KEPES HÉT
SZÉPIRODALMI HETILAP
1. évfolyam

1. szám

Prága, 1928 október 7

MÉRLEG
Nem történik semmi. Az esem ények elm últak. Az
oceánrepülők gépeiket végleg bevontatták a hangárba.
Az climpiász elviharzott. A de au viliéi kártyaosaták elviliarzottak. A békét aranytoll’a l biztosították. A nagy
pöröket befejezték és meghozták az obiigát halálos
Ítéleteket. A term ést betakarították. A választásokat
megejtették. Az uj Zeppelin legfeljebb készül az útra,
de most fedél alatt pihen. A szezon elm últ, a gyerekek
iskolába járnak, az év beballag az utolsó negyedbe és
megizleljük az őszt jelentő mustot. Csend van és sár,
becsukjuk az ablakot, becsukjuk a kaput, — ak á r a testa
m entum unkat is m egírhatjuk, az év testam entum át.
Jól esik egy pillanatra visszatekinteni, legalább a
közvetlen szomszédra, a nyárra, am elynek áporodott
szaga egy-egy déli pillanatban még az orrunkba csap
és felhevit. — Tehát 1928 nyara. Az első m egállapítás:
évtizedek óta nem volt részünk ily egyöntetűen szép,
meleg és derűs nyárban. Az utolsó eső junius végén
esett, s szeptem ber közepéig szabadságon voltak a fel
hők, mégcsak a naplem entét sem jöttek feldíszíteni
aranyszegélyü drapériáikkal. A m ásodik m egállapítás:
soha ennyi em ber nem utazott még, m int ezen a nyáron.
A vasutak és a m enetjegy irodák statisztikái szerint az
utazások a háború óta ■egyre felfelé menő ívelést m utat
nak. 1924-be n az utasok száma körülbelül elérte az
1913-as számot, a háború előtti évek legforgalmasabbikát,
1925-ben a statisztika ném i visszaesést m utat, 1926-ban
újra a k ét év előttihez rugaszkodik, 1927-ben messze el
hagyja, 1928-ban pedig csaknem ötven százalékkal túl
szárnyalja az előző év eredm ényét.
A harm adik m egállapítás: A nyaralók aránytalanul
nagyobb számban keresték fel a tengereket, mint a
hegyeket. A két rivális közül a víz győzött, névszerint
az Atlanti-óceán, am elynek p artjain kétszer annvia i
üdültek, mint bárm elyik m ás tenger partján. Egyedül
a hollandusok és az angolok m aradtak hűek Svájchoz,
a többi nemzet, a nagy európai m edencék tengertnem látott fiai, három négyszeres túlerővel vonultak a
tengerpartokra.
Negyedik m egállapítás: a konjunktura-utazások el
múltak, m ert a valuták vásárlóértéke ugyahogy min
denfelé kiegyenlőd ött. Anglia és Hollandia természe« ' sH::' II* J'lbv;
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tesen a legdrágább országok m aradtak, viszont Cseh
szlovákia a balkáni állam ok után a legolcsóbbnak szá
m ított egész Európában. Elsősorban ennek köszönhető,
hogy a köztársaság fürdőit soha nem ism ert töm egekben
lepték el a fürdővendégek. Most a szezon után felm erül
a kérdés, m it kaptak a nyaralók a mi fürdőinkben, első
sorban Szlovenszkón.
Csehországnak óriási ifürdőtradiciói vannak. Ha
K arlsbad és iMarienbad nem is érik el minden tekintet
ben azt a nívót, aimit a rivierai, a svájci vagy az óceán
m enti fürdőgóopontok képviselnek, a különbség leg
feljebb nüanszok, esetleg számok kérdése. A fürdő
helyek alfái és ómegái a szállodák. A m odern m unkásem ber kiolthatatlan nosztalgiával gondol a luxusszálló
tompa és zökkenésnélküli életére, az óriás hallok kerevetei és bőrfotelles sarkai mákonyi és nirvánát jelente
nek számára, az étterm ek ezüstje, a bar asztala, a folyo
sók perzsaszőnyege, az olvasószoba nehéz brokátfüggö
nye körül idegen és ideges parfőm leng, m elyben a
nyárspolgár kalandok, lehetőségek, rendkívüli ségek és
zsibbaisztó odaadások illatát érzi; — m inden rabszolga
sors után kéjes liberációt jelent ez a négyhetes hotelvilág, ahol az élet a mi gom bnyom ásainkra látszik
igazodni. A fürdőhelyek fejlődése a luxusszállodák szá
mától és rangjától függ.
Szlovenszkó 65 fürdője közül, a legtöbb belátta,
hogy óriási beruházások nélkül nincs eredm ény.
Az elm últ években nem egy fürdőhelyen tíz-tizenöt
milliós építkezésbe kezdtek, nagyarányú, európai mé
retekkel m érhető szállodákat em eltek, — :s az eredm ény
nem váratott m agára. 1928 nyara Szlovenszkón sok
helyütt világm éretekkel m érhető fürdőüzem et talált:
kellő szállodákat, kellő szórakozásokat, kellő kulturát
és felszerelést. Örülünk, hogy pazar tájaink, és gazdag
gyógyforrásaink v ég re m egtaláltak a kellő keretet,
amely nélkül csak olyanok voltak, mint a csiszolatlan
gyémánt.
A szí overiszkói fürdőélet m érlege kedvező. A nyár
sikerrel és elism eréssel záródott. Soha ekkora forgalom
nem volt fürdőinkben. Nyugodtan csukhatjuk be az
ablakokat és zárhatjuk m agunkra az ajtót: aki ez idén
tőlünk távozott, csak m egelégedéssel távozhatott.

