
A kommunisták munkája és élete, 
a szocialista et ika és méltányosság 
elveinek és szabályainak 
törvénykönyve 

A Komán Kommunista Párt, a szocializmus és kommunizmus romániai meg
teremtésének nagyszerű történelmi jelentőségű művét szervezve és vezetve, elsőd
leges figyelmet szentel az ú j , magasrendű öntudattal és kiváló erkölcsi vonásokkal 
rendelkező ember megteremtésének, az emberek közötti új kapcsolatok előmozdí
tásának, a szocialista etika és méltányosság elvei érvényesülésének a társadalmi 
élet minden területén. Társadalmunk etikai szabályai és elvei abból indulnak ki, 
hogy a szocialista rendszer végleg felszámolta a kapitalista kizsákmányolást, véget 
vetett a társadalmi és nemzeti egyenlőtlenségnek; ezeknek a szabályoknak és e l 
veknek az alapja a termelőeszközök szocialista tulajdona, a szocialista elosztás 
elvei, a társadalmi egyenlőség és igazság, az egész nép jóléte és boldogsága meg
teremtésének a közös célja. 

Ezek a magasrendű szabályok és elvek a kommunisták, a forradalmi ifjúság, 
hazánk összes dolgozói munkájának és életének a törvénykönyvévé, társadalmi 
magatartásuk irányítóivá kell hogy váljanak. 

1. A párttagok, a KISZ-tagok alapvető kötelessége hűséggel szolgálni a párt 
és a nép ügyét, legjobb tudásukat, minden energiájukat, munkaképességüket és 
hozzáértésüket latba vetni a Román Kommunista Pártnak a sokoldalúan fejlett 
szocialista társadalom megteremtésére és Románia kommunizmus felé való hala
dására irányuló Programja valóra váltásáért. Minden kommunistának mindennél 
előbbre kell helyeznie a szocialista haza anyagi és szellemi felvirágoztatását, a 
nép jólétének és civilizációs fokának szüntelen emelését, nemzetünk egyre erőtel
jesebb érvényesülését a világ nemzeteinek sorában. 

2. A párttagoknak és KISZ-tagoknak magukévá kell tenniük a dialektikus 
és történelmi materializmust — a proletariátus forradalmi világ- és életszemlé
letét —, a Román Kommunista Párt Programját, amely a marxizmus—leninizmus 
alkotó alkalmazása országunk konkrét történelmi körülményei között, és amely 
világos perspektívát nyújt a szocialista és kommunista rendszer Romániában való 
felépítéséért vívott harchoz. 

3. Minden kommunistának ismernie kell és magáévá kell tennie a párt és 
az állam bel- és külpolitikáját, a párt dokumentumait, határozatait. A kommu
nisták a pártpolitika fáradhatatlan propagandistái kell hogy legyenek, kötelesek 
aktívan hozzájárulni a párt- és állami határozatok kidolgozásához és megvitatá
sához, elszántan és önfeláldozóan küzdeni valóra váltásukért. 

4. Minden kommunista köteles habozás nélkül teljesíteni a párt által adott 
feladatokat, magas fokú felelősségérzettel eleget tenni mindazoknak a kötelezett
ségeknek, amelyek az általa betöltött tisztségben reá hárulnak munkahelyén, egész 
tevékenységében. 

A kommunistának szigorúan tiszteletben kell tartania a pártfegyelmet — 
amely azonos a párt összes tagjai számára, függetlenül a társadalomban betöltött 
helyüktől, a párt és az állam által rájuk bízott tisztségtől és feladatkörtől. Vala
mennyi kommunistának maradéktalanul tiszteletben kell tartania a pártmunka 
normáit és szabályait, a belső demokrácia és a kollektív vezetés elveit — amelyek 
előírják a kérdések szervezett megvitatását és ugyanakkor a közvetlen felelősség 
vállalását az elfogadott intézkedések teljesítéséért. 

5. Minden kommunista elsőrendű, szent kötelessége védeni mint szeme fényét 
a párt sziklaszilárd egységét — amely kezessége annak, hogy a párt sikerrel te l 
jesíti történelmi küldetését mint nemzetünk vezetője a szocializmus és a kom
munizmus útján. 

6. Valamennyi kommunista köteles küzdeni a párt tömegkapcsolatainak szün
telen szilárdításáért, a dolgozók javaslatainak és igényeinek igazságos megoldá
sáért, az összes dolgozók erőfeszítéseinek egyesítéséért a Pártprogram megvaló
sításáért vívott harcban. 



7. A párttagoknak, a KISZ-tagoknak, az összes dolgozóknak a legnagyobb 
gondosságot és felelősségérzetet kell tanúsítaniuk az állami és szövetkezeti szo
cialista tulajdon, nemzeti vagyonunk — az egész nép jóléte emelésének alapja — 
szüntelen fejlesztése és megvédése iránt. Munkálkodniuk kell a társadalom esz
közeivel és erőforrásaival való minél hatékonyabb gazdálkodásért, küzdeniük kell 
mindennemű pazarlás ellen, a közjavak őrzésében és ügykezelésében megnyil
vánuló hanyagság ellen, a közvagyon pazarlásának minden megnyilvánulása ellen. 

8. A párttagoknak, a Kommunista Ifjúsági Szövetség tagjainak, az összes 
dolgozóknak hazafias kötelességük teljes határozottsággal küzdeni a közvagyonból 
való lopások, a szocialista tulajdonból való sikkasztások, a nemzeti vagyon javai
ból való bármilyen eltulajdonítás ellen, minthogy e mélységesen társadalomellenes 
cselekmények csapást mérnek a nép, minden egyes honpolgár érdekeire. Hozzá 
kell járulniuk ahhoz, hogy minden egységben, minden munkahelyen meghono
sodjon az ilyen megnyilvánulásokkal szembeni erős és rendíthetetlen közvélemény. 

9. A Román Kommunista Párt, a Kommunista Ifjúsági Szövetség tagjainak, 
az összes lakosoknak állandó gondoskodást kell tanúsítaniuk a földdel, a vizekkel, 
az erdőkkel, a haza valamennyi természeti kincsével és szépségével való gazdál
kodás iránt, aktívan részt kell venniük az ezek védelmét célzó akciókban, el
szántan küzdeniük kell a környezet leromlása ellen. 

10. Minden kommunistának, minden honpolgárnak alapvető, megtisztelő kö
telessége a munka. Mindenkinek tanúbizonyságot kell tennie magas szakmai tu
datról, szakavatottságról, alkotó szellemről, a munkában való odaadásról és szen
vedélyről; ugyanakkor kombattivitással és kérlelhetetlenséggel fel kell lépnie a 
munkában tanúsított fegyelmezetlenség, felületesség és felelőtlenség ellen. 

11. A Román Kommunista Párt és a Kommunista Ifjúsági Szövetség tagjai 
kötelesek állandóan tökéletesíteni szakképzettségüket és szakmai hozzáértésüket, 
szakadatlanul gazdagítani kulturális-tudományos látókörüket. 

12. A Román Kommunista Párt és a Kommunista Ifjúsági Szövetség tagjai
nak, az ország összes honpolgárainak a legmagasabb rendű kötelessége megvédeni 
a hazát, a nép forradalmi vívmányait. Legfőbb feladatuk, hogy bármely pilla
natban készen álljanak bármilyen áldozat, még életük árán is megvédeni a haza 
integritását, a nemzeti és állami függetlenséget és szuverenitást, a román nép 
szocialista megvalósításait. E magasrendű kötelességek bármilyen semmibe vevése, 
bármilyen összejátszás az ellenséggel, azokkal, akik szocialista társadalmunkkal 
szemben ellenséges akciókra vagy cselekedetekre vetemednek, azokkal, akik a 
haza szabadsága és függetlensége, a nép létérdekei ellen törnek, árulást jelent a 
párttal és a néppel szemben, szocialista nemzetünkkel szemben, és az ország 
törvényeinek megfelelően büntetendő. 

13. Az összes komunistáknak kötelességük megvédeni a párt- és államtitkot, 
állandóan tanúbizonyságot tenni a nagyfokú forradalmi éberségről és kombatti-
vitásról. Párt- és államtitkot képező információkat szolgáltatni külföldi szemé
lyeknek annyit jelent, mint elárulni a pártot, elárulni a hazát, csapást mérni 
az egész nemzet érdekeire; azoknak, akik ilyen cselekedeteket követnek el, érez
niük kell a nép jogos haragját. 

14. Minden kommunista magasrendű kötelessége harcolni a nép erkölcsi
politikai egységének erősítéséért, az összes dolgozók — románok, magyarok, né
metek és más nemzetiségűek — testvéri barátságának a szilárdításáért, küzdeni 
a nacionalizmus és a sovinizmus bármilyen megnyilvánulása ellen, szoros egység
ben tevékenykedni a közös haza, Románia Szocialista Köztársaság felvirágzásáért. 

15. A kommunisták, az összes dolgozók kötelessége ismerni, népszerűsíteni és 
a legszigorúbban tiszteletben tartani az ország törvényeit, a szocialista törvényes
ség szellemében tevékenykedni, határozottan állást foglalni Románia Szocialista 
Köztársaság törvényeinek bármilyen figyelmen kívül hagyása vagy megsértése 
ellen. 

16. A kommunistáknak állandóan küzdeniük kell, hogy az egész társadalmi 
életben érvényesüljenek a szocialista etika és méltányosság elvei, az együttműkö
dés és kölcsönös elvtársi segítségnyújtás, a szolidaritás, a kölcsönös nagyrabe
csülés, bizalom és tisztelet kapcsolatai. Kibékíthetetlen ellenfelei kell hogy legye
nek a kispolgári individualizmusnak, az egoista megnyilvánulásoknak, annak, hogy 
az általános érdekeket bárki szűk, önző érdekeinek rendelje alá, az olyan törek
véseknek, hogy bárki többet követeljen a társadalomtól, mint amennyi a szo
cialista elosztás elvei alapján jár. 

17. A kommunistának becsületesnek, őszintének, elvszerűnek és korrektnek 
kell lennie, nem szabad megtűrnie a hazugságot, a hamisságot, a képmutatást, 
szembe kell szállnia a felsőbb szervek, a munkatársak megtévesztésére, a felelős
ség- és kötelesség alóli kibújásra irányuló próbálkozásokkal. 



18. A kommunistáknak teljes határozottsággal kell cselekedniük, hogy meg
akadályozzák és leküzdjék a hatalommal való visszaélés, a befolyással való üzér
kedés bármilyen megnyilvánulását, azt, hogy a társadalom bizalma alapján él
vezett tisztségeket vagy felelősségteljes munkaköröket önös érdekek céljára és a 
dolgozók megkárosítására használjanak fel. 

19. Valamennyi kommunistának, főleg azoknak, akik vezető tisztséget töltenek 
be a gazdasági-társadalmi életben, a párt- és államapparátusban, a tömeg- és tár
sadalmi szervezetekben, a szocialista demokrácia elvei szellemében küzdeniük kell 
kedvező légkör megteremtéséért a vélemények szabad kifejtéséhez és egybeveté
séhez, ahhoz, hogy a tömegek széles körben részt vegyenek a problémák megvita
tásában és megoldásában, a határozatok elfogadásában, pártunk és államunk álta
lános politikájának kidolgozásában és valóra váltásában. 

20. A kommunistáknak síkra kell szállniuk azért, hogy minden munkaközös
ségben létrejöjjön a kedvező légkör az embereknek kizárólag a pártpolitika valóra 
váltásához, az ország gazdasági-társadalmi fejlesztési terve teljesítéséhez való hoz
zájárulásuk, viselkedésük és politikai, valamint erkölcsi magatartásuk szerinti 
előléptetéséhez. Határozottan szembe kell szállniuk a szubjektivizmussal és az 
önkényességgel a káderek megítélésében és előléptetésében, határozottan állást 
kell foglalniuk a protekciórendszer, a nepotizmus, a szolgaiság és a karrierista 
megnyilvánulások ellen. 

21. Valamennyi kommunistának bátorságot és kezdeményezést kell tanúsíta
nia a forradalmi szellem, az új előmozdításáért a termelésben, a gazdasági és 
társadalmi tevékenységben, határozottan fel kell lépnie a közöny, a bürokratiz
mus, a rutin és a maradiság ellen, mindaz ellen, ami elavult és fékezheti szo
cialista társadalmunk haladását. 

22. Minden párttagot, minden KISZ-tagot a bírálat és önbírálat szellemének, 
a hiányosságok és fogyatékosságok elleni kombattivitásnak kell jellemeznie. A 
kommunistáknak minden körülmények között elő kell mozdítaniuk munkaközös
ségükben a hiányosságok igényes megvitatásának a légkörét, ösztönözniük kell 
a dolgozó tömegek erőteljes bírálati szelleme kialakulását és érvényesülését, és 
meg kell teremteniük ehhez a feltételeket. 

23. A kommunistáknak munkálkodniuk kell azon, hogy minden egyes mun
kaközösségben biztosítsák a tömegek kezdeményező szellemének szabad megnyil
vánulását tapasztalatuk és hozzáértésük hasznosításáért, az összes dolgozóknak a 
vállalatok és intézmények tevékenysége vezetésében való részvételéért, a munkás-, 
szocialista demokrácia fejlesztéséért és megszilárdításáért. 

24. A Román Kommunista Párt és a Kommunista Ifjúsági Szövetség tagjai
nak a legnagyobb hajthatatlanságot kell tanúsítaniuk a burzsoá életszemléletek 
ellen, a kapitalista világ mentalitásainak befolyása ellen. Határozottan le kell 
küzdeniük a harácsolás, az élősködés, a csalás, az üzérkedés és a megvesztegetés 
tendenciáit, a törvénytelen jövedelemszerzés bármilyen formáját, a mások mun
kája gyümölcsének visszaéléssel vagy becstelenséggel történő elsajátítását. 

25. A párttagoknak, a KISZ-tagoknak teljes elszántsággal le kell küzdeniük 
a maradi gondolkodás és felfogás maradványait, küzdeniük kell a burzsoá ideo
lógia befolyása, mindama felfogások ellen, amelyek a gyűlöletet, az erőszakot és 
az emberrel szembeni megvetést propagálják. 

26. A kommunisták politikai és erkölcsi kötelessége harcolni az idealista el
méletek, a misztikus előítéletek, a babonák ellen, az obszkurantizmus bármilyen 
megnyilvánulása ellen. Tevékenykedniük kell azért, hogy a tömegek tudományosan 
megértsék a természet és a társadalom jelenségeit, hogy a dolgozók alaposan fel
vértezzék magukat a dialektikus materialista világnézettel és életszemlélettel. 

27. Minden párttagra, a Kommunista Ifjúsági Szövetség minden tagjára ma
gas fokú felelősség hárul azért, hogy a családi kapcsolatok a szocialista erkölcs 
elvein, a házastársak közötti egyenlőség, kölcsönös tisztelet, vonzalom és bizalom 
elvein alapuljanak, hogy a család betölthesse szerepét a gyermekek nevelésében, 
szocialista nemzetünk szüntelen fejlesztésében. A család kell hogy legyen az első 
iskola, amelyben a gyermekeket az életben és a társadalomban való viselkedés 
szabályaival egyidejűleg megtanítják a munka megbecsülésére, a haza és a nép 
iránti, a párt iránti és a szocializmus ügye iránti hűségre. 

28. Valamennyi kommunistának — szülőnek, tanerőnek, tömeg- és társadalmi 
szervezetek aktivistáinak — elsődleges kötelessége biztosítani a fiatalok munkára 
és életre való felkészítését, az ifjú nemzedékeknek a haza és a párt iránti sze
retet, a nép, a munkásosztály és pártunk szabadságért és társadalmi igazságért 
vívott harca dicső hagyományainak szellemében, a nagyfokú forradalmi tudat, 
a szocialista és kommunista erkölcs elvei, a szocialista nemzetünk jelene és jövője 
iránti felelősség szellemében való formálását és nevelését. 



29. A párttagok és a Kommunista Ifjúsági Szövetség tagjai minden körül
mények között olyan politikai, erkölcsi és szakmai magatartást kell hogy tanú
sítsanak, amely nagy tekintélyt biztosít számukra a tömegek előtt. Cselekedeteik
kel példát kell mutatniuk mindazoknak, akik között élnek és dolgoznak. Minden 
kommunistát a szó és a tett közötti egység kell hogy jellemezzen. 

30. A kommunistának, a társadalomban elfoglalt helyétől függetlenül, sze
rénynek kell lennie; küzdenie kell a dölyfösség, a pökhendiség, az emberek le
becsülése ellen. A pártban, általában a társadalmi életben felelősségteljes tisztséget 
betöltő kommunistának minden szempontból példás erkölcsi és szakmai viselke
déssel kell tekintélyt szereznie. Minden kommunistának a politikai és szakmai 
életben, a társadalomban és a családban tanúsított magatartásával hozzá kell 
járulnia ahhoz, hogy szüntelenül erősödjék a párt tekintélye a tömegek körében, 
növekedjék a párt vezető szerepe a társadalomban. 

31. A Román Kommunista Párt és a Kommunista Ifjúsági Szövetség tagjai
nak, a haza összes állampolgárainak minden körülmények között tanújelét kell 
adniuk a forró hazaszeretetnek, a nemzeti méltóságnak és büszkeségnek, valamint 
a más népek iránti tiszteletnek. Vissza kell utasítaniuk és a legnagyobb határo
zottsággal el kell ítélniük mind a nemzeti exkluzivizmust, mind a külföld előtti 
hajbókolást. 

32. A párt és a Kommunista Ifjúsági Szövetség összes tagjainak a proletár 
internacionalizmus szellemében síkra kell szállniuk a pártunk és az összes kom
munista és munkáspártok közötti barátság és szolidaritás megszilárdításáért, hozzá 
kell járulniuk a többi szocialista ország népeivel való testvéri együttműködés fe j 
lesztéséhez, az egész világ munkásosztályával, az összes haladó, antiimperialista 
erőkkel, a nemzeti felszabadító mozgalmakkal, a nemrég függetlenné vált népek
kel, a társadalmi igazságért, a haladásért küzdő összes erőkkel, a világ összes 
népeivel való szolidaritás megszilárdításához. 

33. A párttagoknak, a KISZ-tagoknak elszántan küzdeniük kell azért, hogy 
a mai világ életéből kiküszöböljék a faji megkülönböztetést, a kolonializmust 
és a neokolonializmust, a más népek feletti uralom és elnyomás, a más országok 
belügyeibe való beavatkozás imperialista politikáját, hogy tiszteletben tartsák min
den nép nemzeti méltóságát, a szabad és független fejlődéshez való el idegeníthe
tetlen jogát. Minden kommunistának, a haza minden egyes állampolgárának oda
adóan kell küzdenie pártunk és ál lamunk külpolitikájának érvényesítéséért, amely 
politika előmozdítja az új , demokratikus kapcsolatokat a nemzetközi életben, az 
enyhülés, a nemzetek közötti megértés és együttműködés légkörét; hozzá kell já
rulnia a szocializmus, a haladás és a béke általános ügyéhez, egy jobb és igaz
ságosabb világ megteremtéséhez bolygónkon. 

A párt XI. kongresszusa, elfogadva a kommunisták munkája és élete, a szo
cialista etika és méltányosság elveinek és szabályainak törvénykönyvét, kifejezi 
meggyőződését, hogy valóra váltása erőteljes befolyást gyakorol majd társadalmunk 
összes tagjaira, egy olyan új humanizmus megteremtéséhez vezet, amely az em
bert helyezi előtérbe és ugyanakkor egybehangolja a magánérdekeket az egész 
társadalom érdekeivel, biztosítja mindenki jólétét és boldogságát az egész népével 
együtt. Ezáltal az ember a megismerés magasabb szintjére emelkedik, valóban tu
datosan vehet részt a nép ama tevékenységében, amely saját szabad jövőjének a 
megteremtésére irányul. 

A Román Kommunista Párt, a Kommunista Ifjúsági Szövetség tagjainak, 
szocialista hazánk összes állampolgárainak állandó útmutatóvá kell tenniük ezeket 
a szabályokat politikai és szakmai tevékenységükben, mindennapi életükben, kö
vetkezetesen és határozottan munkálkodniuk kell azon, hogy a szocializmus és a 
kommunizmus magasrendű etikai és méltányossági elvei egyre mélyebben beha
toljanak a társadalmi élet minden területére, és hozzájáruljanak társadalmunk 
új, élenjáró emberének megteremtéséhez, a haza gyorsabb előrehaladásához a kom
munista civilizáció útján. 


