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Cantate Domino
A kivonulási zene alatt kiürül a zsombói templom. 
Egyetlen ember ül még a hátsó padban. Hallgatja az 
orgonaszót. Napi szellemi eledel számára a muzsika. 
Az  imént még, a felajánlás előtt az ő kivételesen szép 
baritonja töltötte meg a templomhajót. A hang birtokosa: 
Bátki Fazekas Zoltán. Az Operaház magánénekese.

Nem tipikus, hogy valaki két helyen 
van otthon teljes szívvel: a nemzet 
operaházában, és egy kicsi alföldi falu 
kis templomában…
- Sorsszerű ez. A spirituális dolgok gye-
rekkoromtól közel álltak hozzám, de a hit-
béli »ébredésem« után vált bennem min-
den tudatossá. Azóta egyenes az utam.
Hát akkor szóljunk az ébredésről. 
Bármily különös, huszonkét éves volt, 
amikor keresztelkedett. Hogy ily ké-
sőn, annak nyomós oka volt. Édesapja 
nem volt a rendszer híve, sőt! Emiatt 
kikezdték, támadások érték, s hogy 
ne lehetetlenüljön el végképp a csa-
lád, nem kockáztattak. De édesanyja 
a hitre nevelte, s a templom felé is te-
relte, a misére magával vitte. Különös 
emléke: a Fehérváron élő nagyszülei 
külön jártak templomba, a papa az or-
todoxokhoz, a nagymama pedig a ka-
tolikusokhoz, s ő, amikor náluk volt, 
a mamával tartott. A templomban 
a zene is megérintette, és a freskók 
misztikumvilága. Aztán az ijúvá érett 
Zoltán életében eljött a pillanat…
- Egy éjszaka volt egy látomásom. A mai 
napig érzem, hiszem, hogy akkor bízta-
tást kaptam Istentől. Másnap reggel rög-
tön elmentem a móravárosi Szent Kereszt 
templomba, Nagy Tibor atyához. Ő fel-
készített, aztán egy emlékezetes vasárna-
pon megkeresztelt. Attól kezdve tizenkét 
éven át, az elköltözésemig szolgáltam a 
templomban énekkel, hétről hétre.
Ez a hitéletét is erősítette, és a hiány-
érzetét is enyhítette: a koncertiroda-
lom művei másképp kimaradtak volna 
az életéből, mert az opera „elvitte”. De 
az is igaz, mondja, hogy kevés a ba-
riton hangfajnak való oratorikus mű, 
bár a hangfekvése bassz-bariton.

- E műfajjal való találkozásaim a legmé-
lyebb élményt jelentették. Legutóbb a Mű-
vészetek Palotájában Brahms megrázóan 
szép művét, a Német requiemet adtuk elő 
Medveczky Ádám vezényletével. Rend-
hagyó ez a mű, nem a latin mise textusára 
íródott, hanem Brahms a Szentírás köny-
veiből maga állította össze a szövegköny-
vet. Felemelő volt ezt énekelni.
A templomból lépjünk át az opera 
„szentélyébe”. Persze hosszú út veze-
tett oda. A múzeum-igazgató édesapa 
és az énektanár édesanya jó szellemi 
környezetet teremtett Zoltán számá-
ra. Zenei ízlését édesanyja formál-
ta. Az alapozás után Berdál Valéria, 
Ónody Márta és Gyimesi Kálmán 

„keze” alatt bonthatta ki tehetségét. 
A Zeneakadémia opera tanszakán 
végzett. Jeles színházak mutatják útja 
állomásait: Szegedi Nemzeti Színház, 
majd Debrecen, aztán vendégszerep-
lések idehaza és fellépések Európában 
és az az Egyesült Államokban. „Ott-
hona” az énekesek álma: a Magyar 
Állami Operaház.
Nagy szerzők remekeiben szerepelt: 
Mozart, Verdi, Donizetti, Rossini, Er-

kel… Nagy szerepekben méretett meg: 
Figaro és Papageno, Falstaf, Belcore, 
Dandini, Petúr bán. Naptára tele az 
előadások dátumaival, közben egy fel-
lépés vagy próba után útra kel, megy 
Vásárhelyre magánénekórát tartani, 
majd valamikor végre hazatér „örökbe 
fogadott” falujába, Zsombóra. Ha a 
vasárnap ott éri, énekel a szentmisén. 
Olykor a szintén énekművész felesé-
gével és a falubéli hegedűművésszel, 
Huszár Emőkével meg az itt élő olasz 
tenoristával, Leonardo Bottival tarta-
nak templomi koncertet. Két kislánya, 
Lenke meg Ilonka zenét tanul.
Kérdezem Zoltánt, a gazdag reper-
toár jából melyik művet énekli legszí-
vesebben a misén.
- Ez egy Bach-korál, a Drága, jó Jézus. 
Ez a mű több is, mint egy korál, kicsit 
ariozós, és nagyon súlyos, nagyon drámai.
Bátki Fazekas Zoltán egyik verseskö-
tetében – mert ez a második hivatá-
sa – olvasok egy fohászt, töredéke ez: 
E földön, jó Uram, / rövid az én utam, / 
hadd adjam álmomat, / békés világomat! 
// Hadd adjak még hitet, / fákat, folyóvi-
zet, / fogadd el Istenem, / tiéd az életem.
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Falstaff szerepében


