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Előszó a huszonnegyedik kötethez

Marx és Engels műveinek huszonnegyedik kötete a „Tőke" második
kötetét, valamint Engelsnek az első és a második német kiadáshoz írt elő
szóit foglalja magában.
Kiadásunk az Engels által sajtó alá rendezett második német kiadást
(Hamburg 1893) követi. Mint az előző magyar kiadásokban, most is Nagy
Tamás fordítását vettük alapul. A fordítást átnéztük és javítottuk.
A sajtó alá rendezés során tekintetbe vettük az első német kiadást, a
Marx és Engels Művei 24. köteteként megjelent legújabb német, illetve
orosz kiadást, valamint a mű angol és francia fordításait. Az idézeteket újra
egybevetettük az eredeti művekkel. E munka révén sikerült több sajtó
hibát, kisebb elírást, pontatlanságot kiküszöbölni.
A lábjegyzetek mind Marxtól, illetve Engelstől származnak, ezért ezt
nem tüntettük fel külön. A lábjegyzetekben eredeti nyelven idézett forrá
sokat csak magyar fordításban közöljük, az eredeti nyelvű idézetet csak
akkor, ha az az Engels-féle kiadásokban eredeti nyelven is, német fordítás
ban is szerepel. A főszövegben előforduló nem német nyelvű idézeteket,
szólásokat meghagytuk eredeti nyelvükön és szögletes zárójelben fordítot
tuk. A szerkesztőségi jegyzeteket a könyv végén, hátul helyeztük el, ezekre
a szövegben csillagok utalnak. Engels kiegészítő megjegyzéseit { } záró
jelben közöljük.
í| Kiadásunkat elláttuk a nevek és források mutatójával, tárgymutatóval,
valamint a mértékek és pénznemek jegyzékével; ezeknek, valamint a szer
kesztőségi jegyzeteknek az elkészítésénél felhasználtuk a fent felsorolt ki
adásokat.

Kari Marx

A TŐKE
A politikai gazdaságtan bírálata
Második kötet
II. könyv

A tőke forgalmi folyamata
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A „Tőke" második könyvét sajtó alá rendezni, mégpedig úgy, hogy az
egyrészt mint összefüggő és lehetőleg befejezett mű álljon az olvasó előtt,
másrészt azonban mint kizárólag a szerző műve, nem pedig a kiadóé, nem
volt könnyű munka. Megnehezítette a feladatot a meglevő, többségükben
töredékes kidolgozások nagy száma. Mindössze egyetlen kidolgozás (a IV.
kézirat) volt — már ameddig ez terjedt — teljesen nyomdakész; de ennek a
kéziratnak legnagyobb részét is elavulttá tették későbbi szövegváltozatok.
Az anyag zöme tartalmilag nagyobbára ki volt ugyan dolgozva, stilárisan
azonban nem; azon a nyelven íródott, amelyen Marx a kivonatait szokta
készíteni; laza stílusban, közvetlen, gyakran vaskos humorú kifejezésekkel
és fordulatokkal, angol és francia szakkifejezésekkel, gyakran egész monda
tok, sőt oldalak angolul; a szerző abban a formában vetette papírra gondo
latait, amelyben azok agyában éppen kialakultak. Egyes részeket tüzetesen
kifejtett, más ugyanolyan fontosakra csak utalt; a szemléltető tényanyagot
összegyűjtötte, de alig csoportosította és még kevésbé dolgozta fel; a feje
zetek végén, ahol már hajtotta a vágy, hogy rátérjen a következőre, gyakran
csak néhány összefüggéstelen mondat jelzi az itt félbehagyott kifejtést;
végül az ismert kézírás, amelyet néha szerzője maga sem tudott elolvasni.
Beértem azzal, hogy a kéziratokat lehetőleg szószerint adjam közre, hogy
a stíluson csak annyit változtassak, amennyit Marx maga is változtatott
volna, és csak ott iktassak be magyarázó mondatokat és áthidalásokat, ahol
ez feltétlenül szükségesnek bizonyult és ahol ezenfelül a gondolatok értelme
minden kétséget kizárt. Olyan mondatokat, amelyeknek értelmezését ille
tően a legcsekélyebb kétség is felmerülhetett, inkább teljesen szószerint
nyomattam ki. A tőlem származó átdolgozások és betoldások együttvéve
nem foglalnak el tíz nyomtatott oldalt sem és csak formai természetűek.
A II. könyv hátrahagyott kézirati anyagának puszta felsorolása is meg
mutatja, milyen példátlan lelkiismeretességgel, milyen szigorú önkritiká
val törekedett Marx arra, hogy nagy közgazdasági felfedezéseit tökéletesen
kidolgozza, mielőtt nyilvánosságra hozná őket; éppen önkritikája miatt
csak ritkán juthatott el odáig, hogy a kifejtést tartalom és forma szempontja-
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ból hozzáidomítsa új tanulmányok révén folyton bővülő látóköréhez.
Az anyag tehát a következőkből áll.
Eló'ször „A politikai gazdaságtan bírálatához" című kézirat — 1472
quart-oldal 23 füzetben —, amely 1861 augusztusától 1863 júniusáig készült.
Ez folytatása az 1859-ben Berlinben ugyanezen címmel megjelent első
füzetnek.* Az 1-220. ( I - V . füzet), majd ismét az 1159-1472. ( X I X - X X I I I .
füzet) oldalakon a „Tőke" I. könyvében vizsgált témákról van szó, a pénz
tőkévé való átváltozásától kezdve végig, s ez e könyv első meglevő szöveg
változata. A 973-1158. (XVI-XVIII. füzet) oldalak a tőkével és a profittal,
a profitrátával, a kereskedőtőkével és a pénztőkével foglalkoznak, tehát
olyan témákkal, amelyeket Marx később a III. könyv kéziratában fejtett ki.
Ezzel szemben a II. könyv témái — valamint igen sok, később a III. könyv
ben tárgyalt téma — itt még nincsenek külön kidolgozva. Marx mellékesen
foglalkozik velük, főleg a kézirat zömét kitevő Értéktöbblet-elméletek című
szakaszban, a 220—972. oldalakon (VI—XV. füzet). Ez a szakasz a politikai
gazdaságtan sarkpontjának, az értéktöbblet-elméletnek részletes kritikai
történetét tartalmazza, és emellett, az elődökkel polemizálva, kifejti a leg
több olyan kérdést, amelyet később a II. és a III. könyv kéziratában külön
és logikai összefüggésében vizsgál meg. Fenntartom magamnak azt, hogy
e kézirat kritikai részét — a II. és a III. könyvvel már elintézett számos hely
elhagyásával — mint a „Tőke" IV. könyvét közreadjam.** Bármily értékes
is ez a kézirat, a II. könyv jelen kiadásához csak igen kevéssé volt felhasz
nálható.
Időrendben ezután a III. könyv kézirata következik. Legalábbis nagy
része 1864-ben és 1865-ben íródott. Csak miután ez lényegében elkészült,
látott Marx hozzá az I. könyv, az 1867-ben kinyomtatott első kötet kidol
gozásához. A III. könyvnek ezt a kéziratát most rendezem sajtó alá.
A következő időszakból — az I. könyv megjelenése utáni időből — a II.
könyvhöz négy folió-kézirat áll rendelkezésre, amelyeket maga Marx
I—IV. számmal látott el. Ezek közül az I. kézirat (150 oldal), amely fel
tehetően 1865-ben vagy 1867-ben íródott, a II. könyvnek — ahogy az jelen
leg fel van építve — első önálló, de többé-kevésbé töredékes kidolgozása.
Ebből sem lehetett semmit felhasználni. A III. kézirat részint idézeteket
és Marx jegyzetfüzeteire való utalásokat tartalmaz — többnyire a II. könyv
első szakaszára vonatkozóan —, részint egyes kérdések kidolgozását, neve
zetesen az álló- és forgótőkéről, valamint a profit forrásáról szóló A. Smithféle tételek bírálatát foglalja magában; továbbá az értéktöbbletráta és a
profitráta viszonyának kifejtését, ami a III. könyvbe tartozik. Az utalások
kevés felhasználhatót adtak, a kidolgozott részeket pedig mind a II., mind
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a III. könyv szempontjából elavulttá tették későbbi átszerkesztések, tehát
többnyire ezeket is mellőzni kellett. — A IV. kézirat a II. könyv első szaka
szának és a második szakasz első fejezeteinek nyomdakész kidolgozása, s
ezt ott, ahol soron következik, fel is használtam. Bár kiderült, hogy koráb
ban íródott, mint a II. kézirat, mégis — minthogy formájában tökélete
sebb — a könyv megfelelő részéhez jól fel lehetett használni; elegendő volt
néhány pótlást beiktatni a II. kéziratból. — Ez az utóbbi kézirat az egyetlen
némileg kész kidolgozása a II. könyvnek és 1870-ből származik. A végső
szerkesztésre vonatkozó megjegyzések, amelyekről mindjárt beszélek majd,
határozottan kimondják: „A második kidolgozást kell alapul venni."
1870 után ismét szünet következett, főleg betegségek miatt. Marx ezt az
időt szokása szerint tanulmányokra fordította; agronómia, amerikai és
kivált orosz mezőgazdasági viszonyok, pénzpiac és bankügy, végül termé
szettudományok: geológia és fiziológia, és kivált önálló matematikai mun
kák töltik meg az ebből az időből származó számos jegyzetfüzetet. 1877
elején Marx úgy érezte, helyrejött annyira, hogy ismét hozzáláthasson
tulajdonképpeni munkájához. 1877 március végén utalásokat és jegyzete
ket készített a fent említett négy kéziratból, alapul a II. könyvnek ahhoz az
újrafeldolgozásához, amelyet azután az V. kéziratban (56 folió-oldal) meg
kezdett. Ez a kézirat az első négy fejezetet foglalja magában és még csak
kevéssé van kidolgozva; lényeges pontokat lapalji jegyzetekben tárgyal;
az anyag inkább csak össze van gyűjtve, mint megszűrve, de az első szakasz
e legfontosabb részének ez az utolsó teljes tárgyalása. — Az első kísérlet
arra, hogy ebből nyomdakész szöveget csináljon, a VI. kézirat (1877 október
után és 1878 július előtt); ez csak 17 quart-oldal és az első fejezet nagyobb
részét öleli fel; a második — és utolsó — kísérlet a VII.kézirat, „1878 július
2.", csak 7 folió-oldal.
Ez idő tájt Marx, úgy látszik, felismerte, hogy egészségi állapotának
gyökeres megjavulása nélkül sohasem sikerül a második és harmadik könyv
kidolgozását úgy befejeznie, hogy az őt magát kielégítse. Valóban az V—VIII.
kéziratok nagyon is sok helyütt magukon viselik a ránehezedő betegségek
ellen vívott megfeszített harc nyomait. Az első szakasz legnehezebb részét
Marx az V. kéziratban újra feldolgozta; az első szakasz többi része és az
egész második szakasz (a tizenhetedik fejezet kivételével) nem okozott jelen
tős elméleti nehézségeket; a harmadik szakaszt viszont, a társadalmi tőke
újratermelését és forgalmát feltétlenül átdolgozandónak látta. A II. kéz
iratban ugyanis az újratermelést először az azt közvetítő pénzforgalom
figyelembevétele nélkül, majd még egyszer, ennek figyelembevételével tár
gyalta. Ezt ki kellett küszöbölni, és az egész szakaszt egyáltalán úgy átdol-
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gozni, hogy az megfeleljen a szerző tágabbá vált látókörének. így jött létre
a VIII. kézirat, egy mindössze 70 quart-oldalnyi füzet; de hogy Marx
ennyi helyre mit tudott összeszorítani, azt meglátjuk, ha összehasonlítjuk a
nyomtatott III. szakasszal, levonva ebből a II. kéziratból betoldott részeket.
Ez a VIII. kézirat sem végleges tárgyalása a témának, Marx itt minde
nekelőtt arra törekedett, hogy a II. kézirattal szemben nyert új nézőponto
kat leszögezze és kifejtse, mellőzve azokat a kérdéseket, amelyekről nem
volt új mondanivalója. Megint elővette és kibővítette a második szakasz
17. fejezetének egy lényeges részét is, amely egyébként is némileg átnyúlik
a harmadik szakaszba. A logikai sorrend gyakran megszakad, a tárgyalás
helyenként hézagos, és kivált a végén egészen töredékes. De amit Marx
mondani akart, azt így vagy amúgy elmondotta itt.
Ez a II. könyv anyaga, amiből — mint azt Marx kevéssel halála előtt
Eleanor lányának kijelentette — nekem kellett „valamit csinálni". Ezt a
megbízatást a legszűkebben fogtam fel; ahol csak lehetett, tevékenységemet
pusztán a különböző szövegváltozatok közti választásra korlátoztam. Még
pedig úgy, hogy mindig az utoljára készült szövegváltozatot vettem alapul,
összehasonlítva a korábbiakkal. Valódi, azaz több mint pusztán technikai
nehézséget csak az első és a harmadik szakasz okozott, de ez a kettő éppen
eleget. Arra törekedtem, hogy kizárólag a szerző szellemében oldjam meg
őket.
A szövegben szereplő idézeteket, ahol azok tényeket bizonyítanak, vagy
ahol — mint A. Smith esetében — az eredeti mindenkinek rendelkezésére
áll, aki a dologgal mélyebben akar foglalkozni, többnyire lefordítottam.
Ez csak a 10. fejezetben nem volt lehetséges, mert itt Marx közvetlenül az
angol szöveget bírálja. — Az I. könyvből vett idézeteket a második kiadás
oldalszámozásával jelöltem meg: ez volt az utolsó kiadás, amelyet Marx
még megért.
A III. könyv számára „A politikai gazdaságtan bírálatához" című kéz
iratban foglalt első feldolgozáson, a III. kéziratban szereplő már említett
részeken és néhány, a jegyzetfüzetekben alkalmilag elszórt rövid megjegy
zésen kívül csak a már említett 1864—65. évi folió-kézirat áll rendelkezésre,
amely körülbelül olyan teljességgel van kidolgozva, mint a II. könyv II.
kézirata, és végül egy füzet 1875-ből: az értéktöbbletráta viszonya a profit
rátához, matematikailag (egyenletekben) kifejtve. Ennek a könyvnek sajtó
alá rendezése gyorsan halad előre. Ahogyan eddig meg tudom ítélni, ez
főleg csak technikai nehézségeket fog okozni, persze néhány igen fontos
szakasz kivételével.
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Ezen a helyen kell visszautasítanom egy Marx elleni vádat, amelyet
eleinte csak halkan és szórványosan vetettek fel, most, halála után azonban
német katedra- és államszocialisták,* valamint követó'ik bebizonyított tény
ként hangoztatnak — azt a vádat, hogy Marx Rodbertustól plagizált. A leg
fontosabbat erről más helyen már elmondottam, 1 de csak itt mutathatom be
a döntő bizonyítékokat.
Ez a vád tudomásom szerint először R. Meyer „Emanzipationskampf
des vierten Standes"-jának 43. oldalán található meg: „Bírálatának leg
nagyobb részét Marx bizonyíthatóan ezekből a közleményekből" (Rodbertusnak a harmincas évek második felétől megjelent írásaiból) „merítette".
Addig, amíg további bizonyítékokat nem kapok, joggal feltételezhetem,
hogy ennek az állításnak egész „bizonyíthatósága" abban áll, hogy Rodbertus biztosította erről Meyer urat. — 1879-ben maga Rodbertus lép a
színre és „Zur Erkenntnis unsrer staatswirtschaftlichen Zustande" (1842)
című munkájával kapcsolatban a következőket írja J. Zellernek („Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft", Tübingen 1879, 219. old.)**:
„Látni fogja, hogy ezt" {a könyvben kifejtett gondolatmenetet} „Marx
már jócskán . . . felhasználta, persze anélkül, hogy engem idézett volna."
Ezt azután Rodbertus posthumus kiadója, Th. Kozák egyszerűen utána
szajkózza (Rodbertus: „Das Kapital", Berlin 1884, Bevezetés, XV. old.). —
Végül az R. Meyer kiadásában 1881-ben megjelent „Briefe und sozialpolitische Aufsatze von Dr. Rodbertus-Jagetzow"-ban Rodbertus egye
nesen ezt mondja: „Ma azt látom, hogy Schaffle és Marx megraboltak,
anélkül hogy a nevemet megemlítették volna" (60. sz. levél, 134. old.).
Egy másik helyen pedig Rodbertus igénye határozottabb alakot ölt: „Azt,
hogy miből £efef^ez$ a tőkés értéktöbblete, harmadik szociális levelemben
lényegében éppen úgy mutattam ki, mint Marx, csak rövidebben és világosab
ban" (48. sz. levél, 111. old.).
Mindezekről a plágiumvádakról Marx sohasem értesült. Az „fc.manzipationskampf" nála levő példányában csak az Internacionáléra vonatkozó rész
volt felvágva, a többi ívet csak én vágtam fel Marx halála után. A tübingai
„Zeitschrift"-et soha nem látta. Az R. Meyerhez intézett „Briefe stb."
ugyancsak ismeretlen maradt előtte, s arra a helyre, ahol a „megrablás" sze
repel, csak 1884-ben volt oly jó felhívni a figyelmemet maga Meyer doktor
úr. A 48. számú levelet viszont ismerte Marx; Meyer úr szíveskedett az ere1

Kari Marx: „Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons »Philosophie des
Elends«", németre fordította E. Bernstein és K. Kautsky, Stuttgart 1885, előszavában. [Lásd
Marx és Engels Művei, 4. köt. 551-561. old,]
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detit odaajándékozni Marx legfiatalabb lányának. Marx, akinek persze
fülébe jutott egy és más abból a titokzatos suttogásból, hogy bírálatának tit
kos forrását Rodbertusnál kell keresni, azzal a megjegyzéssel mutatta meg
nekem a levelet: itt végre hiteles felvilágosítást kapott arról, hogy magának
Rodbertusnak az igénye mire terjed ki; ha semmi mást nem mond, ez az
állítása neki, Marxnak, közömbös; s ha Rodbertus a saját tárgyalását rövi
debbnek és világosabbnak tartja, ezt az örömöt is meghagyhatja neki. Való
ban Rodbertus e levelével az egész ügyet elintézettnek tekintette.
Annál is inkább megtehette ezt, mert mintegy 1859-ig, amikor a politikai
gazdaságtanról alkotott saját bírálata nemcsak alapvonásaiban, hanem leg
fontosabb részleteiben is készen állott már, Rodbertus egész irodalmi tevé
kenysége, mint határozottan tudom, ismeretlen volt előtte. Közgazdasági
tanulmányait Marx 1843-ban Párizsban a nagy angolokkal és franciákkal
kezdte, a németek közül csak Raut és Listet ismerte, s elege volt belőlük.
Sem Marx, sem én nem tudtunk semmit arról, hogy Rodbertus létezik,
mindaddig, amíg 1848-ban a „Neue Rheinische Zeitung"-ban nem kellett
bírálnunk berlini képviselői beszédeit és miniszteri cselekedeteit. Annyira
tájékozatlanok voltunk, hogy megkérdeztük a rajnai képviselőket, ki hát ez a
Rodbertus, aki ilyen hirtelen miniszter lett. De ezek sem tudtak semmit el
árulni Rodbertus közgazdasági írásairól. Azt viszont, hogy Marx — Rod
bertus segítsége nélkül is — már akkor nagyon jól tudta nemcsak azt, hogy
miből, hanem azt is, hogyan „keletkezik a tőkés értéktöbblete", bizonyítják a
„Misére de la philosophie" (1847)*, s a bérmunkáról és tőkéről 1847-ben
Brüsszelben tartott és 1849-b
Neue Rheinische Zeitung"-ban (264—
269. sz.) közzétett előadások.** Csak Lassalle-tól, 1859 körül értesült Marx
arról, hogy egy közgazdász Rodbertus is létezik, s ekkor találta meg ennek
„harmadik szociális levelét" a British Museumban.
Ez a ténybeli összefüggés. Mi a helyzet mármost a tartalommal, amellyel
Marx állítólag „megrabolta" Rodbertust? „Azt, hogy miből keletkezik a
tőkés értéktöbblete", mondja Rodbertus, „harmadik szociális levelemben
éppen úgy mutattam ki, mint Marx, csak rövidebben és világosabban." Ez
tehát a dolog magva: az értéktöbblet-elmélet; és valóban nem képzelhető
el, hogy Rodbertus mi mást tudott volna számon kérni Marxtól mint saját
tulajdonát. Rodbertus itt tehát kijelenti, hogy ő az értéktöbblet-elmélet
igazi megalkotója s Marx ezt elrabolta tőle.
S mit mond nekünk a harmadik szociális levél*** az értéktöbblet eredeté
ről? Egyszerűen azt, hogy a „járadék" — ezzel a szóval foglalja egybe a
földjáradékot és a profitot — nem az áru értékéhez való „értékhozzácsapásból" jön létre, hanem a „munkabér rovására történt értéklevonás követkéz-
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tében, másszóval: mert a munkabér csak egy része a munkatermék értéké'
nek", és a munka kielégítő termelékenysége esetén „nem szükségképpen
egyenlő termékének természetes csereértékével, hogy így ez utóbbiból még
maradjon tőkepótlásra" (!) „és járadékra". Közben nem mondja meg, hogy
a terméknek miféle „természetes csereértéke" az, amelynél semmi sem ma
rad „tőkepótlásra", tehát nyilván a nyersanyag pótlására és a szerszámok
kopására.
Szerencsére módunk van megállapítani, milyen benyomást tett Marxra
Rodbertusnak ez a korszakalkotó felfedezése. „A politikai gazdaságtan bírá
latához" című kéziratban, a X. füzetben a 445. és köv. oldalakon egy „Kitéró'"-t találunk: „Rodbertus úr. A földjáradék új elmélete." Csak ebből a
szempontból vizsgálja itt Marx a harmadik szociális levelet. A Rodbertusféle értéktöbblet-elméletet általánosságban a következő gúnyos megjegy
zéssel intézi el: „Rodbertus úr először azt vizsgálja, mi a helyzet egy olyan
országban, ahol a föld- és a tőkebirtok nem vált szét, és ekkor arra a fontos
eredményre jut, hogy a járadék (amin ő az egész értéktöbbletet érti) pusz
tán egyenlő a meg nem fizetett munkával, vagy azzal a termékmennyiség
gel, amelyben ez jelentkezik."*
A tőkés emberiség már több évszázadon át termelt értéktöbbletet és foko
zatosan eljutott odáig is, hogy elgondolkodjék az értéktöbblet keletkezésé
ről. Az első nézet erről a közvetlen kereskedői gyakorlatból fakadt: az érték
többlet a termék értékéhez csapott felárból keletkezik. Ez a nézet uralko
dott a merkantilistáknál, de már James Steuart belátta, hogy ez esetben
amit az egyik ember nyer, azt a másiknak szükségképpen el kell veszítenie.
Mindazonáltal ez a nézet még sokáig tovább kísért, kivált szocialistáknál; a
klasszikus tudományból azonban A. Smith kiszorítja.
A „Wealth of Nations" I. könyv VI. fejezetében A. Smith így ír: „Mi
helyt tőke (stock) halmozódott fel egyesek kezében, néhányan közülük azt
természetszerűen arra használják fel, hogy iparkodó embereket munkába
állítsanak, s ezeket anyagokkal és létfenntartási eszközökkel lássák el avé
gett, hogy ezek munkatermékének eladása révén, vagyis annak révén, amit
munkájuk az anyagok értékéhez hozzátesz, profitra tegyenek s z e r t . . . Az az
érték, amelyet a munkások az anyagokhoz hozzátesznek, ebben az esetben
két részre oldódik fel, az egyik bérüket fizeti meg, a másik munkáltatójuk
profitját az anyagok és bérek általa előlegezett teljes összegére." S valamivel
tovább: „Mihelyt egy ország egész földje magántulajdonná vált, a földbir
tokosok — akárcsak minden más ember — szeretnek aratni ott, ahol nem
vetettek, s még a föld természetes termékeiért is járadékot követelnek . . .
A munkás . . . kénytelen átengedni a földbirtokosnak egy részt abból, amit
2 Marx-Engels 24.
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munkája gyűjt vagy termel. Ez a rész, vagy ami ugyanaz, e rész ára a föld
járadék-"
Ehhez a helyhez Marx az említett „A politikai gazdaságtan bírálatához"
című kéziratban a 253. oldalon a következő megjegyzést fűzi: „A. Smith
tehát az értéktöbbletet — tudniillik a többletmunkát, az elvégzett és az
áruban tárgyiasult munka többletét a megfizetett munka felett, tehát a
felett a munka felett, amely megkapta egyenértékét a bérben — mint az
általános kategóriát fogja fel, amelynek a tulajdonképpeni profit és földjára
dék csak elágazásai."*
A. Smith továbbá az I. könyv VIII. fejezetében ezt mondja: „Mihelyt a
föld magántulajdonná vált, a földbirtokos részesedést követel szinte minden
termékből, amelyet a munkás azon a földön termelhet vagy begyűjthet. Az
ő járadéka az első levonás a földre fordított munka termékéből. De a föld megművelőjének ritkán vannak meg az eszközei ahhoz, hogy a termés betakarí
tásáig fenntartsa magát. Létfenntartását általában egy munkáltató, a bérlő
előlegezi tőkéjéből (stock), ennek pedig nem volna érdeke, hogy alkalmazza,
ha nem osztoznék a megművelő munkájának termékében, vagyis ez nem pó
tolná profittal együtt az ő tőkéjét. Ez a profit a második levonás a földre for
dított munka termékéből. Csaknem minden más munka terméke is alá van
vetve annak, hogy ugyanúgy profitot vonjanak le belőle. Valamennyi művességben és iparban a legtöbb munkás munkáltatóra szorul, hogy a munka
befejezéséig előlegezze nekik munkájuk anyagait, munkabérüket és létfenn
tartásukat. Ez a munkáltató osztozik velük munkájuk termékében, illetve
abban az értékben, amelyet munkájuk a feldolgozott anyagokhoz hozzátesz,
s ez a részesedés az ő profitja."
Marx megjegyzi ehhez (kézirat 256. old.) :** „A. Smith tehát itt a föld
járadékot és a tőke profitját kereken úgy jellemzi, mint puszta levonásokat
a munkás termékéből vagy termékének értékéből, amely egyenlő a munkás
által az anyaghoz hozzátett munkamennyiséggel. Ez a levonás azonban, mint
ahogy korábban A. Smith maga kifejtette, a munkának csak abból a részéből
állhat, amelyet a munkás az anyagokhoz hozzátesz ama munkamennyiségen
felül, amely csak munkabérét fizeti meg, vagyis csak munkabére egyenérté
két szolgáltatja — tehát a többletmunkából, munkája meg nem fizetett ré
széből."
Tehát már A. Smith tudta, „miből keletkezik a tőkés értéktöbblete" és
ráadásul a földtulajdonosé is; Marx ezt már 1861-ben nyíltan elismeri, ezzel
szemben Rodbertus és tisztelőinek az államszocializmus meleg nyári eső
jétől fejét gombamódra felütő raja úgy látszik tökéletesen megfeledkezett
erről.
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Smith, folytatja Marx, „mégsem választotta el az értéktöbbletet mint
olyant külön kategóriaként azoktól a különös formáktól, amelyeket a profit
ban és a földjáradékban ölt. Innen ered vizsgálódásában, és még inkább
Ricardóéban, sok tévedés és fogyatékosság."* — Ez a mondat szóról szóra
illik Rodbertusra. Az ő „járadéka" egyszerűen a földjáradék meg a profit
összege; a földjáradékról teljesen téves elméletet állít fel, a profitot szemügy
revétel nélkül átveszi úgy, ahogyan elődeinél találja. — Marx értéktöbblete
viszont az általános formája a termelési eszközök tulajdonosai által egyen
érték nélkül elsajátított értékösszegnek, amely egészen sajátságos, csak Marx
által felfedezett törvények szerint a profit és földjáradék különös, átváltozott
formáira hasad. Ezeknek a törvényeknek a kifejtésére a III. könyvben kerül
sor, s csak ott fog megmutatkozni, mennyi közbenső láncszemre van szük
ség ahhoz, hogy az általában-való értéktöbblet megértésétől eljussunk pro
fittá és földjáradékká való átváltozásának megértéséhez, tehát azoknak a
törvényeknek a megértéséhez, amelyek szerint az értéktöbbletet a tőkés
osztályon belül elosztják.
Ricardo már jelentékenyen tovább megy, mint A. Smith. Az értéktöbb
letről alkotott felfogását egy új, A. Smithnél csírájában ugyan már meglevő,
de a kifejtés során szinte mindig újra elfelejtett értékelméletre alapozza,
amely kiindulópontjává vált az egész utána következő közgazdaságtudo
mánynak. Ricardo abból, hogy az áruk értékét a bennük realizált munka
mennyiség határozza meg, levezeti a munka által a nyersanyagokhoz hozzá
tett értékmennyiségnek a munkások és tőkések közötti elosztását, munka
bérre és profitra (azaz itt értéktöbbletre) való széthasadását. Kimutatja,
hogy az áruk értéke ugyanaz marad, bárhogyan változik is e két rész aránya,
s e törvény alól csak egyes esetekben ismer el kivételt. Sőt néhány fő tör
vényt is megállapít a munkabér és (a profit formájában felfogott) értéktöbb
let kölcsönös viszonyáról, habár túlságosan általános megfogalmazásban
(Marx: „A tőke", I. könyv, 15. fej. I.), és kimutatja, hogy a földjáradék a pro
fit feletti többlet, amely bizonyos körülmények között elesik. — Rodbertus
e pontok közül egyetlenegyben sem haladta túl Ricardót. Ricardo elméleté
nek belső ellentmondásai, amelyeken iskolája hajótörést szenvedett, Rod
bertus előtt vagy teljesen ismeretlenek maradtak, vagy közgazdasági meg
oldások helyett csak utópikus követelésekre („Zur Erkenntnis e t c " , 130.
old.) csábították.
Ricardo érték- és értéktöbblet-tanának azonban nem kellett Rodbertus
„Zur Erkenntnis etc."-jára várnia, hogy szocialista szempontból aknázzák
ki. A „Tőke" első kötetének 609. oldalán (2. kiadás [nálunk 549. old.]) a
következő idézet található: „The possessors of surplus produce or capital"
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[A többlettermék, vagyis tőke birtokosai], egy „The Source and Remedy of
the National Difficulties. A Letter to Lord John Russell", London 1821,
című írásból. Ebben a 40 oldalas röpiratban, amelynek jelentőségére már a
„surplus produce or capital" kifejezés is fel kellett volna hogy hívja a figyel
met, s amelyet Marx ragadott ki a feledésből, ez olvasható:
„Bármi járjon is a tőkésnek" {a tőkés álláspontjáról}, „csak a munkás több
letmunkáját (surplus labour) kaphatja meg, minthogy a munkásnak élnie
kell." (23. old.) De hogy a munkás hogyan él és ezért mekkora lehet a tőkés
által elsajátított többletmunka, az igen relatív. „Ha a tőke értéke nem csök
ken, ahogy tömege növekszik, akkor a tőkések ki fogják csikarni a munká
sokból minden óra munkájának termékét azon felül, amiből a munkásnak
lehetséges megélnie . . . a tőkés végül azt mondhatja a munkásnak: »Ne
egyél kenyeret, mert [ . . . ] lehetséges megélni vörösrépán és krumplin.« Es
elérkeztünk erre a pontra." (23—24. old.) „Ha a munkást oda lehet juttatni,
hogy kenyér helyett krumplival táplálkozzék, akkor elvitathatatlanul igaz,
hogy többet lehet munkájából kicsikarni; azaz ha, amikor kenyérrel táp
lálkozott, kénytelen volt önmaga és családja fenntartására megtartani a hétfő
és a kedd munkáját, akkor krumplival csak a hétfő felére lesz szüksége; és a
hétfő megmaradó fele és az egész kedd felhasználható az állam vagy a tőkés
szolgálatára." (26. old.) „Elismert dolog (it is admitted), hogy a tőkéseknek
fizetett kamatot, akár járadék, pénzkamat vagy ipari profit természetében,
mások munkájából fizetik." (23. old.) Ez tehát egészen a Rodbertus-féle
„járadék", csakhogy „járadék" helyett kamatot mond.
Marx („A politikai gazdaságtan bírálatához" című kézirat, 852. old.*)
ehhez megjegyzi: „Ez az alig ismert röpirat — oly időben, amikor »ez a
hihetetlen foltozóvarga«** MacCulloch elkezdett magáról beszéltetni — lé
nyeges előrehaladást tartalmaz Ricardón túl. A többletértéket vagy »profitot«, ahogy Ricardo nevezi (sokszor többlettermék is, surplus produce),
vagy »kamatot«, ahogy a röpirat szerzője hívja, közvetlenül surplus labournek, többletmunkának jellemzi, annak a munkának, amelyet a munkás in
gyen végez el, amelyet azon munkamennyiségen túl végez el, mellyel mun
kaereje értékét pótolja, vagyis bére egyenértékét megtermeli. Amilyen fon
tos volt az értéket feloldani munkára, éppolyan fontos a többletértéket (sur
plus value), amely többlettermékben (surplus produce) jelentkezik, többlet
munkára (surplus labour) feloldani. Ezt valójában A. Smith már megmondta,
és Ricardo kifejtésének egyik fő mozzanatát alkotja. De náluk ez sehol sincs
abszolút formában kimondva és rögzítve." Azután tovább, a kézirat 859.
oldalán*** ez olvasható: „Egyebekben a szerző foglya a készentalált gazda
ságtani kategóriáknak. Ahogy Ricardónál az értéktöbblet és a profit össze-

Előszó

15

cserélése kellemetlen ellentmondásokhoz vezet, ugyanúgy nála is az, hogy
az értéktöbbletet tó'kekamatnak kereszteli. Bár Ricardo felett áll abban,
hogy először minden többletértéket többletmunkára vezet vissza, és amikor
az értéktöbbletet tőkekamatnak nevezi, ugyanakkor kiemeli, hogy interest of
capitalen [tőkekamaton] a többletmunka általános formáját érti, megkülön
böztetve különös formáitól, a járadéktól, a pénzkamattól és az ipari profittól.
De e különös formák egyikének nevét, a kamatot veszi megint az általános
formának. És ez elegendő, hogy a gazdaságtani tolvajnyelvbe" (a kézirat
ban slang áll) „visszaessék."
Ez az utóbbi passzus úgy illik a mi Rodbertusunkra, mintha rászabták
volna. 0 is foglya a készentalált gazdaságtani kategóriáknak. Az értéktöbble
tet ő is átváltozott alformái egyikének nevére kereszteli, amelyet méghozzá
egészen határozatlanná tesz: járadéknak. E két baklövés eredménye az,
hogy visszaesik a gazdaságtani tolvajnyelvbe, nem folytatja tovább kritikai
módon azt, amivel túlhaladta Ricardót, s ehelyett enged a csábításnak, hogy
nem-kész elméletét, amelyen még rajta van a tojáshéj, egy utópia alapza
tává tegye, amellyel, mint minden egyébbel, elkésik. Az említett röpirat
1821-ben jelent meg és már minden tekintetben megelőzte Rodbertus 1842.
évi „járadékát".
Ez a röpirat csak legelőretoltabb előőrse egy egész irodalomnak, amely a
húszas években a ricardoi érték- és értéktöbblet-elméletet a proletariátus
érdekében a tőkés termelés ellen fordítja és a burzsoáziát saját fegyvereivel
támadja. Az egész oweni kommunizmus, amennyiben a gazdaságtani viták
terére lép, Ricardóra támaszkodik. De mellette még írók egész sora áll, akik
közül Marx már 1847-ben csupán néhányat említ Proudhonnal szemben
(„Misére de la philosophie", 49. old. [Marx és Engels Művei, 4. köt. 94.
old.]): Edmondst, Thompsont, Hodgskint stb. stb. „és még négy oldalra
való stb.-t". Ebből a számtalan írásból csak találomra ragadok ki egyet:
„An Inquiry intő the Principles of the Distribution of Wealth, most conducive to Humán Happiness", írta William Thompson; új kiadás, London
1850. Ez az 1822-ben készült írás 1824-ben jelent meg először. A nem-ter
melő osztályok által elsajátított gazdagságot ez is mindenütt a munkás termé
kéből eszközölt levonásnak jellemzi, mégpedig meglehetősen erős kifejezé
sekkel. „Az, amit társadalomnak neveztek, állandóan arra törekedett, hogy
csalással és rábeszéléssel, megfélemlítéssel és kényszerrel a termelő munkást
arra bírja, hogy a munkát saját munkája termékének lehető legkisebb ré
széért végezze el." (28. old.) „Miért ne kapja meg a munkás munkájának tel
jes abszolút termékét?" (32. old.) „Arra a térítésre, amelyet a tőkések a ter
melő munkástól földjáradék vagy profit néven kicsikarnak, a föld vagy más
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tárgyak használatáért támasztanak igényt. . . Minthogy mindazok a fizikai
anyagok, amelyeken vagy amelyek révén a vagyontalan és termelőképessé
gén kívül semmivel sem rendelkező termelő munkás ezt a termelőképessé
gét érvényesítheti, mások tulajdonában vannak, akiknek érdekei az övével
ellentétesek és akiknek beleegyezése az ő tevékenységének előfeltétele —
vajon nem ezeknek a tőkéseknek a kegyétől függ-e és kell mindig függnie
annak, hogy saját munkája gyümölcsének mekkora részét hajlandók juttatni
neki kárpótlásul ezért a munkáért?" (125. old.) „ . . . a visszatartott termék
nagyságához viszonyítva, akár adóknak, profitnak, vagy lopásnak nevezik . . .
ezeket a levonásokat" (126. old.) és így tovább.
Bevallom, hogy bizonyos szégyenkezéssel írom ezeket a sorokat. Az,
hogy a húszas és harmincas évek angol antikapitalista irodalma Németor
szágban ennyire teljesen ismeretlen, noha Marx már a „Misére de la phílosophie"-ban határozottan utalt rá és egyetmást belőle — az 1821. évi röp
iratot, Ravenstone-t, Hodgskint stb. — a „Tőke" I. kötetében többször
idézett, mégcsak hagyján. De hogy nemcsak a Rodbertus kabátszárnyába kétségbeesetten kapaszkodó literátus vulgáris [vulgáris író], „aki való
ban nem is tanult semmit", hanem a „tudományosságával büszkélkedő"
magas méltóságú professzor* is annyira elfelejtette klasszikus gazdaság
tanát, hogy olyan dolgoknak Rodbertustól való eltulajdonítását veti komo
lyan szemére Marxnak, amelyek már A. Smith és Ricardo műveiben ol
vashatók — ez mutatja, milyen mélyre süllyedt manapság a hivatalos gaz
daságtan.
De akkor mi újat mondott Marx az értéktöbbletről ? Hogy van az, hogy
Marx értéktöbblet-elmélete úgy csapott le, mint derült égből a villám, még
pedig valamennyi civilizált országban, valamennyi szocialista elődjének
— Rodbertust is beleértve — elméletei viszont hatástalanul puffantak el ?
Ezt a kémia története világíthatja meg egy példával.
Mint ismeretes, a múlt század végén még a flogiszton-elmélet uralkodott,
amely szerint minden égés lényege abban áll, hogy az égő testről leválik
egy másik, hipotetikus test, egy abszolút égési anyag, melynek a flogiszton
nevet adták. Ez az elmélet kielégítő volt a legtöbb akkor ismert vegyi jelen
ség megmagyarázására, habár némely esetben nem minden eró'szakoltság
nélkül.Mármost 1774-ben Priestley előállított egy olyan levegőfajtát, „ame
lyet annyira tisztának, azaz annyira flogisztontól mentesnek talált, hogy
hozzáképest a közönséges levegő már romlottnak tűnt fel". Priestley ezt
deflogisztizált levegőnek nevezte. Nem sokkal ezután Scheele Svédország
ban előállította ugyanezt a levegőfajtát és kimutatta, hogy ez a légkörben
jelen van. Azt is megállapította, hogy ez a levegőfajta eltűnik, ha benne vagy
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közönséges levegőben elégetnek valamilyen testet, s ezért tűzlégnek nevezte.
„Ezekből az eredményekből mármost azt a következtetést vonta le, hogy az
a vegyület, amely a flogisztonnak a levegő egyik alkotórészével való egye
sülésekor" {tehát az égésnél} „keletkezik, nem egyéb, mint tűz vagy hő,
amely az üvegen át elillan." 2
Mind Priestley, mind Scheele az oxigént állították elő, de nem tudták,
mi az, amivel dolguk van. „Foglyai maradtak a készentalált" flogisztikus
„kategóriáknak". Az az elem, amely hivatva volt arra, hogy az egész flogisz
tikus szemléletet megdöntse és a kémiát forradalmasítsa, az ő kezükben ter
méketlenséggel volt sújtva. Priestley azonban felfedezését rögtön közölte a
Párizsban élő Lavoisier-val, és Lavoisier ebből az új tényből kiindulva most
már az egész flogisztikus kémiát megvizsgálta, s csak ő fedezte fel, hogy az új
levegőfajta egy új vegyi elem, hogy az égésnél nem a titokzatos flogiszton
távozik az égő testből, hanem ez az új elem egyesül a testtel, és ezzel az
egész kémiát, amely flogisztikus formájában a feje tetején állott, a talpára
fordította. És ha nem is a másik kettővel egyidejűleg és tőlük függetlenül
állította elő az oxigént — mint ahogy később mondotta —, mégis ő az oxi
gén tulajdonképpeni felfedezője azzal a kettővel szemben, akik csupán elő
állították, de nem is sejtették, hogy mit állítottak elő.
Ahogy Lavoisier viszonylik Priestleyhez és Scheeléhez, úgy viszonylik
Marx az elődeihez az értéktöbblet-elmélet tekintetében. Azt, hogy a ter
mék értékének az a része, amelyet most értéktöbbletnek nevezünk, létezik,
már régen Marx előtt megállapították; ugyancsak többé-kevésbé világosan
kimondották, hogy miből áll, tudniillik annak a munkának a termékéből,
amelyért elsajátítója nem fizetett egyenértéket. Tovább azonban nem jutot
tak. Az egyik oldalon — a klasszikus polgári közgazdászok — legfeljebb azt
vizsgálták, hogy a munkatermék milyen mennyiségi arányban oszlik meg a
munkás és a termelési eszközök birtokosa között. A másik oldalon — a szo
cialisták — ezt az elosztást igazságtalannak találták és utópikus eszközöket
kerestek az igazságtalanság megszüntetésére. Mindkét fél foglya maradt a
készentalált gazdaságtani kategóriáknak.
Ekkor lépett fel Marx. Mégpedig egyenes ellentétben valamennyi elődjé
vel. Ahol azok megoldást láttak, ő csak problémát látott. Meglátta, hogy itt
nem deflogisztizált levegővel és nem tűzléggel van dolgunk, hanem oxigén
nel — hogy itt nem egy gazdaságtani tény puszta megállapításáról, vagy
akár e ténynek az örök igazságossággal és az igaz erkölccsel való összeütkö-

2
Roscoe—Schorlemmer: „Ausführliches Lehrbuch der Chernie", Braunschweig 1877, I.
köt. 13., 18. old.
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zéséről van szó, hanem olyan tényről, amely hivatott arra, hogy forradalma
sítsa az egész közgazdaságtant, és amely kulcsa az egész tőkés termelés meg
értésének — annak kezében, aki bánni tud vele. Ebből a tényből kiindulva
megvizsgálta az összes készentalált kategóriákat, mint ahogy Lavoisier az
oxigénből kiindulva megvizsgálta a flogisztikus kémia készentalált kategó
riáit. Hogy megtudja, mi az értéktöbblet, tudnia kellett, mi az érték. Magát a
ricardoi értékelméletet kellett mindenekelőtt bírálat alá vetni. Marx tehát
megvizsgálta a munkát értékképző minőségében és elsőnek állapította meg,
milyen munka, miért és hogyan képez értéket, s hogy egyáltalában az érték
nem más, mint i/yenfajta megalvadt munka — amit Rodbertus mindvégig
nem fogott fel. Marx ezután megvizsgálta az áru és a pénz viszonyát, s ki
mutatta, hogyan és miért szüli az áru és az árucsere a bennerejlő értéktulaj
donság folytán szükségképpen az áru és a pénz ellentétét; erre alapozott
pénzelmélete az első kimerítő és most hallgatólag általánosan elfogadott
pénzelmélet. Megvizsgálta a pénznek tőkévé való átváltozását és bebizonyí
totta, hogy ez a munkaerő vételén és eladásán nyugszik. Azáltal hogy itt a
munkaerőt, az értékalkotó tulajdonságot tette a munka helyébe, egycsapással megoldotta egyikét azoknak a nehézségeknek, amelyeken a ricardoi iskola
tönkrement: hogy lehetetlenség a tőke és a munka kölcsönös cseréjét össz
hangba hozni a Ricardo-féle törvénnyel, amely szerint az értéket a munka
határozza meg. Azáltal hogy megállapította a tőke állandó és változó részre
különülését, elsőnek jutott el oda, hogy az értéktöbblet-képződés folyamatát
valóságos menetében, minden részletében ábrázolja és ezzel megmagya
rázza — ami egyetlen elődjének sem sikerült; Marx tehát olyan különbséget
állapított meg magán a tőkén belül, amellyel sem Rodbertus, sem a polgári
közgazdászok nem tudtak mit kezdeni, amely azonban kulcsa a legbonyolul
tabb gazdaságtani problémák megoldásának, amire itt megint igen csattanó
bizonyíték a II. könyv —, és még inkább, mint látni fogjuk, a III. könyv.
Magát az értéktöbbletet tovább vizsgálta, felfedte annak két formáját: az
abszolút és a relatív értéktöbbletet, és kimutatta azt a különböző, de mind
két esetben döntő szerepet, amelyet ezek a tőkés termelés történelmi fejlő
désében játszottak. Az értéktöbblet alapján kifejtette az első ésszerű munka
bér-elméletet, elsőnek vázolta fel a tőkés felhalmozás történetének alapvoná
sait és írta le e felhalmozás történelmi tendenciáját.
Rodbertus pedig? Miután mindezt elolvasta, úgy találja — irányzatos
közgazdászhoz illően —, hogy ez „rátörés a társadalomra"*, hogy ő maga
már sokkal rövidebben és világosabban megmondotta, miből keletkezik az
értéktöbblet, s végül, hogy mindez érvényes ugyan „a mai tőkeformára", az
az a történelmileg létező tőkére, de nem érvényes „a tőkefogalomra", azaz

Előszó

19

Rodbertus úrnak a tőkéről alkotott utópikus elképzelésére. Teljesen úgy
viselkedik, mint az öreg Priestley, aki haláláig esküdött a flogisztonra és
hallani sem akart az oxigénről. Csakhogy Priestley valóban elsőnek állította
elő az oxigént, ezzel szemben Rodbertus a maga értéktöbbletében, helyeseb
ben „járadékában" csupán egy közhelyet fedezett fel újra, Marx pedig,
Lavoisier eljárásával ellentétben, sokkal becsületesebb volt, semhogy azt
állította volna, hogy ő az első, aki az értéktöbblet létezésének tényét felfe
dezte.
Rodbertus egyéb gazdaságtani teljesítményei hasonló színvonalúak. Az
értéktöbblet rodbertusi átalakítását utópiává Marx a „Misére de la philosophie"-ban, anélkül, hogy ez szándékában lett volna, már megbírálta; ami
egyebet erről még szükséges volt elmondani, azt az említett mű német for
dításához írott előszóban elmondottam. A kereskedelmi válságoknak a mun
kásosztály elégtelen fogyasztásával való rodbertusi magyarázata már Sismondi „Nouveaux principes de l'économie politique"-jában, IV. könyv,
IV. fej., megtalálható. 3 Csakhogy Sismondi közben mindig a világpiacot
tartotta szem előtt, Rodbertus látóköre viszont nem terjed túl a porosz ha
táron. Akörül forgó spekulációi, hogy a munkabér a tőkéből vagy a jöve
delemből származik-e, a skolasztika területére tartoznak és a „Tőke" e
második könyvének harmadik szakasza véglegesen elintézi őket. Járadékel
mélete az ő kizárólagos tulajdona maradt, s tovább szunnyadhat, amíg meg
nem jelenik Marx ezt bíráló kézirata. Végül az óporosz földbirtoknak a
tőke nyomása alól történő felszabadítására irányuló javaslatai megint telje
sen utopikusak; kitérnek ugyanis az egyetlen gyakorlati kérdés elől, amely
ről itt szó van, az elől a kérdés elől, hogyan költhet az óporosz vidéki junker
mondjuk 20 000 márka évi jövedelemből mondjuk 30 000 márkát úgy, hogy
mégse bonyolódjék adósságba.
A ricardoi iskola 1830 táján az értéktöbbleten futott zátonyra. Az, amit ez
az iskola nem tudott megoldani, még inkább megoldhatatlan maradt utóda,
a vulgáris gazdaságtan számára. Az a két kérdés, amelyen hajótörést szen
vedett, a következő:
Először. A munka az érték mérője. De az eleven munkának a tőkével való
cserében kisebb értéke van, mint a tárgyiasult munkának, amelyre kicseré-

3

„ így tehát annak következtében, hogy a vagyonok csekély számú tulajdonos kezében kon
centrálódnak, a belső piac mindinkább szűkül s az ipar mindinkább arra kényszerül, hogy fo
gyasztóterületeit az idegen piacokon keresse, ahol nagyobb forradalmi megrázkódtatások fe
nyegetik" (az 1817. évi válságról van szó, amelyet közvetlenül ezután ir le). „Nouveaux prin
cipes", 1819-es kiadás, I. rész, 336. old.
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lik. A munkabér, vagyis meghatározott mennyiségű eleven munka értéke,
mindig kisebb, mint annak a terméknek az értéke, amelyet ugyanez a menynyiségű eleven munka előállít, vagyis amelyben megtestesül. A kérdés ebben
a megfogalmazásban valóban megoldhatatlan. Marx a kérdést helyesen tette
fel és ezzel megválaszolta. Nem a munkának van értéke. Mint értékalkotó
tevékenységnek éppúgy nem lehet külön értéke, amiként a nehézkedésnek
nem lehet külön súlya, a hőnek külön hőmérséklete, az elektromosságnak
külön áramerőssége. Nem a munkát veszik és adják el áruként, hanem a
munkaerői. Mihelyt ez áruvá válik, értéke a benne mint társadalmi termék
ben megtestesült munka szerint igazodik, vagyis egyenlő a termeléséhez és
újratermeléséhez társadalmilag szükséges munkával. A munkaerőnek ezen
értéke alapján történő vétele és eladása tehát semmiképpen nem mond ellent
a közgazdaságtan értéktörvényének.
Másodszor. A Ricardo-féle értéktörvény szerint két tőke, amely egyenlő
mennyiségű és egyenlően fizetett eleven munkát használ fel, minden egyéb
körülményt egyenlőnek véve, egyenlő idő alatt egyenlő értékű terméket és
ugyancsak egyenlő nagyságú értéktöbbletet vagy profitot termel. Ha pedig
nem-egyenlő mennyiségű eleven munkát használnak fel, akkor nem termel
hetnek egyenlő nagyságú értéktöbbletet vagy, ahogy a ricardiánusok mond
ják, profitot. Mármost az ellenkezője a helyzet. Valójában egyenlő tőkék
egyenlő idő alatt átlagosan egyenlő profitokat termelnek, akár sok eleven
munkát használnak fel, akár keveset. Ez tehát ellentmond az értéktörvény
nek, amit már Ricardo észrevett, és iskolája szintén nem tudott megoldani.
Rodbertus is kénytelen volt ezt az ellentmondást meglátni; ahelyett, hogy
megoldotta volna, utópiája egyik kiindulópontjává tette („Zur Erkenntnis
e t c " , 131. old.). Ezt az ellentmondást Marx már „A politikai gazdaságtan
bírálatához" című kéziratban megoldotta; a megoldás a „Tőke" tervezete
szerint a III. könyvben kerül sorra. Közzétételéig még hónapok fognak el
telni. Azoknak a közgazdászoknak tehát, akik Rodbertusban Marx titkos
forrását és felette álló elődjét óhajtják felfedezni, itt alkalmuk van arra, hogy
megmutassák, mit tud a Rodbertus-féle közgazdaságtan. Ha kimutatják,
hogyan képződhet és kell hogy képződjék egyenlő átlagprofitráta nemcsak
az értéktörvény megsértése nélkül, hanem éppen annak alapzatán, akkor
tovább tárgyalhatunk egymással. De szíveskedjenek közben kissé sietni.
E II. könyv ragyogó vizsgálódásai s ezeknek eddig szinte szűz területen elért
teljesen új eredményei csak bevezető tételek a 111. könyv tartalmához, amely
a tőkés alapzaton végbemenő társadalmi újratermelési folyamat marxi ábrá
zolásának végső eredményeit fejti ki. Ha ez a III. könyv megjelenik, kevés
szó fog már esni arról, hogy volt egy Rodbertus nevű közgazdász.
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A „Tőke" második és harmadik könyvét Marx — mint ezt nekem több
ször említette — feleségének kívánta ajánlani.
London, Marx születése napján, 1885 május 5.
Friedrkh Engels
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[Előszó a második kiadáshoz]

Ez a második kiadás lényegében szószerinti lenyomata az elsőnek. A sajtó
hibákat kijavítottam, néhány stiláris lazaságot kiküszöböltem, néhány rövid,
csak ismétlést tartalmazó bekezdést töröltem.
A harmadik könyv, amely egészen váratlan nehézségeket okozott, most
kéziratban szintén csaknem készen van. Ha egészséges maradok, kinyomatása még az ősszel megkezdődhet.
London, 1893 július 15.
F. Engels
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A könnyebb áttekintés kedvéért az alábbi rövid összeállításban feltüntet
jük a II—VIII. kéziratokból felhasznált szövegek helyét.
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