
megpihenő Bismarck pedig a német romantika testvértájának látja a holdfény
ben úszó Dunát, a várost és rsögötte az Alföldet. Annyi vámvonal, határőrség és
útlevélkényszer ellenére, Kelet és Nyugat utazóinak kocsinyomai sokszorosan
keresztezik egymást, és nemcsak az arisztokraták jutottak el nyugatra, nemcsak
egy államhivatalnoki főméltóság fia, mint pl. a fiatal báró Eötvös József, hanem a
nemesi-értelmiségi Szemere Bertalan, és a jobbágy származék Erdélyi János is.
De talán még náluk is fontosabbak a nyugatot megjárt mesteremberek, nyomdá
szok, rmiasztalosok, ékszerészek, szabók. Európa civilizációját ők hozták el Szé
chenyi országába, és maga Széchenyi nem restellte, hogy híre kockáztatásával
gázfejlesztő készüléket csempésszen ki Angliából.

Amiként a teológusoknak a német egyetemek, a művészeknek pedig Róma,
Firenze, München voltak a tanulóhelyei, úgy a mesterségeknek Hollandia, Fran
ciaország és Anglia. A magyar felvidék reneszánsz házait lengyel mesterek épí
tették, a magyar várakat pedig olasz és francia hadmérnökök. A mesteremberek
voltak azok, akik a nemzeti kultúrák kiegyenlítődésétlétrehozták: az empire stí
lus bútorait nemcsak Napóleon országában lehetett megtalálni, hanem Napóleon
ellenfelének, a cárnak Szentpétervárában is. Maga az Osztrák-Magyar Monar
chia,elavult szerkezetében is, Európa kicsinyített mása volt, népek tábora, mely
népek nem éltek testvérien egymás szomszédságában, mivel nem voltak függetle
nek. A kultúrában azonban ők is találkozni tudtak egymással, amihez még a di
vat hasonlósága is hozzájárult, éspedig nemcsak a ruháké és a hajviseleteké, ha
nem az épületeké és a bútoroké is. Egy zágrábi polgárlakás inkább hasonlított
egy budapestrre, mint egy párizsira. De Párizsból származott a lebontott város
falak helyén létesített körutak eszméje, mely Bécsnek a Ringet adta, Budapest
nek pedig a Nagykörutat.

Hazánk, Európa, addig őrzi meg politikai erejét, amíg a kulturális erejét meg
őrzi. Ennek az erónek legfőbb bizonyítéka pedig a befogadási készség, az átha
sonítási képesség és a kisugárzás igénye. Hazánk, Európa, véres küzdelmek,
szenvedések és jóvátett tévedések árán teremtette meg önmagát. Mindazért,
amit megteremtett, Európa nagyobb árat fizetett, mint azok a világrészek, me
lyek csaknem ingyen részesülhettek az európai vívmányokban. Ezért is tudtak
gyorsabban fejlődni Európánál. Európa évezredek alatt hozta létre azt, aminek
birtokában Amerika kétszáz év alatt juthatott el oda, ahová eljutott, Igen, van
európai öntudat, legyen európai összetartozási érzés és legyen meg az ezzel
együttjáró, önmagunkkal szemben is érvényesített felelősségérzet.
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