LEVÉLSZEKRÉNY.
D i v a t k é p e k a f a l o n . Nem ősrégi, de mindenesetre régi divat divat
képekkel ékesíteni a falat. Minthogy a divatképek divata nálunk kereken
száz esztendős, leszámítva az 1790-es évek néhány divatképét (Hadi és Más
Nev. Tört.) nem állíthatjuk, hogy régebbi őseink, mondjuk ősapáink és vak
apáink már divatképekkel tették változatossá és szórakoztatóvá egyes helyi
ségeiket. Ez az utóbbi szokás, felékesíteni a mellékhelyiséget, csak oly régi,
mint a divatképek divata. Kereken százesztendős. És ezt a divatot a múlt
század közepének divatlapjai sínylették meg. Szegény Társalkodó,
Regélő,
Honművész, Honderű, Közlemények,
Életképek, Pesti Divatlap, Iris, Spie
gel stb. mind elkezdte szenvedését megcsonkíttatása miatt megjelenése után
egy-két évvel, amikor divatképei kimentek a divatból és átadták helyüket
új divatképeknek. — A mai divatképeknek, ha elévülnek, ugyanaz a sorsuk,
mint a száz év előttieknek. A százéves divatképek, (amelyek színes litográfiák,
vagy kézzel színezett réz-, acélmetszetek) azonban már karriert csi
náltak: előkelő úri lakások női boudoirjainak falait ékesítik. Ma már
pénzt érnek. H a nem is sokat, de mindenesetre árucikkek és már nem ke
rülnek — a mellékhelyiségbe. Az új, egy-kétéves divatképek még maku
latúrának sem érnek semmit, a régiek azonban az utolsó évtizedekben már
keresett cikkek voltak a piacon. Különösen gondos őrzésben részesítendők a
divatképes-lapok, különben úgy járhatunk, mint az egyik nagy külföldi
könyvtár, amelynek már összes divatképei eltűntek a divatlapokból.
T R . Z.
A b e t y á r a r c k é p e . A közönség sokszor fordul a könyvtároshoz
azzal a kéréssel, hogy olyan munkát adjon kezébe, amelyben egy-egy híres
ember, fontos személyiség arcképét is megtalálja. Úgy tudjuk, hogy éppen
egyik nagy könyvtárunkban nem régen RÓZSA SÁNDOR arcképe iránt érdek
lődött egy kutató. Nem dönthetjük el, vájjon ült-e modellt valaha a világ
hírű alföldi haramia, vagy állt-e életében egyszer daguerreotype-masina
előtt. De folyóiratokban, vagy füzetes regények fedelén megjelent kép
másainak hitelességébe vetett hitünket erősen megrendíti FRANKENBURG
A D O L F emlékiratainak egyik fejezete (Bécsi élményeim II. kiad. Sopron,
1883. 2. köt. 71. 1.). Ezt írja FRANKENBURG : „Ágai Adolf megírta Rózsa
Sándor biográfiáját egy troppaui német kalendáriomba s ahhoz arczképet is
küldött. Ez arczképnek mulatságos históriája volt. A Vasárnapi Újság
ugyanis kiadta gróf Károlyi György egyik gulyásának a képét, aki akkor
a londoni vagy párizsi (nem tudom már melyik) köztárlaton őrizte a gaz
dája címeres marháit. Ezt a képet Ágai lemásolta, a gatyája korcába bele-

