót s a szerecsen királyt.

Mint karnagy is egyszerű eszközökkel tudott teremteni. A
nagy művészek titka, hogy hogyan közl ik gom!olataik és érzé
seik pompáját. Mértéktartó vonalukkal. ür'cg korúbau k iss« lá
gyabban dirigált, de egy halk jeladás, egy f'ő lv i llau ás a tekin
tetben, az ajak megmozdulása fönséges effektusokat tudott el
indítani, mint aki a végtelen hatalomnak, szépségnek, dicsőség

nek nyujtja az Istenhez dedikált melódiákat.
Perosit sokfelé ünnepeltek, Velencében, Púrizsban. Varsóban.

amerre csak járt. Dekorativ méretekbeu, az elismerés ünnepélyes
ségével valamennyit fölülmúlta az, amit Rómában, az l!l52 kará
csonya előtti napokban nyolcwan éves szű letósnapjárn kapott. A
pápai énekkarral és a római Szent Cecilia zeneakadémia ének
és zenekarával a jubiláló maestro dirigúlfu motettái nak brilli
ánsait s ifjú korának oratóriumát, a Megváltó születését, amely
karácsonyi énekekből. az angyalok kórusából s a pásztorok hó
dolatából szövődött s lenyűgöző toualitásával a legv ilág ítóbb
valamennyi oratoriuma kőzt: ez volt cg yszcr a hajnal, mely cgy
ragyogó nap pályafutását igérte, S félszázad II t 'Ill sem halványo
dott el.

A pápa, a római Curia fo; a zenei nagyvilág megbecsűlése,

szeretete tapsolt a nyolcvan éves maeatrónuk, aki végigvezényel
te aNatalét; ünnepelték abban a fényben, amelyet művei gyuj
tottak föl. Termékeny, alkotó élet volt. Végleges itéletet majd a
zenetörténelem mond róla, arnelv annyit eúdig is megállapított,
hogy Perosi nagy és maradandó értékeket hagyott ar, egyházi
zenére s a világra. Az itóleten, melyet mozzenúsített a Giiulizu,
universale drámai kornpoziciójában, róla is énekli a berej<~zi) ko
rus zúgó finaléja:

Perde la uita chi vísse per Sc,
Vive in eterno chi amando la dic,

Elveszti életét, ki magának ölt, de örökké él. k i szeretettcl oda
adta életét.
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