
Ebből természetesen nem az következik, hogymost már ölbe tett kézzel várhatjuk, hogy
ezek a spontán társadalmi erők kivezessenek a válságból. Állami szociálpolitikával és a
kisebb közösségekbenvégzett szociális gondoskodással kellene megakadályozni azt, hogy
a várható gazdasági változások a magyar társadalom egy részének anyagi helyzetét
súlyosan lerontsák, a szegénységbe sodorják. Tovább kell erősíteni az egyének és kis
közösségek szabadságának jogi biztosítékait. Végül, de nem utolsósorban olyan társadalmi
intézményeket kellene kiépíteni, és olyan értékeket és erkölcsi normákat kellene
általánosan elfogadottá tenni és a mindennapi életben érvényesíteni, amelyek elősegítik,

hogy a magyar társadalom tagjai a "szeretet" és az "emberi létezés" dimenzióban minél
kevésbé szenvedjenek hiányokat. Az utóbbi nyilvánvalóan nem állami feladat. Az államtól
elsősorban azt várhatjuk, hogy bontsa le az akadályokat ezeknek a szükségleteknek
kielégítése előtt, hogy az egyes emberek, családok, kisebb és nagyobb közösségek,
közöttük az egyházi közösségek, vagy a ma divatos kifejezéssel a "civil társadalom"
elvégezhessék építőmunkájukat.
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KÁNTOR ZSOLT

Töredék

területek vannak nem anyagok, a kudarc nagy kiterjedésa
a kudarc mint az álarc beleragad az arcba, kVatY: és hegedű
nagypirospapírlapra csorogaz éjszakából a méz, a neved

méze.

k6zben a meggyantázott vonószá!ak k(jzüJ egy leszakad és lóg
mintha a bajadból húzódott volna ki egy 6szebb szál
kis korpusz ez a dal mintha almák gutUlnának és neki
·üt6dnének a Lélek lelakkozott hegedúborltásának
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