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Kád lár János beszéde Tanácskozik 
az országgyűlés 

érvényesítése és érvényesü-
lése nem pusztán jogi érte-
lemben vett törvényes köte-
lezettség számunkra. Az is! 
De ezen túlmenően azt 
igényli mindnyájunktól, 
hogy lettekkel, itthon vég-
zett munkánkkal, és nem-
zetközi tevékenységünkkel 
egyaránt védjük és gyara-
pítsuk népünk alkotmányba 
foglalt vívmányait, és még 
hatékonyabban szolgáljuk 
távlati szocialista céljaink 
mielőbbi elérését. 

Alkotmányunk mai tár-
gyalása nem igényli, és 
kerete nem is engedi meg, 
hogy most és itt sorra ve-
gyük bel- és külpolitikai 
feladataink, belső szocialis-
ta építésünk minden kérdé-
sét; ezért felszólalásomban 
én is csupán érinteni kívá-
nom azokat. 

Szocialista fejlődésünket, 
a nemzet jövőjét sok ténye-
ző együttes hatása befolyá-
solja. Belpolitikai törekvé-
seink középpontjában ma az 
államélet, a szocialista de-
mokrácia továbbfejlesztése 
áll. Az alkotmány módosí-
tása maga is ennek egyik 
fontos aktusa. Az alkotmány 
elveinek teljes érvényesülé-
se nem utolsósorban azon 
múlik, hogy mennyire sike-
rül a tömegeket az eddigi-
nél is fokozottabb mérték-
ben bevonni a közügyek in-
tézésébe. Jól tudjuk, hogy 
ez sem megy még önmagá-
tól, egyik napról a másikra. 
Rajtunk múlik, ezért úgy 
kell dolgoznunk, hogy a szo-
cialista demokrácia, az 
együttes gondolkodás és az 
együttes cselekvés előreha-
ladásunknak még erősebb 
motorja legyen, mint eddig 
volt. 

Szocialista fejlődés elkép-
zelhetetlen fejlett tudo-
mány és technika, magas 
színvonalú ipar, mezőgazda-
ság és szolgáltatás, az anya-
gi körülmények rendszeres 
javulása nélkül. De a szo-
cialista fejlődés ennél jó-
val több. A szocializmus 
építésének elengedhetetlen 
része a szellemi javak szün-
telen gyarapítása, a kultúra 
közkinccsé tétele. Sohasem 
feledkezhetünk meg a szo-
cialista gondolkodásmód és 
erkölcs szüntelen terjeszté-
séről, az emberi élet sok-
oldalú kibontakoztatásáról 
és gazdagításáról, s arról, 
hogy a gyermekek kiegyen-
súlyozott, boldog, népes csa-
ládokban, szocialista szel-
lemben nevelődjenek, s 
jól készüljenek fel a társa-
dalomban betöltendő szere-
pükre. 

Olyan ú j világot építünk, 
amely megvalósítja leg-
jobbjaink álmait, olyat, 

amelyben a haza valóban 
szerető édesanya min-
den állampolgár számára. 
Röviden szólva: olyan tár-
sadalmat, amely szocialista, 
egyben magyar is, és a 
haladó népek testvéri közös-
segének egyenrangú tagja. 

A szocializmus építésének 
olyan szakaszában vagyunk, 
amikor továbbfejlődésünk 
döntően a gazdasági felada-
tok eredményes megoldásá-
tól függ. Az építőmunka 
folytatásához minden szük-
séges feltétellel rendelke-
zünk: hazánkban szilárd a 
népi hatalom, egészségesen 
fejlődik népgazdaságunk, él-
hetünk és élünk a szo-
cialista tervgazdálkodás 
nyújtotta előnyökkel, az 
elmúlt években tovább-
fejlődött gazdaságirányítá-
si rendszerünk, van reá-
lis népgazdasági tervünk. 

Nagy életerő van a mi 
népgazdaságunkban, az a 
feladatunk, hogy tervszerű-
en és sokoldalúan fejlesz-
szük. Az iparban és a me-
zőgazdaságban egyaránt nö-
veljük a munka termelé-
kenységét és jövedelmezősé-
gét, fejlesszük a termelés 
technikai alapját és emel-
jük technológiai színvona-
lát. Emeljük a vezetés szín-
vonalát, az igényeknél a 
realitásokból és ne a vá-
gyakból induljunk ki; ja-
vítsuk a beruházási politi-
kát és a költségvetési egyen-
súlyt, s mindezek által nö-
veljük tovább szocialista 
gazdaságunk erejét, mun-
kánk jó hírnevét, dolgozó-
ink becsületét. 

Epítőmunkánk célja, hogy 
pártunk életszínvonal-politi-
kájának megfelelően, mun-
kánk eredményével össz-
hangban rendszeresen emel-
kedjék a nép életszínvonala, 
javuljanak életkörülményei. 

Népünk életszínvonalának 
rendszeres emelkedése mél-
tán sorolható nagy történel-
mi vívmányaink közé. 
Ugyanakkor tudjuk azt is, 
hogy vannak még nehéz 
anyagi körülmények közt élö 
néprétegek, családok, ame-
lyeknek sorsán fokozato-
san javítani köteles-
ség. Ezért határozta el 
a párt X. kongresszusa — 
amit egyébként ötéves ter-
vünk is tartalmaz —, hogy 
bizonyos szociális juttatások 
nagyobb mértékben emel-
kedjenek, mint a bérek, s 
ily módon csökkenjenek a 
családok közti jövedelem-
különbségek. Másképpen fo-
galmazva: a bérekben a 
munkától függő nagyobb 
differenciálódást, a családok 
jövedelmében további ki-
egyenlítődést akarunk. 

Megvalósítjuk a X. kongresszus 
határozatait 

A mi viszonyaink közt ez 
azt jelenti, hogy mindenki 
munkája szerint részesedjék 
a megtermelt javakból. Aki 
többet dolgozik, kapjon töb-
bet, s aki hiányzik a mun-
kából, ne álljon sorba ak-
kor sem, amikor a fizetést 
osztják. Ez a mi igazságunk, 
ez a dolgozó emberek igaz-
sága. 

Gazdasági, kulturális fej-
lődésünknek, életkörülmé-
nyeink további javulásá-
nak kulcsa saját kezünk-
ben van. Pártunk X. 
kongresszusa világos és reá-
lis programot adott, amelyet 
népünk a múlt év tavaszán 
lezajlott választásokon sza-
vazatával is megerősített, és 
azóta is cselekvően támo-
gat. 

A határozatok végrehajtá-
sa a politikai, a gazdasági, a 
kulturális területen, a tár-
sadalmi élet minden fontos 
területén folyamatban van. 
Tekintettel arra, hogy a 
párt rövidesen elérkezik a 
két kongresszus közötti cik-
lus feléhez, a Központi Bi-
zottság a közeljövőben át 
fogja tekinteni, hogy hol 
tartunk a kongresszusi ha-
tározatok végrehajtásában, s 
ahol lemaradást tapasztal, 
vagy ú j tennivalókat lát, 
meg fogja tenni a szüksé-
ges intézkedéseket. 

A munka színvonalának 
emeléséhez az élet minden 
területén vannak még tar-
talékaink. Tudjuk, hogy 
nem mindig megy zökkenő 
nélkül terveink valóra vál-
tása, közismert, hogy van-
nak negatív jelenségek is. 
Társadalmunkban, amely az 
épülő szocializmus társa-
dalma, még hat és időn-
ként, helyenként újra is 
termelődik a maradi felfo-
gás. Tapasztalható kényel-
messég, felelőtlenség, tehe-
tetlenség és engedékenység 
a mulasztásokkal és a mu-
lasztókkal szemben. A tár-
sadalom szervezett erői-
nek, a felelősséget érző és 
vállaló nagy többségnek 
mindenütt és határozottan 
fel kell lépnie a visszás je-
lenségekkel szemben. 

A felemelkedés legfőbb 
lendítő ereje maga a dol-
gozó ember, s legfőbb re-
ménységünk munkásosztá-
lyunk, dolgozó népünk 
helytállása, öntudatos fe-
gyelme és felelősségérzete. 
Naponta vagyunk tanúi az 
emberi helytállás, a köte-
lességteljesítés öntudatos, 
ugyanakkor hivalkodástól 
mentes, tömeges megnyilvá-
nulásainak. A társadalom 
érdekében önzetlenül dol-
gozó aktivisták növekvő se-
rege, a szocialista brigád-

mozgalom megújulása és nehéz körülmények között 
fejlődése, a szocialista köz- élt, dolgozott és harcolt, még-
gondolkodás fokozatos terje- is képes volt arra, hogy 27 év 
dése szemmel látható bizo- alatt gyökeresen megváltoz-
nyítékai társadalmunk érett- tassa az ország arculatát — 
ségének, a közösség ügyei- meg fogja oldani azokat az 
ért a haza sorsáért érzett u j feladatokat is, amelyek a 
lelelosseg novekedesenek. , , • 

Bizonyos, hogy harcedzett f e J l o d e s Jelenlegi, magasabb 
munkásosztályunk, népünk szintjén, a szocializmus to-
— amely olykor hallatlanul vábbi építéséből adódnak. 
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Építésünk nemzetközi 
feltételeiről 

rópai frontján — népünk 
legsajátabb érdekeit képvi-
selve — azok oldalán száll 
síkra, akik a katonai töm-
böktől megosztott, hideghá-
borús maradványokkal ter-
hes kontinenst, valamennyi 
európai ország érdekeinek 
megfelelően, a biztonság és 
az együttműködés földrészé-

mogatók ellen következe-
tesen harcoló arab államok-
kal. Határozott álláspontunk, 
hogy csak az arab országok 
függetlenségét és szuvereni-
tását, a térség minden álla-
mának nemzeti létét és fej-
lődését biztosító politikai 
rendezés felelhet meg a bé-
ke és biztonság érdekeinek. 

vé akarják változtatni. Az Meggyőződésünk, hogy végső 
általános helyzetben adva soron az imperializmus, az 

Tisztelt országgyűlés! 
A haladásért nemcsak ha-

tárainkon belül, hanem a 
nemzetközi politika színte-
rén is meg kell küzdenünk. 
Terveink megvalósításának 
nemzetközi feltételeit a jö-
vőben is biztosítani fogjuk. 
Ennek érdekében egyrészt 
erősítjük szocialista hazán-
kat, mert a belső fejlődés 
minden külpolitikai aktivi-
tás és nemzetközi hatás első 
számú forrása, másrészt szé-
lesítjük és mélyítjük a szo-
cialista világrendszerhez, s 
elsősorban hű barátunkhoz 
és megbízható szövetsége-
sünkhöz, a Szovjetunióhoz 

fokozatosan elszigetelődnek 
és leleplezik magukat. 

Pártunk és kormányunk a 
nemzetközi osztályharc eu-

vannak azok a lehetőségek, 
amelyekkel ha élnek konti-
nensünk országai, lezárhat-
juk Európa múltjának tra-
gikus fejezetét, a kontinens 
történelmének véres hábo-
rúkba torkolló, a népeknek 
oly sok szenvedést okozó 
korszakát. 

Segítjük Vietnam hó's népét 
Elvi, internacionalista po-

litikánk vezet bennünket az 
imperializmus indokínai és 
közel-keleti agressziói elleni 
fellépésünkben. 

Vietnam hős népének igaz-
ságos harcát minden tőlünk 
telhető módon segítjük, mert 
csakis országa szabadságá-
nak és függetlenségének 

agresszió erői a Közel-Kelet 
térségében is kudarcot val-
lanak. 

Büszkék vagyunk arra, 
hogy a magyar nép, a Ma-
gyar Népköztársaság a nem-
zetközi élet küzdőterein szi-
lárdan, a világ haladó erői-
nek sorában küzd az embe-
riség jövőjét biztosító igaz 
ügy, a szocializmus, a béke 
érdekében. Nemzetközi te-
vékenységünket a jövőben is 

lista országok, ezen be- alkotmányunk szellemében, 
lül népünk mindenoldalú, nemzetközi kötelezettségeink 

fűződő testvéri kapcsolatain- tiszteletben tartása, Laosz és 
kat. Kambodzsa népei önrendel-

Céljainkat nyíltan hirdet- k e z é s i í°gának biztosítása, az 
jük: a magvar népben a vi- amerikai beavatkozás meg-
lág népei tevékeny harcost szuntetese hozhat tényleges 
és biztos szövetségest láthat- megoldást a térség problé-
nak az imperializmus ellen, m a i r a - é s szolgálja egyben a 
a tőkés, gyarmati kizsákmá- b e k e e s biztonság általános 
nyolás minden formájának erdekeit. Erre irányulnak a 
felszámolásáért, a háború Vietnami Demokratikus Köz-
megakadályozásáért vívott tarsasag és a Dél-vietnami 
küzdelemben. Ugyanakkor Ideiglenes Forradalmi Kor-
hívei és aktív szorgalmazói m a n y javaslatai, amelyek 
vagyunk és maradunk a kü- igazságosak, a háború befe-

önzetlen támogatására. Mi 
hisszük és valljuk: a vi-
etnami nép, Indokína népei-
nek hősiessége, mérhetetlen 
áldozatai nem hiábavalók. 
bármit tesz az agresszor, 
igazságos ügyük győzelmé-
nek napja közeledik. 

A Közel-Keleten szolidá-
risak vagyunk az izraeli ag-
resszorok és imperialista tá-

maradéktalan teljesítésével, 
abban a tudatban folytatjuk, 
hogy a világ a nemzetközi 
reakció minden erőfeszítése 
ellenére a társadalmi fejlő-
dés irányába halad, győze-
delmeskedik a szabadságu-
kért harcoló népek ügye, a 
megvalósul az egész embe-
riség leghőbb vágya, a tar-
tós és szilárd béke. 
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Utunk a boldogabb 
jövő felé vezet 

Tisztelt országgyűlés! 
Képviselőtársaim! 
Kedves elvtársak! 

lönböző társadalmi rendsze 
rű országok békés egymás 
mellett élésének. A Magyar-
Népköztársaság rendezett, 
normális viszonyra, kölcsö-

gokkal is. 
így válik eleven valóság-

gá az alkotmány betűje, 
amely a javaslat szerint ki-
mondja: a Magyar Népköz-
társaság, mint a szocialista 

Népünk előtt a szocializ-
mus építésének nagy, lel-
kesítő céljai állnak. Jele-
nünk biztató, jövőnk re-
ményteljes. Céljaink a mun-
kásosztály, a nép, az egész 

jezésének reális alapjai és 
méltán élvezik a haladó or-
szágok, köztük hazánk mesz-
szemenő támogatását. 

A vietnami hazafiak nap-
nősen előnyös kapcsolatolo-a i a i n k b a n . ^bontakozó offen- ne^e r fVlemeíkedésé t szoí-
törekszik a kapitalista orszá- ^ y a j a ujabb sikereket hoz a gálják; hazánknak minden 

nepi felszabadító erőknek, es tisztességben élő és dolgozó 
súlyos veszteségeket okoz az állampolgára bizalommal te-
amenkai agresszoroknak és 
saigoni csatlósaiknak. Az 
indokínai népi háború ed-
digi győzelmei is bizonyít-
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es erősíti baratsagat a szo-cialista országokkal: a béke 
és az emberi haladás érde-
kében együttműködésre tö-
rekszik a világ valamennyi 

kinthet a jövőbe. 
A Magyar Népköztársa-

ságban — abban az állam-
ban és egy olyan rendsze-

a 
harmóniát az egyén és a 
társadalom érdekei között, 
amely az egész nép boldo-
gulását szolgálja — érdemes 

a népek, a szocializmus, 
béke érdekeinek javára. 

Európában a Varsói Szer-
ződés többi tagállamával 
együtt, a kölcsönös kötele-
zettségvállalásokra épülő 
biztonsági rendszer megte-
remtésén fáradozunk. 

Ebbe az irányba befolyá-
solná az eseményeket a 
Szovjetunió és a Német Szö-
vetségi Köztársaság, vala-
mint a Lengyel Népköztár-
saság és a Német Szövetsé-
gi Köztársaság közötti szer-
ződések elfogadása, vala-

emelkcdését, a költő szavai-
val szplva — nem elég 
akarni, tenni is kell értük. 
Szocializmust építő társa-
dalmunkban mindenki asze-
rint méretik meg, hogy 
mennyit ad a közösségnek. 
A haza mindenkitől odaadó 

rializmus a katonai kaland 
semmiféle kiterjesztésével 
nem juthat ki vietnami 
zsákutcájából. 

A vietnami nép, Indokína 
népével és országával. Elve- népei senkit sem támadtak colni, felelősséget vállalni 
ink fedezetét azok a konk- meg, senkinek a biztonsá- az élet mindennapi dolgai-
rét tettek, állásfoglalások ad- gát sem fenyegetik, hanem ban, a szűkebb közösség, a 
ják, amelyekkel a nemzet- hazájuk földjén, szabadságu- család, a munkatársak sor-
közi helyzet égető problé- kért és függetlenségükért sáért, és a nagyobb közös-
máinak rendezését kívánjuk harcolnak a betolakodók és a ségért, a haza és az embe-
tőlünk telhetően elősegíteni zsoldosok ellen. A Magyar riség sorsáért. 

Népköztársaság, társadal- jvagy társadalmi céljain-
munk határozottan elítéli az kat — a szocializmust, a 
amerikai imperialisták ag- kommunizmust, népünk bol-
ressziós cselekedeteit, a Vi- dogulását, nemzetünk fel-
etnami Demokratikus Köz-
társaság terrorbombázásá-
nak felhábofító felújítását, 
és határozottan követeli: áz 
Egyesült Államok ne tak-
tikázzon, ne szabotálja az 
indokinai kérdés tárgya-
lások útján történő, a térség 
népeinek elidegeníthetetlen munkát, a harcban állhata 
jogait tiszteletben tartó, igaz- tosságot kér, és általános 
ságos, békés megoldását. Vi- felemelkedést ígér. Ha en-
etnami testvéreink a jövő- nek tudatában dolgozik 

mint a nyugat-berlini négy- ben is számíthatnak az egész egész népünk, beteljesedik 
oldalú megállapodásnak, to- haladó emberiség, a szocia- mindaz, amire törekszünk, 
vábbá a Német Demokrati-
kus Köztársaság és a Német 
Szövetségi Köztársaság meg-
állapodásainak életbelépte-
tése. A Magyar Népköztár-
saság érdekelt e szerződések 
életbeléptetésében. mert 
ezek az európai államok 
kapcsolataiban az együtt-
működés, a béke és bizton-
ság távlatait erősítik. A 
szerződések életbeléptetése 
érdeke kivétel nélkül min-
den európai államnak, s 
nem utolsósorban a Német 
Szövetségi Köztársaságnak. 

Az európai biztonsági 
rendszer út ján fontos állo-
másnak tart juk a kormá-
nyok értekezletét, aminek 
összehívására egyre éretteb-
bek a feltételek. Az értekez-
let hívei élvezik a földrész 
társadalmi erőinek sokolda-
lú támogatását. A biztonság, 
a így a tanácskozás ellenzői 

amit az előttünk fekvő al-
kotmánytervezet átfogóan 
kifejez. Meggyőződésünk 
szerint ez az alkotmány híd, 
amely a megpróbáltatások-
kal terhes, több mint ezer-
esztendős múltból a jelenen 
át a szebb, boldogabb jövő 
felé vezet. 

Tisztelt országgyűlés! 
Kedves elvtársak! 
Az előttünk fekvő tör-

vénytervezet jó, és elismerés 
illeti mindazokat, akik dol-
goztak az alkotmány módo-
sításának a feladathoz illő 
gondos előkészítésében; kö-
szönet és elismerés illeti az 
országgyűlés kiküldött bi-
zottságának tagjait, akik ezt 
a nagy munkát befejezték. 

Köztudott és most megis-
métlem: pártunk, a Magyar élni, tervezni, dolgozni har- S z o c i a l i s t a Munkáspárt az al 

f r t l n i Tplplnccpcrot Trullcilr,, . . . . 
kotmány betartasa folott min-
dig őrködött, betűinek és 
szellemének feltétlen tiszte-
letbentartásával tevékenyke-
dett eddig is; ezt fogja ten-
ni a jövőben is. Az alkot-
mánymódosítás célját, fő el-
vi kérdéseit szélesebb közvé-
leményünk is ismeri és tá-
mogatja. 

E gondolatok jegyében az 
alkotmány módosítására vo-
natkozó törvényjavaslatot 
elfogadom, és a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága nevében a 
tisztelt országgyűlésnek el-
fogadásra javaslom — mon-
dotta felszólalásában Kádár 
János. 

Kádár János beszédét 
többször szakította félbe a 
képviselők hosszan tartó, 
nagy tapsa. 

Dr. Antalffy György felszólalása 
Dr. Antalffy György, a 

Magyar Jogász Szövetség el-
nöke, a szegedi József Attila 
Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának dé-
kánja. a Csongrád megyei 
8. választókerület (Kistelek) 
országgyűlési képviselője be-
vezetőjében utalt arra, hogy: 

— Megítélésünk szerint 
sem szabad huzamos ideig 
fenntartani olyan állapotot, 
amikor a társadalmi fejlő-
dés az alkotmány rendelke-
zéseit túlhaladja és így 
egyes rendelkezések tartal-
mukat vesztik Ez ugyanis 
gyengítené az alkotmány 
politikai és jogi erejét. A 
napirenden levő módosítás 
lehetővé teszi, hogy az al-
kotmány. mint politikai ok-
mány és mint jogszabály 
egyaránt élővé váljék. A 

törvényjavaslat elfogadásá-
val megteremtődnek ennek 
jogi előfeltételei is. 

A továbbiakban szólt ar-
ról. az alkotmány érvénye-
sülésének további feltétele, 
hogy mind a jogalkalmazók, 
mind pedig az állampolgárok 
ténylegesen ismerjék is meg 
társadalmi és állami beren-
dezkedésünk alaptörvényét 
és jogviszonyaik alakítása-
kor mindenkor legyenek fi-
gyelemmel az alkotmány 
szabályaira is. 

Kiállta az idők prédáját 
— A mai napon is magas-

ra kell értékelnünk azt a 
nagy jelentőségű vívmányt — 
folytatta képviselőnk —, 
amely 1949-ben alkotmány-

jogilag is véget vetett egy 
alapjaiban népellenes és al-
kotmánynélküli korszaknak. 

— Társadalmi és állami 
életünk fejlődésében alkot-
mányunk valóban határkö-
vet jelentett. Kiállta az idők 
próbáját, egész állami és 
jogéletünk forrásává és egy-
ben a szocialista államiság 
fejlődésének új hajtóerejévé 
is vált. Mindezt a folyama-
tos törvényalkotás és ennek 
eredményeként éppen az 
utóbbi években megszava-
zott számos nagy jelentőségű 
új törvény is jelzi. 

— Ha végigtekintünk a 
törvényjavaslat módosító 
rendelkezésein, az 1949-ben 
elfogadott szöveghez képest, 
akkor megállapíthatjuk: ezek 
a módosítások valamennyi 

(Folytatás a 4. oldalon.) 


