
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.
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A figyelő szeretet leglázasabb tevékenysége a csend.

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