
178 GULYÁS JÓZSEF 

CSOKONAI ISMERETLEN KÖVETŐJE. 
Alszeghy Zsolt az IK. 1917. évf. 427—31. lapján foglalkozik Csokonai 

követőivel. Azonban Grell János nevét nem említhette. A pataki főiskolai könyv
tár kézirattára 132. sz. füzete 80 lapon 88 darab vers kéziratát őrzi. A Fel
vidító tizedik darabja, Juli címmel, Grell Jánostól 827 (1827) NOK. jegyű 
másoló kéziratában, 88 darab verset tartalmaz. E versek erősen mutatják 
Csokonai hatását. Csokonainak Lilláról, Grellnek minden verse Juliról zeng. 
Alig van olyan költemény, amelyben név szerint meg ne lenne említve. 
Megénekli kék szemét, szőke haját, vállig meztelen karját, mellét, hamisságát, 
tréfás voltát, táncát stb. Öt látja mindenben: a csillagban a szemét, a rózsában 
a szépségét, piros ajkán Ámor ül. Ezekben a versekben itt-ott Csokonai 
reminiscentiák kerülnek elő. Juli Íratja vele a verseket; a Juli ragyogó kék 
szemében a nap nyílik, mint Csokonainál Lilla szemének kerületében május 
mosolygó napja jő. Anakreoni dalait is utánozza. ír az éjjelhez, mint 
Csokonai az estvéhez. Kötődés c. verse Csokonai Megkérlelés c. költemé
nyének mása. Amint Csokonainak van parasztdala, neki is van népdala. 
Vannak idegenből fordított versei is. (Höltytől, Körnertől és egy olasz költőtől.) 
Van néhány tréfás epigramnija is. (A strázsáló Károly, A tréfás Juli, A 
rendtartó Barkasics.) Több költeménye a színekről szól (zöld, gesztenye, 
kék, rózsaszín). Némelyik versében van lendület, pl. Szép ő, ha ül, szép ő, 
ha áll stb. Még támadó verse is van. Támadja Kapronyit, aki megrágalmazta 
öt Juli előtt. Végül megvallja, hogy verseit csak Juli számára írta, az ő 
csókja lesz aznk jutalma, mint Csokonainál a Lilié. 

Valószínű, hogy a 137. sz. kötet 138. lapján lévő egy prózai és hét verses 
darabot (tréfás epigrammát) is ő írta, legalább a kézjegye erre vall. 
Ugyancsak Grell János munkája a 134. sz. kézirat, a Felvidító XXI. sz. 
darabja; címe Marokkói levelek 829-ből. Ez is NOK. másolatában maradt 
fenn. Arabból fordította G J., eredetije 1784-ben valószínűleg Frankfurtban 
és Lipcsében jelent meg. 1—118. lap. 22 levélben mondja el a szerző a 
marokkói küldöttség Bécsbe érkezését és ott szerzett tapasztalatait. A kül
döttség egyik tagja Tangerbe írja meg barátjának Németországról, a kato
nákról, az uralkodás formájáról, a keresztyén vallásról, az ó- és újtesta-
mentumról, a pápáról, Krisztusról, a gyónásról, a nevelésről, a reformációról, 
a szentekről, a toleranciáról szóló nézetét Tehát a felvilágosodás gondolat
körébe tartozó nézeteket fejteget. Ballagi Géza a Magyar politikai irodalom 
c. müvében nem szói róla, pedig eleven előadású munka. 

Ki volt Grell János ? Eddig semmit sem tudtunk róla kideríteni. Szinnye 
lexikona a Grell-család három tagját ismeri, őt azonban nem említi. 
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GrYÖNGYÖSY SÁMUEL VERSEI. 
Gyöngyösy Sámuel nevét Szinnyei Magyar ltok élete és munkái IV. 

kötelének 73. hasábján olvassuk. Mint poéta is szerepelt. Szinnyei két 
költeményét említi a Révész-féle egyházi könyviárban. (Jézus a tengeren 
a Dúsgazdag és Lázár.,x) Könyvtárunk nem régen kapott egy kéziratos 

i I. 252. 1. II. 264. 1. 


