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A vízkereszti bizánci orthodox nagy vízszentelés nyolcadik hangú tropárjai
a Barački-féle szerb énekeskönyvből (címe latin betűs átírásban: Notni zbornik
crkvenog pojanja po karlovacskom napevu. Novi Sad [Újvidék] 1923. 280–282;
Kragujevac 19952) szentendrei szokás szerint (a jegyzetekben). Kicsin Radivoj,
Brczán Miroszláv szentendrei szerb orthodox kántorok, Gálity Vojiszláv esperes,
püspöki helynök és mások énekét (a közlés időpontja, helye: 2012. január 19.,
Szentendre, Blagovestenszka-templom) lejegyezte a liturgikus kórus tagja: Déri
Balázs. Az énekeskönyvről ld. Dujmov Milán: „Nenad Barački”, Magyar Egyházzene XVIII (2010/2011) 297–298.
Az egyszerűsített lejegyzés nem veszi figyelembe az egyéni, elsősorban az egyik
kántor éneklési stílusára jellemző (és lényegében az énekeskönyvbeli dallamközlés követésére utaló) apró, átmenőhangos díszítéseket (előkék és utókák).
A szentendrei éneklést a szekund-lépésekből álló nyolcadmelizmák helyett épp
a negyedhangos terclépések gyakorisága jellemzi. Nem pontosíttatnak továbbá a pontozott nyolcad-tizenhatod ritmus különböző (pl. triola) változatai
sem. * jelzi: a Barački-féle szerb énekeskönyv a doxológiához a szövegkezdet
megadásával a 217. [recte: 215.] oldalra utal; a kántorok azonban nem lapoznak
oda, vagyis a doxológiát ún. „szabással”, az alapdallam szövegre illesztésével
éneklik. (E technikának dokumentuma lényegében az egész ének.) A lényegében folyamatos tömjénezést kísérő csilingelés miatt néhány részlet egészen
pontos rögzítése meglehetősen kétséges.
Magyar fordításban: „Az Úr hangja a vizek felett kiáltja, mondván: Jertek, vegyétek
mindnyájan a megjelent Krisztus bölcseségének lelkét, értelmének lelkét, istenfélelmének lelkét. Ma megszenteltetik a vizeknek természete, meghasad a Jordán, és visszatartja hullámainak áramlását, látván, amint merítkezik azokban
az Uralkodó. Mint ember jöttél el a folyóhoz, Krisztus Király, és az Előhírnök
kezéből, óh Jóságos, sietsz felvenni a szolgai keresztséget a mi bűneinkért, Emberszerető. Dicsőség … most és mindenkor … A pusztában kiáltó szavára: ⎯ készítsétek az Úrnak útját ⎯ eljöttél Urunk, szolga képét véve magadra, keresztséget kérve, Te, aki nem ismered a bűnt. Megláttak a vizek és megfélemedtek;
velük együtt megrettent az Előhírnök is, és felkiáltott, mondván: Hogyan világítsa meg a mécses magát a Világosságot? Hogyan helyezze kezét a szolga az
ő Urára? Szentelj meg engem és a vizeket, Üdvözítő, aki elveszed a világ bűnét.”
(Evchologion. Fordította és összeállította Berki Feriz. Második, bővített kiadás.
Magyar Orthodox Adminisztratúra, Budapest 1997. 416.)
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