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Hosszasan nézem lágy színekkel megfestett portréját az esztergomi bazilika
-egyík sekrestyéjében, a kanonokok galériájában. Csontos, magyaros arca halvány és
törődött. Szájának keskeny vonala határozott akaraterőről árulkodik. Mégsem ural
kodó típus: halk szavú, aszkéta ember benyomását kelti. A kortárs "képírónak"
ez a szerény tehetséggel megfestett alkotása élethű ábrázolásnak tűnik, a kép fel
irata pedig egy munkás élet emlékét idézi: "Náray György, zólyomi főesperes. Be
szédeket és magyar himnuszokat adott ki."

Nemcsak az egyházi ének és az irodalomtörténet szakemberei ismerik tevé
kenységét, a Szent Vagy Uram énekeskönyvből éneidő katolikus hívek is gyakran
találkoznak nevével. Mintegy 100 vallásos éneke kőzül 23 dallam került bele a
SzVU énekgyűjteménybe. Az "Isten áldjon, tünde játék", a "Szívünk, lelkünk most
kitárjuk" keresztúti ének, a "Szent Magdolna elméne ama reggel sírva", a "Jézus
Szíve, legtisztább szív", a "Néked ajánljuk, Szűz Anyánk" májusi köszöntő ének,
a "Kegyes szemmel nézz ránk" miseének, az "Isten, hazánkért térdelünk elődbe"

és a "Szent Imre herceg, Magyarország éke" jól ismert és szívesen énekelt egyházi
-énekek dallama Náray lelkében született meg. Az ,,0 áldott szent Istenem" oltári
szentségről szóló ének és a "Szent Erzsébet Asszony életéről" kezdetű egyházi éne
kek szövege is, dallama is Náraynak Lyra coelestis című, Nagyszombatban, az 1695.
.évben kiadott művéből! kerültek bele a SzVU énekgyűjteménybe.

Élete

Oseí apai ágon kétségtelenül a Vas megyei Nárai községből származtak. Kis
nemesi családjának a névadó helységben és ennek közvetlen környékén voltak az
udvarházai és birtokai. Anyakönyvi adatok híján ma már lehetetlen megállapíta
nunk, hogy melyík őse költözött Vas megyéből Muraközbe, ahol Náray György
szülőhelyét keresnünk kell. Arról a keresztelési anyakönyvről sem tudunk, amelybe
születési körülményeit bejegyezték. Születési idejét (1645. április 24.) és más fontos
adatokat a római Collegium Germanico-Hungaricum Katalógusa (L köt. 544. lap)
őrizte meg az utókor számára: "Náray György a Zala megyeí és a zágrábi egyház
megyéhez tartozó Palozról származik, apja István, anyja Korody Anna. Mindketten
nemesek és protestánsok, de őt gyermekkorától katolikus rokonai nevelték. A hu
mán iskolát Győrben és Nagyszombatban végezte. Ugyanitt fejezte be a bölcseleti
tanulmányokat is, ezekből borostyánkoszorús fokozatot kapott. Tagja volt a Boldog
ságos Szűz Társulatának. A nagyszombati rektor javaslatára és az esztergomi érsek
rendelkezése alapján 1666. május 31-én érkezett a Kollégiumba, 22 éves, de csak a
következő év Szent György napján fogja betölteni. Úgy döntöttek, hogy tanulmányai
megkezdése előtt a metafizikát kell ismételnie. Esküt tett 1666. október 10-én, el
távozott 1668. november 6-án, mínt felszentelt pap. A metafizikát, és két éven át
a skolasztikus teológiát tanulta közepes eredménnyel. Egészségi ok miatt engedé
lyezték távozását. Erkölcsi magatartása és jámborsága kiváló volt."

Úgy tűnik, hogy a nagy múltú római intézet elöljárói egykori növendékük sor
sát a kollégiumból való távozása után is figyelemmel kísérték. Később nemcsak
fontosabb egyházi megbízatásait, de irodalmi munkásságát is feljegyezték. Annak
€llenére, hogy ezekben a feljegyzésekben Náray származási adatai is megtalálhatók.
pontos szülőhelye mégis napjainkig vitatott kérdés maradt. A legtöbb Nárayról
szóló életrajzi ismertetés egyszerűen csak ismétli az idézett katalógus szövegét : "a
Zala megyeí és a zágrábi egyházmegyéhez tartozó Palozról származik." Elsőként

Békési Emil vetette fel a kérdést, hogyakatalógusban említett Paloz melvík mai
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helységgel azonosítható. Vizsgálódása azonban eredménytelen maradt, sőt Rómer
Flóris régész sem tudott kellő tájékoztatást adni neki. A földrajzi írók által közzé
tett helységnévtárak színtén bizonytalanságban hagyták: Paloz (Pálócz) helység
nem található Zalában.?

újabb helytörténeti kutatások: a helységnevek etimológiai vizsgálata és az elő

kerűlt oklevelek, amelyekben a helységnevek névváltozatai is megtalálhatók. két
ségtelenül tisztázták a Paloz-Palovec helység azonosságát," Náray tehát az egykor
Zala megyéhez tartozó Muraközben, a zágrábi egyházmegye területén, Palovec köz
ségben született. Ma ez a helység a csáktornyai esperesi kerületben van, Mala Su
botica (előbb Sobotica) plébániának filiálisa.

Protestáns szüleit gyermekkorában elveszíthette. Katolikus rokonaihoz került,
akik a tudatos vallásgyakorlás évei előtt már katolikus szellemben nevelték. Ezért
nem említik később sem katolikus hitre való áttérését. A fölötte gyámkodó rokonok
gondosan iskoláztatták, jezsuiták által vezetett nevelőintézetekbe került, ahol a ze
nei alapfogalmakkal is mégismerkedhetett. Kéziratban megmaradt naplószerű írá
sából' tudjuk, hogy győri diákoskodása idején egy alkalommal a Duna vizébe
esett és majdnem belefulladt. Jóllehet a keze ügyébe kerülő deszka segítségével
partra vergődött, de ez az esemény mégis mélyen megrendítette érzékeny lelkét.
Elhatározta tehát, hogy nem valamely világi pályán fog dolgozni, hanem teljesen
Istennek szenteli életét. A nagyszombati egyetemen tanult bölcseletet, majd szemí
náriumi elöljárói 1666 májusában Rómába küldték teológiai tanulmányainak el
végzésére.

Betegeskedése miatt 1668. november 6-án elhagyta Rómát. Mint felszentelt
pap búcsúzott el az örök várostól. Először az egri püspök káplánja lett. 1670-ben
.]"ászóról írta azt a levelet, amelynek írnpururna naplójának végén olvasható. Arról
pedig a Lyra coelestis tájékoztat, hogy Gyöngyös környékén is megfordulhatott,
mert az ott tapasztalt vecsernye-éneklés gyakorlatára utal a szombat esti "Ad
Vesperás" imádság közlésénél (186. lap). Kétségtelen tehát, hogy lelkipásztori mun
káját az egri egyházmegyében kezdte el, annak ellenére, hogy esztergomi egyház
megyés pap volt.

Talán nem tévedünk, ha ennek okát Náray missziós szándékaiban keressük. A
Rómában tanuló magyar teológusok bizonyára értesültek arról, hogy a Szentszék
állandóan sürgette a török hódoltsági területek lelkipásztorokkal való ellátását. A
szórványban élő katolikus hívektől ugyanis sok ilyen kérés érkezett Rómába, ahol
nem mulasztották el felhívni a magyar püspökök fígyelmét, hogyahódoltsági te
rületekre felszentelt papokat küldjenek, Ezért említi az egyik reláció dicsérőleg

Nárayról: "Az a vélemény róla, hogy fölötte erényes, aki nagyon szeretne misszióba
menni a hitetlenek közé." Később az esztergomi főkáptalan Liber rubere is feL
jegyezte róla: "A török hódoltság alatt nyögő, legtávolabbi vidékeken szétszór t és
elhagyott híveknek nagy buzgalmú lelkipásztora volt."

Az egri egyházmegyéből 1674-ben Csallóközbe került, és ott Csütörtök mező

város plébánosa lett. Itteni működéséről két fontos forrásunk van. Egyik az általa
Írt Historia Domus, vagy ahogy ő maga címezte Liber Cronicae. A másik forrás:
prédikációs vázlatai, amelyeket az 1674-1679. években jegyzett le.5

1677-ben esperessé nevezték ki, majd az 1679. év végén Püspökibe kerűlt plé
bánosnak. Később a Szent Istvánról elnevezett papnevelő intézet prefektusa, 1686
ban a pozsonyi káptalan dékánja, 1690-ben pedig esztergomi kanonok lett. Mint az
esztergomi káptalan tagja és zólyomi főesperes 54 éves korában, 1699. december
5-én halt meg Nagyszombatban. Itt, a főtemplom Szent Jánosról elnevezett kápol
nájában temették el. Sírhelye ma ismeretlen.

Lelkipásztori működése és jellemzése

A római Collegium Germanico-Hungaricum katalógusa betegséggel indokolta
Náray távozását az intézetből. ahol teológiai tanulmányait befejezte ugyan, de szi
gorlatait nem tette le. Fegyelmi és tanulmányi szempontból példamutató diák volt,
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így valóban betegeskedése gátolhatta a tanulásban. Naplójában maga is beszámol
ismétlődő gyengélkedéseiről. Említi ugyanis, hogy "mint több alkalommal máskor",
az egyik szombati napon súlyos oldal- és mellfájásból gyógyult meg.

Beteges alkata ellenére egész életében tevékeny maradt és mint lelkipásztor
sohasem kímélte magát. Műve előszavában megvallja, hogy napi lelkipásztori el
foglaltsága után legtöbbször éjszaka dolgozott énekein. Már teológus korában ma
gányt kereső, feddhetetlen életű papi ideált rajzolt maga elé: "Ha kikerülsz, ne
csatlakozzál a világi emberekhez túlságos barátkozás és vendégeskedés által, de élj
elvonultan és csak Istenre nézz." Első önálló lelkipásztori helyén a maga és talán
utódai számára újólag feljegyezte eltökélt szándékát, hogy nem merül bele a gazdál
kodás gondjaiba, mert az ilyen foglulatosságok "Istentől elfordítják, az evilági
ügyek rabjává teszik éppen úgy, mint CiZ emberekkel való gyakori szórakozás és
barátkozás is." 19y folytatja: "Azért tanácsolja az Apostol a nőtlenséget, hogy az
ilyen ember ne a világ dolgaival törődjék, hanem azzal, ami Istené. Mennyire
kárhoztatandó tehát, ha az, akinőtJenül él és egészen Istennek szeritelte életét. sőt

a világról lemondott, mégis elhanyagolja Isten ügyét, világi gondokban és felada
tokban merül el, csak ilyesmire figyel és Istentől elidegenedik."?

A kánoni vizitációkban megszabott ún. stóla-jövedelmet a maga részéről csak
önkéntes adományként kezelte, "ilyen dolgokban miridig tekintettel kell lenni a
szegényebbre". Elve volt, hogya plébános inkább maga szenvedjen hiányt, de soha
ne erőltesse anyagi hasznát. Utóda e gondolatokat folytatva csípősen meg is je
gyezte: "aztán járjon ajtóról ajtóra, koldúlja mindennapí kenyerét, vagy éljen a
szélből ..."

Valami igazság van abban, hogy Nárayt könnyen elragadta költői képzelete,
és nem számolt eléggé a reális adottságokkal. Ifjú éveiben azt tervezte, hogy Ró
mából visszatérve hazájába, plébániai konviktusokba gyűjti majd össze az arra
érdemes, tehetséges ifjakat. Ebben az ügyben az országgyűlés előtt, sőt közvetlenül
a királynál akart interveniálni: "Jelesebb ifjak mínd a nemesi, mind a közrendből
plébániákon a plébános felügyelete alatt, a tanító által kapjanak oktatást a jó er
kölcsökben és tudományokban, többek között zenében is 14 éves korukig." A XVII.
század középén vagyunk, az ország legnagyobb része török iga alatt senyved. Is
merjük a meglévő plébániai iskolák helyzetét : legtöbb helyen a szegényes iskola
épület felépítése és fenntartása is komoly anyagi gondot jelentett. Plébániai kon
víktusok (nevelőintézetek) alapítása és az ott nevelődő tanulókról való intézményes
gondoskodás akkor megvalósíthatatlan eszmének tűnhetett. Mégis tisztelettel emlé
kezünk Nárayra, aki hazájától távol, ilyen, a közművelődést szolgáló tervekről áb
rándozott. Elképzelésében mindenképpen figyelemre méltó, hogy a falusi iskolákban
is megkívánta a rendszeres zenei oktatást.

Római naplójából értesülünk arról, hogy magyar nyelven egy Politicum libel
lumot szándékozott írni. A hit területén megvalósítandó népi egységet akarta szol
gální vele. Ez a műve sohasem született meg, mínt ahogy több más terve is csak
elképzelés maradt. 19y nem lett semmi abból a szerzetesrendből, amelynek még
szervezetét is leírta, külőn kiemelve, hogy nem örökségből vagyadományokból fog
ják fenntartani magukat, hanem saját munkájukból.

Eletkörülményeinek reális kötöttséget később megrostálták ifjúkori elképzelé
seit. Ezek a tervezgetések mégis szépen rávilágítanak jellemére, önmaga iránt szi
gorú, fegyelmezett, aszkétikus életszemléletére. A jó cél érdekében szívesen hozott
anyagi áldozatot. Egyik leveléből tudjuk, hogy a Szent Istvánról elnevezett szemí
nárium építkezésénél a maga jövedelméből is segített.7 Az életéről készült meg
emlékezések kiemelik kivételesen nemes lelkületét. .Jcülönösen ájtatos, kegyes tár
salgású és mindenkinek jó példával elöljáró férfiú" volt.

Lelkipásztori buzgóságában a katolikus újjászületés lendülete érződik. Olyan
községben kezdte meg önálló lelkipásztori munkáját, ahol előbb három hitfelekezet
között éleződött ki a széthúzás. Ha a hitbeli egységről tervezett könyvét nem is
írta meg, egykori célkitűzésén volt alkalma fáradozni plébániája területén. O is
felhasználta a jól bevált hitújítási eszközöket: rendszeresen és komoly felkészült-
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séggel végezte az igehirdetést (kéziratban megmaradtak prédikációs vázlataí), gya
korlatias, hitbuzgalmi írásokat adott ki (Novus annus Bissextilis, 1692. - A Szetit
há1'Om'ság olvasójárul, 1693). Főleg a közös istentiszteleten való részvételt akarta
hívei számára vonzóvá tenni. Az általa kialakított, jórészben még a középkori ha
gyományból átvett gyakorlat szerint a templomi éneket iskolás gyermekekből szer
vezett énekkarral énekeltette. Ezek az énekesek a templom szentélyében álltak vagy
térdeltek, és éneküket az iskolamester vezette. Akkor még ismeretlen volt a templo
mi éneklésnek az a gyakorlata, amelyet később a Tárkányi-Zsasskovszky énektár
népszerűsített. A Náray által természetesnek vett, ezért csak vázlatosan jelzett
gyakorlat szerint az ének liturgikus jellegű volt, nem szakadt el a miséző pap
imáitól, ahhoz szervesen kapcsolódott. Ha Náray énekeit vizsgáljuk, találunk ezek
között is oktató, kateketikai jellegű alkotásokat, de ezeket nem szentmise alatt éne
kelték a hívek. Náray elsősorban az ordót énekeltette, mégpedig népi nyelven. Az
egyházi év különböző időszakára és a jelesebb ünnepekre, továbbá az évközi va
sárnapokra külön dallammal és az időszakhoz alkalmazkodó szövegváltozattal "Ky
riét, Glóriát, némely prózákat, Krédót, Szanktuszt és Agnusz Deit" készített. A Ky
ri ét rendszerint tropizált formában közölte, az ordó egyéb részeit alkalmi utalások
kal (parafrázisokkal) bővítette, de annak szövegétől lényegében nem tért el. Ese
tenkint lehetőséget adott arra, hogy a szentmise egyes részeinél az időszaknak

megfelelő népéneket énekeltessen a kántor. Ilyen utalások találhatók művében: a
szeritlecke után az evangéliumhoz, vagy az időszakhoz alkalmazkodó, esetleg az
ünnepnek megfelelő ének énekelhető (89. lap). A Proza (sequentia, evangélium előtti

ének) helyett bármely ádventí ének vehető, ugyanígy Agnusz Dei után (71. lap)
ádventben a Krédó helyett is megengedte, hogy "A kereszténységben" kezdetű nép
éneket vegyék. Úrfelmutatás után pedig az oltáriszentségről szóló éneket énekel
hettek az általánosan ismert népénekek közül. .

Nem titkolta, hogya magyar nyelvű népéneklést lelkipásztori szempontból
tartja fontosnak, mert "több helyütt a hívek protestánsokkal vegyesen élnek, akik
visszarettennek a szentmise hallgatásától, de nem azoktól az énekektől. amelyeket
megértenek; ilyen módon ők is buzdítást kapnak a templom látogatására" (Praeja
tio). Feltehetően Náray is tapasztalt olyasmit, amiről Illyés István panaszkodik, hogy
katolikus iskolamesterek "eretnek graduálok és funebrálisok"-ból énekelnek. Ezért
a maga hatáskörében kifejezetten megtiltotta. hogy a kántor iskolás gyermekekből

szervezett énekkarával a szentmíse alatt, de azon kívül is (pl. lakodalrnakban) hi
vatalos, vagy- nem hivatalos énekeket (ordinarias et familiares cantilenas) vala
mely protestáns énekeskönyvből énekeljen. Nem mintha ezek az énekek nem len
nének elfogadhatók, sőt esetenkint nagyon szépek, de mínden igyekezetével azon
fáradozott, hogya hitújítás emléke ezáltal is eltörlődjék,"

Ilyesféle buzgalom érződik abban az egészen sajátos felmérésben, amelyet a
gondjaira bízott plébánia hivőiről tervezett és részben el is készített. Ezt a felmé
rést az általa megszerkesztett és híveiről készítendő táblázaton ilyen szempontok
szerint végezte: név, vallás, állapot, mindíg katolikus volt, kálvinistából - evan
gélikusból lett jó katolikus, kényszerből, csak névleg katolikus, érzésvilágában kál
vinista - evangélikus; jó erkölcsű, jámbor, remélhetően jó lesz, félő, hogy rossz
útra tér stb. Ezeket a jellemző vonásokat bizonyos betűkkel jelölte, ilyen praktikus
módon akart tájékozódni híveiről. Ezt az eljárást azonban közbejött áthelyezése
miatt nem tudta befejezni. Ha elkészült volna, kétségtelenül egyedülálló XVII.
századi vallásszociológiai felmérés lenne kezünkben egy adott község lakóiról.

Irodalmi és zenei tevékenysége

Náray a Pázmány utáni nemzedékhez tartozott, elsősorban azok közé, akik az
egyházi énekköltés terén alkottak nagyot, részben már meglévő énekek összegyűj

tésével. részben újak szerzésével, Ennek a nemzedéknek irodalmi tevékenységében
a nagy magyar főpap által elvetett mag (az 1629. évi nagyszombati zsinat) gazdag
gyümölcsöt érlelt. Műveik nem éppen kiemelkedő alkotások, hiszen az irodalom te-
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rén Pázmányhoz mérhető szellemi örökös nem akadt közöttük. Pázmány a ma
gyar próza megteremtése közben a nyelvünkben rejlő értékeket bontotta ki, míg
az őt követő írók sora a vallásos költészetben és énekszerzésben alkotott mara
dandót, megvalósítva az említett zsinat döntését a katolikus énekeskönyvek meg
jelentetéséről.

Pázmány hatása abban is kimutatható, hogy az általa teremtett művelődési vi
szonyok között ezekben az évtizedekben szinte új katolíkus embertípus nevelődött.

Ezek a nagyszombati egyetemen és külföldön kiművelt emberfők nemcsak har
coltak világnézetükért, hanem alkotni és építeni akartak, tehát világnézetük kultú
rát teremtett. Iról buzgalmuk nem volt öncélú, bizonyos gyakorlatiasság érződik

törekvésükben: nevelni akartak. Költészetük ezért kissé egy körben mozog, a ha
gyományos utat tapossa. Ezekben az irókban már szembetűnő a tudatosság, a mű

alkotás iránti érzék, a művészi formálás igénye. A katolíkus szellemű irodalom
nak ebben az ébredésében még egy szempontot emelhetünk ki: jelentősen megnö
vekedett a könyv szerepe. Nem csupán a kiadott művek számszerű növekedésére
gondolunk, bár ez is tükrözi a lényeget, hogy ti. a könyv már nagyobb tömegekre
hatott, tehát közönséget nevelt és az irodalmat szélesebb néprétegekhez vitte közel."

A nagy kortársak alkotásai (Zrínyi és Gyöngyösi irodalmi tevékenysége) mel
lett kiemelkedő szerepet kapott irodalmunkban a katolikus énekköltés is, amely ép
pen ezekben az évtizedekben élte virágkorát. A sort Kisdi Benedek énekeskönyve,
a Cantus Catholici (1651) nyitja meg. Ezt időrendben talán a kéziratos turóci
Cantionale követí,10 amelyet ismeretlen alkotója szintén kiadásra szánt, majd Ká
joni János Cantionale Catholicumát (1676) és Illyés István Soltári énekek (16fJ3)
círnű művét említhetjük. A sort Náray Lyra coelestis (1695) című műve zárja.

Náray irodalmi tevékenységének egyéb termése is van. Említettük már kéz
iratban maradt műveít, továbbá lelkipásztori tevékenységet mintegy kiteljesítő hit
buzgalmi kiadványait. Mindezeknél jelentősebb a Lyra coelestis, ez őrizte meg ne
vét, és ez biztosított helyet számára a magyar irodalomban.

Náray jelentős írói és zeneköltői tehetség volt. A vallásos énekköltés, főleg

pedig a liturgikus énekek magyarítása terén úttörőnek számít. Az ilyen próbál
kozásoknak akkor nem kis akadálya volt. VII. Sándor pápa ugyanis 1661. január
12-én bullát adott ki, amelyben határozottan elítélte a Franciaországban megjelen
tetett népnyelvű misekönyvet. A bulla a teljes misekönyv fordítását tilalmazta. Bár
ez a szentmise nép által énekelt részeire kevésbé vonatkozott, mégis feltételez
hetjük, hogy bizonyos aggályokat kelthetett ezeknek a miserészeknek fordítása is.
Feltétlenül előremutató volt tehát Náray vállalkozása, amikor nemcsak magyarra
fordította az ordót, hanem nyomtatásban ezt ki is adta. A XVII. századi katolikus
énekeskönyvek sorában utolsónak jelent meg a Lyra coelestis, amely rövidesen nép
szerű énekeskönyv lett. Bogisich írja róla, hogy "tulajdonképpen csak a XVIII. szá
zadban terjedt el általánosságban szép, lendületes versei, de legkivált gyönyörű

magyar dallamai folytán".l1 A mű latin nyelven írt előszavában Náray az énekles
természetes igényéről és a vallásos éneklés értékeiről fejti ki gondolatait. Bőven

idéz görög-római íróktól, ezzel bepillantást enged klasszikus műveltségébe.

Az olvasóhoz és énekeshez intézett buzdító soraiban (Praefatio ad Cantorem seu
Lectorem) számba veszi azokat a tulajdonságokat, amelyek a szép egyházi éneklés
feltételei. Legyen ez elsősorban természetes, ami azt jelenti, hogy az énekes azt
ragadja meg érzéseivel, amit az ének jelezni akar. Értse meg a szavakat, legyen
egybehangzó az énekes élete a jámbor énekléssel és született adottsága segitse őt

a kellemes, mégis kellő hangerővel megformált dalolásban.
Ebben a bevezetőben említi Náray, hogy rnintegy száz éneket készített el. Sa

ját szerzeményein kívül néhány éneket más gyűjteményből vett át - amint meg
jegyzi -, "másnak kertjéből gyűjtögetett össze, mint neki tetsző rózsát", A Lyra
coelestis Náray életművének tekinthető abban az értelemben is, hogy költői és ze
ne szerzőí munkálkodásának java termését közölte benne. írói hajlama korán meg
nyilatkozott. Már római feljegyzéseit latin költeménnyel kezdte. Ugyanebben a ko
rai írásában található egy olyan költeménye is, amelyet később megzenésített és
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énekeskönyvében közölt.V Kéziratos beszédvázlataiban találjuk azt a költeményét,
amelyről maga jegyzi meg a Lyra coelestisben: "Végül ide kapcsolom ... Szent Jó
zsefről legújabban az ő ünnepe alkalmával készült éneket, amelyet a Breviárium
himnuszaiból fordítottam" (236. lap). Joggal gondolhatjuk, hogy énekeskönyvének
java része már plébánosi működésének idején készen állhatott, ha sajtó alá rende
zését a megielentetés előtti évekre tesszük is.

Enekeskönyvét a templomi közös imádkozás és éneklés szempontjai szerint
szerkesztette. Az oktató jellegű reggeli énekeket az egyházi év időszakainak (ádvent,
karácsony stb.) megfelelő énekek követik. Az időszaki énekek között, továbbá a
nagy ünnepekre és vasárnapokra való énekek című részben közli a magyarra for
dított ordókat. Külön fejezetben találjuk az oltáriszentségről, a Szenthárornságről,

Szűz Máriáról és a többi szeritről szóló énekeket. Több litániának, himnusz- és
zsoltárfordításnak is elkészítette dallamát. Végül nyolc zsoltáréneklési módot közöl,
a függelékben négy latin "cantio" dallamát adja, és az említett Szent József ének
kel zárja művét..

Zsoltárfordítással csak alkalomszerűen foglalkozott. A 117. zsoltár közlésénél
meg is jegyzi, hogy azért fordította le, mert ismert egy embert, aki e zsoltárt is
mételgetve húsvét éjjelén súlyos betegségből gyógyult meg a templomban. Élmény
anyagát egyéb énekeihez is a körülötte zajló eseményekből merítette. Krónikájában
keserűen panaszkodik, hogy a háborús időben féktelen mulatozásba csapott át az
emberek hangulata. Ezeket az elszabadult szenvedélyeket ostorozza egyik énekében:

A vért szomjúhozza ,haragos szívetek

Dúló, rabló, fosztó, csak az ti nevetek,
Hová vitt gonosság? kétségben estetek ...

Az ti Országtokat idegenek bírJák,
Előletek szedik földötöknek sírját (zsírját)

Mások munkátoknak vészik bérit, s díját.

(Cantio ad... poenitentiam, 37. Iap)

önmaga iránt szigorú volt, de másokat is el akart fordítani a hívságos dol
goktól:

Isten hozzád ó jó Világ!
Vigasztalást nékem nem ád,
Sem állandó örömet,

Vatami van tebenned,
Nem töltheti kedvemet,
Valami van tebenned.

(Hymnus de contemptu Mundi, 39. lap)

Legszebb Mária-énekeiben egyrészt a bölcsődalok gyermeki egyszerűsége talál
~ató meg: "Kincsem én szívem, alugy édes kisdedem, Jézus én kedvem, mézbel1
edes íszem" (35. lap), másrészt a Mária-siralmak középkorí hagyománya él tovább:

Jaj kereszt-fa! Ki magos vagy,
Szánny-meg, sírni töbé ne hadgy:
Hajoly alá szent terheddel,

Szép Jesust tülem ne ved-el
Szívem drága örömit;
Szivem drága örömít.

(Szűz Mária siralma, 66. lap)
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Költői gondolatai és képei természetes könnyedséggel bontakoznak ki, nyel
vezete mégis nehézkesnek tűnik, sőt egynémelykor magyartalan. Gyermekkorában
vegyes lakosságú vidéken élt, és ez a körülmény mintha írói munkásságában érez
tette volna hatását. Könnyebben és szívesebben írt latinul. Jellemző, hogy nap
lóját, krónikáját, sőt még beszédeinek vázlatát is latinul készítette el, pedig az
utóbbit bizonyára a nép nyelvén adta elő. Ha latin verseít összehasonlítjuk magyar
költeményeivel, azonnal szembetűnik latin verselésének pallérozottabb nyelvezete:

Magdalena martuo
Jesu et sepulto,

Mane dum non reperit
IIJsUm in sepulchro.

Ilyen könnyed hangvétellel kezdi azt a költeményét, amelyben a feltámadt
Krisztust kereső Mária-Magdolna érzéseivel az Isten után vágyódó lélek buzgal
mát szemlélteti.

Magyar énekeinek nyelvi zökkenölt sok esetben az eredeti szöveghez való szol
gai ragaszkodása magyarázza. Műve előszavában maga említi, hogy sem az egyházi
(liturgikus), sem a szentírási szövegeket nem akarta csonkítani, azok értelméhez
mindenképpen alkalmazkodott. Verselésének tehát lehetnek hiányosságai (erőltetett

rímek, vagy éppen a rím kedvéért elkövetett magyartalanságok), de mindenképpen
érdeme marad, hogy "mint maga útját járó" zeneköltő (Bartalus), a könnyed, a
népies dallam és ritmus hagyományát a templomi éneklésben meghonosította. Dal
lamait ötsoros vonalrendszerben, szoprán kulcsban, az ütem megjelölésével egy
szólamban készítette.

Náray zeneköltői alkotásainak nagy része közkincse lett templomi éneklésünk
nek. Ha költői hagyatékáról ezt nem is mondhatjuk el ilyen egyértelműen, alá
kell húznunk, hogy egész életműve maradandó értékeket őriz és ezeket még nem
merítettük ki teljesen. Dallamai közül többet felújított ugyan a SzVU énekeskönyv,
azonban ez a gyűjtemény sem mentette át a Náray által hűségesen őrzött liturgikus
éneklés középkorí hagyományát. A II. vatikáni zsinat reformja előtt még hiányoztak
ennek feltételei. Ma kötetlenebb helyzetben vagyunk. Ezért a templomi éneklés
liturgikus szellemének kibontakoztatásában nagyon hasznos lenne egyéb más
XVII-XVIII. századbeli énekeskönyvek mellett a Lyra coelestis tanulmányozása.

Jegyzetek: 1. Georgius Návay: LY'I'a coelestis svaví concordia Divinas Laudes personana.
Tyrnaviae, Anno 1695. - 2. Békési Emll: Magyar e,gyháZli Irók csarnoka. Új Magyar SIon.
1884. 5. lllip. - 3. Hadrov1cs László: Muraköz helyneve1. (Nyelvtudományi Közlemények,. 1934.
403. lap) - 4. Arrmotatlones varíae tempore alurnnatus ín Collegio Gennan1co Georgii Naray.
EszteI1glOm, Főszékesegyházi Könyvtár. MSS. IrI. 162. - 5. A Historia Domus elmét rövidítve
adja Náray: L C CS S Ja<.'Oo. Anno 167'1. (L'ber Cronícae Csütörtökterisls S. JacobI) A hely
beli plébáníám található. Utólagos Iapszámozással, - ConcIones festivales et dornínícales.
Kötéstábtáján hibás nyomtatásban ez áll: "Georius Naray, Parochus PY'!l'POkiensls. AnIIlO Do
m-ní 11ll12." Utóbbi adat a bekötés évére utal. Hl10 Iap terjedeímü. Eszterg>om, Főszékese~házi

Könyvtár. MSS. n. 265. - 6. Krónika, 29. Iap , - 7. 1695. június 22-én irt levele az eszter
gorní káptalanhoz. Közölve: Tört. Tár, 1800.. ~5. lap. - 8. Vö. Krónika, 33. lap. - 9. Vö.
Brisdts Frigyes: A XVII. század magyar irodalma. DebreceIJJl Szemle kJad., 1930. - 10. Is
merteti Bogisich MiJhály: Cantionale et Pass:onale Hun~cum. Értekezések a nyelv és szép
tudományok köréből. Budapest, 18112. 7. lap. - lJl. Bogísích Mihály: A magyar egyházi nép
énekek a XVIll. századból. ÉrtE:!k~ a nyelv és széptudományók köréből. Budapest, 1881.
J!5. Iap. - 12. "In me luctatur anírnus." 166'8-ban írta, Közölve Lyra coelestis. 416. lap.

A figyelő szeretet leglázasabb tevékenysége a csend.

Ami benned nem akar meghalni, az nem érdemli meg az életet.

G. T hi bon
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