
J E L E N T É S 
— előterjesztette Nicolae Ceauşescu elvtárs, 
a Román Kommunista Párt főtitkára 
(Részlet) 

VIII. Ideológiai, politikai-nevelő munka a dolgozók dialektikus 
materialista, hazafias neveléséért, az új, forradalmi humanizmus 
érvényesítéséért, az egész nép párt körüli egységének erősítéséért 

Tisztelt e lvtársak! 
A gazdasági- társadalmi fej lesztés és a szocialista építés egész művében kü-

lönlegesen fontos szerep háru l az elméleti , a nevelő munkára , a néptömegek, az 
ú j ember szocialista t uda tának alakí tását szolgáló politikai munká ra . Mint már 
megjegyeztem, a termelőerők, gazdaságunk és t á r sada lmunk rohamos fej lődéséhez 
viszonyítva az elméleti-ideológiai tevékenység, a szocialista tuda t a lakí tását szol-
gáló polit ikai-nevelő munka bizonyos lemaradása tapasztalható. 

Amint megvi ta tás végett az Országos Konferenc iára beter jesztet t dokumen-
tumok hangsúlyozzák, nagyobb f igyelmet kell fo rd í t anunk erre a területre , k i tar -
tóbban kell munká lkodnunk különböző elméleti-ideológiai kérdések tisztázásáért, 
összhangban t á r sada lmunk fejlődési s tádiumával , va lamint a világhelyzettel, a 
világszerte végbemenő for rada lmi á ta lakulásokkal , a ko runkban fe lmerülő ú j prob-
lémákkal . Hozzá kell segítenünk a dolgozókat az események, a tá rsada lmi fej lő-
dés i ránya megértéséhez, annak a megértéséhez, hogy az egész belpolitikai és 
nemzetközi fej lődés határozot tan t anús í t j a a dialekt ikus mater ia l is ta világ- és élet-
szemlelet helyességét, hogy a szocialista szerveződés az egyetlen ú t j a az egyenlőt-
lenségek, egyik nép másik ál tal i elnyomása, a néptömegek kizsákmányolása és 
elnyomása megszüntetésének, egy ember ibb, igazabb, jobb társadalom megterem-
tésének, amely társadalom egyenlő m u n k a - és é le tkörülményeket n y ú j t az összes 
honpolgároknak, lehetővé teszi az emberi egyéniség, az összes nemzetek tel jes ki-
bontakozását . (Elénk és hatalmas taps.) 

Az ú j ember formálásá t szolgáló poli t ikai-nevelő m u n k a során hangsúlyozzuk 
á l landóan a szocializmus, a fo r rada lmi humanizmus, a szocialista termelési viszo-
nyok, a tá rsadalmi és nemzeti t e rméknek a szocialista et ika és méltányosság szel-
lemében való elosztása felsőbbrendűségét , de egyben ügyel jünk ezeknek az elvek-
nek a töretlen érvényesülésére az összes tevékenységi területeken. 

Nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk továbbá a dolgozók tulajdonosi , termelői 
és haszonélvezői szerepének a tudatosí tására ; annak tudatosí tásara, hogy védel-
mezni és szüntelenül fej leszteni kell a szocialista tu la jdont , a tá rsada lmi egyenlő-
ség, a sokoldalúan fe j le t t szocialista tá rsadalom és a kommunizmus megterem-
tésének a lapjá t . (Hatalmas taps.) Az egész poli t ikai-nevelő m u n k á b a n hangsúlyoz-
nunk kell, hogy a tá rsadalom minden tag jának, va lamennyi honpolgárnak, függet-
lenül attól, hogy milyen munkahe lyen dolgozik, gondoskodással és felelősséggel 
kell viseltetnie a szocialista tu la jdon szüntelen fej lesztése iránt, s még nagyobb 
felelősség háru l ilyen tekinte tben az összes tevékenységi szektorok vezető kádereire. 
Egy pil lanatig se feledkezzünk meg arról, hogy az egész társadalmi fejlődés, a 
nép jóléte, a haza függetlensége a szocialista tá rsadalom műszaki-anyagi a l ap jánák 
erősítésétől függ, hogy ez alapvető, döntő tényezője a nemzeti vagyon, az egész 
társadalom fejlesztésének. A magas fokú öntudat ta l rendelkező ú j ember forrnálását szolgáló polit ikai-nevelő m u n k a helyezzen különleges súlyt a szocialista t u l a j -
don, annak megvedelmezése és fejlesztése i ránt i felelősség növelésére. 

A politikai-ideológiai m u n k a ápo l ja nemzetiségi különbség nélkül az összes 
dolgozók körében a hazaf ias büszkeséget népünk dicsőséges harci múl t ja , a szocialista építés nagyszerű vívmányai iránt, fejlessze erőtel jesen a nép, a haza, á 
pá r t iránti szeretet érzését, azt az elhatározást , hogy minden körü lmények között 
szolgáljuk az ország érdekeit , a szocializmus ügyét. (Hatalmas, hosszan tartó taps.) 

Megkülönböztetet t f igyelmet kell szentelni az i f júság nevelésének, m u n k á -
ra és életre való felkészítésének. P l án tá l juk az i f júság tuda tába a for rada lmi 
szellemet, a tudomány és az emberi megismerés l egú jabb v ívmányai e lsa já t í tásá-



nak óhajá t , azt az elhatározást , hogy minden körülmények között fo r rada lmárkén t , 
hazaf iként cselekszik, mindig népét, a szocializmus ügyét, a békét szolgálja. (Élénk 
taps.) 

Ugyanakkor fej lesszük a dolgozók körében a nemzetközi szolidaritás, a m á s 
népekkel való bará tság és egyenlő együt tműködés érzését. 

Ügyszintén a leghatározot tabban kell m u n k á l k o d n u n k a régi tá rsadalom kü-
lönböző nézeteinek, az imperial is ta, kolonialista elméleteknek, a tőkés ideológiának 
a leleplezéséért és leküzdéséért , kiemelve a mi világ- és életszemléletünk, a szo-
cialista viszonyok, a szocialista humanizmus felsőbbrendűségét , az emberi szabad-
ság és jog felsőbbrendűségét a szocialista tá rsada lomban. 

Hangsúlyozzuk szüntelenül, hogy fo r rada lmi humanizmusunk , egész t á r sa -
d a l m u n k előtérbe helyezi az ember t , annak jólétét és boldogságát, az emberi egyé-
niség kibontakozását , m indama fel tételek létrejöt tét , amelyeknek közepette egyen-
lően, nemzetiségi különbség nélkül érvényesülhet va lamennyi honpolgár . Ha tá ro-
zottan fel kell l épnünk azért , hogy ezek az elvek erőtel jesen érvényesül jenek min-
den területen, erélyesen állást kell foglalni a semmibevéte lükre vagy megsér tésükre 
i rányuló bármi lyen tendencia ellen. (Élénk taps.) 

Az ú j tuda t fo rmálás t célzó egész poli t ikai-nevelő tevékenységben a világról 
és az életről alkotott dialekt ikus material is ta , fo r rada lmi nézetből, a tudományos 
szocializmus elveiből i ndu l junk ki. Ez megk íván ja a t á r sada lomban végbemenő 
nagy átalakulások, a fe j lődés objekt iv irányai, a társadalomfej lődési törvények, 
a tudományos vívmányok és az egyetemes megismerés elmélyült értelmezését és 
magyarázását , amelyek napról nap ra a lá támasz t ják a világról és az életről alko-
tot t dialekt ikus mater ia l is ta nézet helyességét, a környező világ anyagiságát . 

Határozot tan vissza kell ve rnünk és le kell lepleznünk a retrográd, miszt ikus 
nézeteket, kérlelhetet len harcot kell v ívnunk az emberek tuda tá ra és életére gya-
korolt burzsoá befolyás ellen, határozott á l láspontra kell he lyezkednünk a nacio-
nalizmussal, sovinizmussal, rasszizmussal, ant iszemitizmussal és minden olyan pró-
bálkozással szemben, amely az emberek egymásra uszítását, megalázását célozza, 
m i n d a m a reakciós erők manővereként , amelyek a jelenlegi nemzetközi fel tételek 
közepette ismét k imust rá l t módszereikhez, próbálkozásaikhoz folyamodnak, hogy 
rés t üssenek a haladó erők, a néptömegek egységén és összeforrottságán az impe-
rial izmus és kolonial izmus ellen, a háború ellen, a béke és a nemzeti függet-
lenség pol i t iká jáér t vívott harcban . Pár tunktól , szocialista t á r sada lmunktó l idegen 
volt és m a r a d az ilyen megnyi lvánulásokkal szembeni passzív magatar tás . Pár tunk , 
t á r sada lmunk következetesen küzdött és küzd ezután is azért, hogy az összes 
dolgozók tudományosan ér telmezzék a szocializmus elveit, a gazdasági- társadalmi 
fej lődés törvényeit , s hogy á l landóan fokozódjék az egész nép felelősségérzete, 
tudatos részvállalása va lamennyi tevékenységi szektor vezetésében. 

Felelősségteljes fe ladatok h á r u l n a k a pár t ra , a tömeg- és tá rsada lmi szerve-
zetekre, az alkotási szövetségekre, a saj tóra , a rád ióra és televízióra, t á r sada lmunk 
mindmegannyi nevelési szervére. A pár t vezetésével ki tar tó tevékenységet kell foly-
ta tn iuk a káderek politikai-ideológiai sz ínvonalának emeléséért , a tömegek fo r ra -
dalmi, szocialista ön tuda tának kialakí tásáért , hogy egész népünke t felvértezzék a 
szocializmusért, a kommunizmusér t , az igazság és a tá rsada lmi egyenlőség rend-
jéér t vívott harc for rada lmi fegyverével . (Hatalmas, hosszan tartó taps.) A sa j tó-
nak, a rád iónak és televíziónak, az összes tömegtájékozta tás i eszköznek, az iroda-
lomnak, a színháznak, a f i lmművészetnek és az emberek millióihoz szóló többi 
művészeti ágnak a pá r t ideológiája szellemében kell felvetnie és tárgyalnia a t á r -
sada lmunka t foglalkoztató problémákat , és szilárd á l láspontra kell helyezkednie 
a különféle negat ív jelenségekkel szemben, előtérbe helyezve p á r t u n k n a k a világ-
ról s az életről alkotott for radalmi nézete és elvei hirdetését . Fel kell vér tezniük 
a haza i f júságát , az egész népet a fo r rada lmi harc elméletével; fej leszteniük kell 
a r ra i rányuló eltökéltségüket, hogy fe lü lkerekedjenek bármi lyen nehézségen és 
biztosítsák hazánk szüntelen felemelkedését a ha ladás és a civilizáció magasla-
taira. (Hatalmas, hosszan tartó taps.). 

A hazai tá rsadalom jelenlegi fej lődési s tád iumát taglaló dokumentumok, az 
eiméleti p roblémák és a polit ikai-nevelő tevékenység vetületei a pá r tp rogram 
szerves részeként ú j , ragyogó távlatot adnak pá r tunk és népünk egész tevékeny-
ségének. Ugyanakkor d inamizálniuk kell a va lamennyi szektorban folyó tevékeny-
séget, még szi lárdabbá kell kovácsolniuk a pá r t e re jé t és egységét, vezető sze-
repét, erősí teniük kell egész népünk egységét a Szocialista Demokrácia és Egység 
F ron t j a keretében, tovább kell szi lárdí taniuk hazánk szuverenitását és függet-
lenségét. (Hatalmas taps.) 

Az Országos Konferencia v i t á j á ra bocsátott kérdések biztosí t ják a XII . kong-
resszus ha tározata inak valóra váltását , Románia felemelkedését egy magasabb 



fejlődési szintre, a nép anyagi és szellemi jólétének szüntelen gyarapodását. Most 
döntő fontosságú a gyakorlatba ültetésüket célzó szervezeti, gyakorlati tevékenység. 
A pár t - és állami szervek, a demokratikus szervek, nemzetiségi különbség nélkül 
az összes dolgozók, az egész nép teljes egységben kell hogy munkálkodjék a 
gazdasági-társadalmi fejlesztési terv, az összes határozatok legjobb körülmények 
közötti valóra váltásán. Minden egyes dolgozónak határozottan kell cselekednie 
munkahelyén a párt és a nép által rábízott feladatok teljesítéséért, munkával , 
konkrét tettekkel válaszolva az előlegezett bizalomra, a párt és a nép elvárásaira, 
biztosítva a XII. kongresszus határozatai, a pártprogram maradéktalan életbe ül -
tetését. 

Minden szükségessel rendelkezünk, megtehetjük, megvan az erőnk ahhoz, hogy 
felülkerekedjünk az egyik vagy másik szektorban felmerült nehézségeken. Tegyünk 
meg mindent azért, hogy a világgazdasági válság kihatásai a lehető legkevésbé 
érződjenek hazánkban, biztosítsuk az ú j fejlődési stádiumra való rátérés célkitű-
zéseinek megvalósítását, a munka és az élet ú j minőségét, azt, hogy Románia a 
haladás és a civilizáció egyre magasabb csúcsaira emelkedjék! 

A nehéz, viharos körülmények közepette nyúj tsuk tanúbizonyságát szocia-
lista társadalmunk erejének és tartósságának, pá r tunk ama képességének, hogy 
ú j abb és ú jabb győzelmek felé vezeti népünket, hazánkat. Bizonyítsuk be, hogy 
viharokban született, az illegalitás nehéz éveiben edzett kommunista pár tunkat nem 
tántorí t ja el semmilyen nehézség, és minden körülmények között becsülettel tel-
jesiti történelmi hivatását. Mutassuk meg, hogy pár tunk most is eleget tesz hiva-
tásának, egyesíti és vezeti népünket bármilyen nehézség legyőzésében, biztosítva 
Románia rendíthetetlen előrehaladását a kommunista társadalom ragyogó magas-
latai felé. (Hatalmas taps és éljenzés; perceken át visszhangzik: „Ceauşescu — 
RKP!", „Ceauşescu — Románia — tiszteletünk, büszkeségünk!") 

Paulovics László: Építőtelep 



Petru Enache elvtárs felszólalása 

Mélyen tisztelt és szeretett Nicolae Ceauşescu elvtárs! 
Tisztelt elvtársak! 
A párt országos konferenciája — a haza sokoldalú fejlődését meghatározó 

dokumentumaival és irányelveivel, szocialista társadalmunk alapvető kérdéseinek 
megvitatásával, egész munkásságunk még határozottabb tudományos megalapozá-
sával — a párt és az ország életének rendkívüli jelentőségű eseménye. Az országos 
konferenciának történelmi kötelessége a jelenlegi belpolitikai helyzet és a nem-
zetközi élet fej leményeinek körülményei között megszabni a XII. kongresszus ha-
tározatainak végrehajtásához szükséges ú j intézkedéseket, amelyek új . serkentő 
hatással kell hogy legyenek a nép anyagi és szellemi alkotómunkájára. 

Annak a mélységesen dialektikus nézőpontnak a szellemében, amelyben a 
szocializmus építésének bonyolult kérdései felvetődnek, magától értetődő, hogy az 
országos pártkonferencián megvitatott gazdasági programmal együtt a politikai-
ideológiai és kulturális-nevelési munka elemzésével is foglalkozzunk, minthogy 
e tevékenység a júniusi plenáris programérvényű dokumentumának újító, forra-
dalmi eszméi révén különleges feladatokkal bízatott meg a tömegek szocialista 
nevelésében. Nicolae Ceauşescu elvtárs a párt júniusi plenáris ülésén elmondott 
előadói beszédének fényes eszméit és irányelveit alaposan tanulmányozták egész 
politikai-ideológiai nevelési hálózatunkban, megvitatták a tömegkommunikációs esz-
közök keretében, egész pár tunkban. E viták során a kommunisták, az egész nép 
kifejezte nagyrabecsülését Nicolae Ceauşescu elvtárs rendkívüli szerepét illetően 
az ú j társadalom építésének általános tökéletesítését célzó tevékenységben, fá rad-
hatatlan munkája , fölmérhetetlen értékű elméleti és gyakorlati hozzájárulása i ránt 
a párt és az ország bel- és külpolit ikája kidolgozásában és alkalmazásában, a sok-
oldalúan fejlett szocialista építés és Románia kommunizmus felé haladása straté-
giájának és takt ikájának megalkotásában. 

A kommunisták, az egész nép egyidejűleg hangsúlyozta Elena Ceauşescu elv-
társnő jelentős hozzájárulását a párt és az állam vezetésében, megkülönböztetett 
szerepét a román és a nemzetközi tudomány fejlődésében. Megelégedéssel jelen-
tem a konferenciának, hogy az egész nép kifejezte egyetértését kommunista pár -
tunk politikájával, és azt az elhatározását, hogy mindent megtegyen megvalósí-
tásáért 

Nicolae Ceauşescu elvtárs forradalmi felfogásának szellemében a gazdasági 
fejlődés és a tömegek szocialista tudatának alakítása között állandó az egymást 
kölcsönösen meghatározó viszony. Ha az anyagi alap — a marxista tétel szerint 
— meghatározza a tudatot, egyidejűleg — mint ahogy azt pár tunk főti tkára ismé-
telten hangsúlyozta — az élenjáró tudat az anyagi fejlődés felgyorsító tényezője 
lehet, és azzá kell válnia. E forradalmi tétel fényében a politikai, az ú j embert 
formáló munka a jövőben igen jelentős feladat elvégzésére hivatott. A sokoldalúan 
fejlett szocialista társadalom megteremtése egyaránt jelenti a modern és erős 
nemzetgazdaság és egyben a magasabb rendű ember kialakítását, akinek széles 
és átfogó a politikai és a kulturális látóköre, aki alaposan felfegyverezte magát a 
munkásosztály ideológiájával, a kommunista etika elveivel, és képes arra, hogy 
megértse és magáévá tegye pár tunk téziseit és irányelveit. Nicolae Ceauşescu 
elvtárs tudományos művének mélységesen dialektikus lényegét. Nevelőmunkánk ha-
tékonyságát a gazdaságban társadalmunk minden egyes termelőegységének ered-
ményeivel kell felbecsülnünk. 

A politikai munka, az egész nevelő és propaganda munka annál is szüksé-
gesebb, mivel a jelen körülmények között — ahogy azt Nicolae Ceauşescu elvtárs 
hangsúlyozta — felerősödött a burzsoá propaganda, amely megkísérli befeketíteni 
a szocialista valóságot, magát a tudományos szocializmus legitimitását. Mint köz-
tudott, jelenleg erős antikommunista offenzíva bontakozik ki, valóságos „antikom-
munista modern keresztes hadjárat" , azzal a semmiféle óvatoskodással nem lep-
lezett céllal, hogy a szocializmust mint társadalmi-történeti megoldást lejárassák, 
hogy árnyékot vessenek a mindenfa j ta elnyomatás és kizsákmányolás alól felsza-
badult népek nagy eredményeire. Mi több, a kapitalizmus dicsőitői, oly felmál-
házott és felfegyverzett hajón evezve, melynek óhatatlan sorsa, hogy elsüllyedjen 
a rágalmazás kegyetlen mocsarában, attól sem r iadnak vissza, hogy nyíltan ki je-
lentsék szándékukat, miszerint egyetlen, általános modellként akarnak érvényt sze-
rezni a burzsoá demokráciának, nagy hűhót csapva az egyéni szabadság, az úgyne-
vezett emberi jogok rég lejáratott jelszavai körül. S mindezeket éppen azok han-
goztatják izgága lármát csapva, akik semmibe veszik az ember alapvető jogait: 



a munkához, a javak méltányos elosztásához, a tanuláshoz, az egészségügyi ellá-
táshoz, az állam ügyeinek vezetéséhez stb. való jogot. 

Újabban — ám ami azt illeti, ez a gyakorlat meglehetősen régi — ezek a 
körök ugyancsak érdekeltek abban, hogy zavart keltsenek a tekintetben, hogy 
miként oldották meg a szocialista országokban, beleértve országunkat is, a nemzeti 
kérdést. A nemzeti kérdés fölkavarása — amint azt a konferencián előadott je-
lentés aláhúzta — nemegyszer szolgált hatékony diverziós fegyverként a történe-
lem folyamán. A viszályok mai ügynökei hasonló célokkal buzgólkodnak abban, 
hogy minden alap híján lévő pánikot keltő felhívásokhoz folyamodjanak, s ekként 
bizonyos reakciós körök, hajdani sovén, rasszista üzelmek, eszeveszett irredenta 
követelmények szószólóivá vál janak. Hasonlóképpen, ugyanazok a retrográd, ha-
ladásellenes erők különös figyelmet szentelnek az utóbbi időben a misztikus-val-
lásos propaganda felerősítésének, különféle szektáknak, cinikusan megfeledkezvén 
arról, hogy ezek mily dicstelen szerepet játszanak az emberi tudat megmételye-
zésében, az emberek tudatának a mai világ alapvető kérdéseitől való eltérítésében. 
A cél valójában az, hogy felhasználják a szektákat mint indoktrinációs eszközöket, 
mint diverziós és kémkedési tevékenységek politikai fegyvereit, hogy a vallássza-
badság áttetsző ürügyét felhasználva a szocialista országok megvalósításait rágal-
mazó irományokat csempésszenek be. 

Íme, miért vélem hangsúlyozandónak a konferencia munkálatainak keretén 
belül, hogy ezekkel a megveszekedett propagandisztikus erőfeszítésekkel, ezzel a 
szocializmust rágalmazó hadjára t ta l szemben, amelyre a szocializmus iránti vak 
gyűlöletükben a reakciós körök aljas módon vetemednek, sokkal energikusabban 
kell állást foglalnunk, és mozgósítanunk kell az egész világ felelős lelkiismere-
teit. Ilyen körülmények között szükségesnek mutatkozik mindazok számára, akik 
a propaganda harcvonalán dolgozunk, hogy sokkal határozottabban munkálkodjunk 
az elméleti, ideológiai, politikai-nevelő tevékenység fölemelésén a kérdéseknek arra 
a színvonalára, amelyekkel szembesítődünk, telítsük több meggyőzőerővel és érve-
lőerővel e téren való munkásságunkat, fejlesszük ama képességünket, hogy érvé-
nyes, hiteles módon válaszoljunk a jelenkor legbonyolultabb kérdéseire. Legyünk 
mindig az eszmei harcok első vonalában, leplezzük le határozottan a burzsoá ideo-
lógia öndicsőitő jellegét, világítsuk meg erőteljesen kommunista ideológiánk, pár-
tunk polit ikájának magasrendűségét. Egyidejűleg szükségesnek mutatkozik a sajtó, 
a rádió és a televízió, az összes tömegtájékoztatási eszközök munká jának fel ja-
vítása, amelyek arra hivatottak, hogy — a távlatokat szem előtt tar tva — a militantizmus álláspontjáról meggyőzően és széleskörűen megvitassák a szocialista tár-
sadalom állandó fejlődésének, az ú j ember kialakításának kérdéseit, és nagyobb 
forradalmi kombattivitással és következetességgel érvényesüljenek a jelenkor esz-
mei harcaiban. 

Eljövendő munkánk lényeges célja az embereknek a haza, a párt és a nép 
iránti szeretet, a harcos nemzetközi szolidaritás szellemében való nevelése. Amint 
az világosan kiderült ezen a konferencián is, ahhoz, hogy igaz hazafi legyél, szen-
vedélyesen szeresd a szülőföldedet, az országnak áldozd lényed legjavát, ismerned 
kell a dicsőséges harci hagyományokat, a nép történelmét, ahogy az az évszázadok 
során életre kelt a számtalan nemzedékek áldozata és bátor eszmeharca, a félel-
met nem ismerő szabadság- és függetlenségi harcosok révén. Meggyőződésem, hogy 
e tekintetben, az élenjáró szocialista tudat kialakításában, rendkívüli jelentősége 
van Nicolae Ceauşescu elvtárs fölfogásának történelmünk egységes jellegét ille-
tőén. 

Minden feltételünk megvan ahhoz, hogy történelemtudósaink e termékeny, 
tudományos történelemkoncepció szellemében olyan értékes műveket alkossanak, 
amelyek nagy visszhangot keltenek az ország, az egész világ tudatában. Ily módon 
megérdemelt helyére kerül a történelem, s ekként bebizonyíthatjuk gyakorlatilag, 
hogy a nép legfőbb javának tar t juk, hogy áthatottak bennünket a nagy Bălcescu 
látnoki szavai, miszerint: ,,A történelem minden nemzet legfőbb könyve. Benne 
lá t ja meg múlt ját , jelenét és jövőjét." 

Nyilvánvaló, az idő kérlelhetetlen múlása folyamán voltak a nép számára 
drámai megpróbáltatásokat jelentő pillanatok. Éppen azokban a szomorú pillana-
tokban igazolódott be különös érvénnyel az az igazság, hogy semmi sem szen-
tebb a hazánál, azokban a pillanatokban került sor a nagy, emlékezetes hőstet-
tekre, amelyek történelmileg világossá teszik számunkra a hazafias érzelmek elévülhetetlenségét. Mily távol esnek e történelmi tanulságoktól azoknak a tettei, 
akik elárulják hazájukat , amelyben születtek és felnőttek, akik — hazug igérge-
tések által megszédítve — gyáván elhagyják hazájukat , amelyben szüleik és őseik 
azért harcoltak és áldozták fel magukat, hogy megvédjék, hogy felemeljék a civi-
lizáció fényes magasságaiba, hogy megvalósítsák a nemzeti egységet, és megala-



pozzák a szabad és független jövőt. És mennyire ellentmondanak a történelem 
tanulságainak azok a gyászos kísérletek, amelyek misztifikálni próbál ják a törté-
nelmi tanulságok igazságait, megpróbálják alantas, diverziós célokból e tanulsá-
gokat meghamisítani, hogy igazolhassák azt. ami igazolhatatlan: a népek egyen-
lőtlenségi helyzetének fenntartását , az idejétmúlt igények megőrzését a világ be-
folyási övezetekre osztását illetően, a népek e célból való egymásra uszítását. A 
nép történelme, az ország egységes történelme — ahogy azt számunkra vissza-
állította Nicolae Ceauşescu elvtárs nagyszerű, forradalmi és hazafias koncepciója 
— tanulságokkal teli nyitott könyv a mai és az eljövendő nemzedékek számára. 

Íme, miért vélem úgy, hogy kötelességünk megjavítani a haza történelmének 
megismerési és elsajátítási módozatait, szerves egységben az emberiség történel-
mével, hogy föl kell javí tanunk az iskolai történelemkönyveket és a történelem 
tanításának módszereit, tökéletesítenünk kell múzeumi hálózatunkat és a múzeu-
mok további átszervezését. Ily módon hozzájárulva ahhoz, hogy a nevelőmunkában 
jobban érvényesüljön a történelmi emlékművek, az alapvető történelmi esemé-
nyek szerepe a haza minden fiának, nemzetiségi különbség nélkül való hazafias 
nevelése érdekében, a közös eszmények testvériségének, Románia további fej lő-
désének és felvirágoztatásának szellemében. 

Az ú j ember kialakításának, a jellemek megedzésének, a munka szellemé-
ben való nevelés, az emberi gondolat minden értéke iránti tisztelet, a teremtő 
akarat, a haza kommunista jövője iránti optimista magatartás kialakításának fo-
lyamatában nagy szerep hárul az irodalomra és a művészetre, amelyek a XII. 
kongresszus óta jelentős, a közönség által kedvelt művekkel gyarapodtak. Persze, 
hangsúlyt helyezve ezekre az eredményekre, nem szabad szem elől tévesztenünk 
azt sem, hogy a jelentős művek mellett továbbra is megjelennek közepes, érték-
telen művek, néha, sajnos, ideológiailag fogyatékos művek is. Meggyőződésem, 
hogy a művészet és a kul túra dolgozói képesek kiküszöbölni ezeket a hiányossá-
gokat. képesek eleget tenni annak a felelősségteljes hivatásuknak, hogy egységes 
alkotói arcvonalba tömörülve, mely minden egyes alkotó mélységes azonosulásán 
alapszik, a szocialista kul túra nemes célértelmével egységes, erőteljes kultúrát , 
új, értékes műveket teremtsenek, amelyek megütik a nép bizakodó, jogos elvárá-
sainak mértékét. Olyan műveket, amelyek romlatlanul megőrizzék és új . múlha-
tatlan művészi teljesítményekkel gazdagítsák a román nyelvet, amelyet elődeink 
hagytak ránk azzal a testamentumérvényű akarattal , hogy gondosan ügyeljünk 
rá, növeljük szüntelenül erejét, ezzel is hitet téve a haza ügye mellett, amelyhez 
egész lényünkkel hozzá tartozunk. 

Mindez csak néhány elvitathatatlan érv, mely pár tunk és népünk számára 
azt a szivünknek drága igazságot bizonyítja, hogy azok az eszmék, nagy jelentő-
ségű politikai iránymutatások, a megvalósításokat célzó javaslatok, amelyek Nicolae 
Ceauşescu elvtárs programérvényű előadói beszédében a júniusi plenáris ülésen, 
a párt országos konferenciáján elhangzott nagyszerű jelentésében benne foglaltat-
nak, felbecsülhetetlen elméleti és gyakorlati kincsestárunk a tömegek kommunista 
és hazafias tudatalakításában és nevelésében 

Mélyen meggyőződve, és azzal az elhatározással, hogy gyökeres javulást ér-
jünk el azon a területen, ahol pár tunk vezetőségének megbízásából dolgozom, en-
gedjék meg, hogy befejezésül még egyszer kifejezzem teljes egyetértésemet a 
konferencia dokumentumaival, teljes azonosulásomat pár tunk és ál lamunk belpo-
li t ikájával és külpolitikájával. Kötelességemnek érzem, és egyben megtisztelő szá-
momra, hogy csatlakozzam mindazokhoz az elvtársakhoz, akik a konferencián 
kifejezésüket adták népünk tiszteletének és hűségének Nicolae Ceauşescu elvtárs, 
népünk és pár tunk legszeretettebb fia iránt. Szívünk és tudatunk mélyéről meg-
különböztetett nagyrabecsüléssel kívánunk a nemzetközi politikai élet kiemelkedő 
személyiségének, a lánglelkű hazafinak és forradalmár harcosnak egészséget és 
boldogságot, hogy még sokáig vezesse ugyanolyan hazafias forradalmi odaadással 
a haza sorsát nagyszerű népünk dicsőségére és üdvére. 


