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A kiadó előszava

A jelen — két részben megjelenő — kötet Marx 1857 júliusa és 1859 már
ciusa között keletkezett politikai gazdaságtani kéziratait foglalja magában.
E kéziratokban Marx hozzáfogott az 1848-as forradalmak veresége után
újrakezdett elméleti kutatásainak összefoglaló feldolgozásához. 1850 szep
temberétől 1857 júliusáig Marx elsősorban anyaggyűjtést végzett, tanul
mányozta és kritikailag elemezte a gazdaságtani irodalmat és az egykorú
gazdasági folyamatokat. Intenzív kutatásainak első elméleti eredményei
már az 50-es évek elején mutatkoztak. Engelshez írt leveleiben 1851 janu
ár—februárjában bírálatot adott Ricardo földjáradék-elméletéről és a menynyiségi pénzelméletből kiinduló pénzforgalom ricardoi felfogásáról. Külö
nös figyelmet fordított Marx ebben az időben a gazdasági válságok kérdé
sére. Az 1857-ben kitört válság előjelei s ezekkel kapcsolatban egy újabb
forradalmi fellendülés reményei arra késztették, hogy áttekintse és rend
szeresen feldolgozza a felgyülemlett anyagot.
1857 nyarán Marx kétszer fogott hozzá gazdaságtani elméletének kifej
téséhez, mindkétszer félbeszakadt a munka.
A „Bastiat és Carey" című, 1857 júliusában íródott töredék a klasszikus
iskolát felváltó vulgáris, apologetikus gazdaságtan bírálatával foglalkozik;
elemzi a Bastiat és Carey nézeteinek alapul szolgáló gazdasági feltételeket.
Bastiat és Carey nézeteinek közös vonása, hogy szerintük a tőkés termelés
a társadalom harmonikus fejlődésének örök természetes eszménye, a bur
zsoá társadalom ellentmondásai pedig a feudális maradványokból magyarázandók. E történetietlen és nyíltan apologetikus nézetekkel Marx szem
beállította a gazdasági társadalomalakulatokról szóló elméletét és rámuta
tott arra, hogy a gazdasági törvények hatása a fejlettebb tőkés országokban
csak megjelenési formájában különbözik a kevésbé fejlett tőkés országokbeli hatásuktól.
A másik, 1857 augusztus végén íródott töredék a „Bevezetés", melyről
később, a „Politikai gazdaságtan bírálatához" előszavában Marx azt írja,
hogy közzétételét mellőzi, mert úgy véli, hogy „még bizonyításra szoruló
eredmények minden előlegezése csak zavart okozna". A „Bevezetés"-bői
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kitűnik, hogy Marx erre az időre már részletesen kidolgozta gazdasági
elméletének módszertani alapjait. Marx itt már a 40-es években felfedezett
materialista történelemszemléletének általános megállapításaiból, minde
nekelőtt a társadalmi termelés elsődlegességéről szóló tételből indul ki.
Kritikailag elemezve a politikai gazdaságtan tárgyának termelésre, elosz
tásra, cserére és fogyasztásra való polgári felosztását, rámutat arra, hogy
mindezek a mozzanatok egy egységes egésznek a részei, s kölcsönhatás
van közöttük. A „Bevezetés "-ben adja meg Marx először az elvonttól a
konkréthoz való felemelkedés tudományos módszerének mint a politikai
gazdaságtan módszerének jellemzését, valamint e módszer hegeli idealista
felfogásának bírálatát. A politikai gazdaságtan tárgyára és módszerére vonat
kozó felfogása alapján Marx a „Bevezetés "-ben felvázolja tervezett gazda
sági munkájának struktúráját.
1857 őszén kitört a gazdasági válság, s Marx még nagyobb erőfeszítéssel
folytatja elméletének kidolgozását. 1857 októberétől 1858 májusáig meg
születik az a több mint 50 nyomdai ívnyi kézirat, amely „A politikai gaz
daságtan bírálata" címet viseli, s amely a „Tőke" első nyersfogalmaz
ványa. Munkája során Marx a gazdasági gyakorlatból eredő és a szakiroda
lomban megoldatlan problémákkal kapcsolatban gyakran fordult szaktaná
csért Engelshez, aki őt ebben a munkájában is aktívan támogatta.
Az 1857—58-as kéziratban dolgozta ki Marx először érték- és értéktöbb letelméletét, amely a történelem materialista felfogásával együtt a szocializ
must utópiából tudománnyá változtatta. A kéziratból közvetlenül megis
merkedhetünk Marx kutatási módszerével, módot kapunk arra, hogy lépés
ről lépésre kövessük gazdasági elméletének létrejöttét.
A kézirat nemcsak az elmélet akkori állapotához képest elért kész ered-menyek feldolgozását adja, hanem folyamatukban, alakulásukban mutatja
meg Marx elméleti nézeteit. (Jegyzetekben sok helyütt utaltunk a szóban
forgó problémák későbbi marxi tárgyalásaira, de az itteni fejtegetéseknek
a későbbi kifejtésekkel való egybevetésében nem törekedtünk teljességre;
ez csak egy külön kommentár feladata lehetne.) Később, a „Tőké "-ben,
ahol elméletének rendszeres kifejtését adja, Marx megjegyzi: „Az előadás
módnak persze formailag különböznie kell a kutatás módjától. A kutatás
nak az a feladata, hogy az anyagot részleteiben elsajátítsa, különböző fejlő
dési formáit elemezze és belső kapcsolatukat feltárja. Csak e munka elvégeztével lehet a valóságos mozgást megfelelő módon ábrázolni."
Az 1857—58-as kézirat a „Pénzről szóló fejezet "-tel kezdődik. A fejezet
nek Marx a II. számot adta, mert elébe akart iktatni még egy fejezetet,
amelynek eredetileg az „Érték" címet szánta (a kézirat utolsó oldalán meg-
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található e fejezet elejének vázlata), később pedig — a „Politikai gazdaság
tan bírálatához "-ban — az „Áru" címet adta.
A „Pénzről szóló fejezet" Proudhon kispolgári gazdasági nézeteinek, első
sorban pénzelméletének bírálatával kezdődik. A „Filozófia nyomorúsága"ban Marx még jelentős mértékben Ricardo álláspontjáról támadta Proudhon
elméletét, itt viszont már saját gazdasági elméletének alapján áll. Marx
azzal a proudhomsta tézissel szemben, hogy a bankok megreformálásával
meg lehet szüntetni a kapitalizmus antagonisztikus ellentmondásait, rámu
tat arra, hogy az effajta elméletek tudománytalanok, idealista gazdaságtani
felfogáson alapulnak és ártalmas utópiák, amelyek a burzsoá társadalom
megreformálását hirdetve dezorganizálják a munkásosztályt.
Bár a proudhonizmus bírálata nagy helyet foglal el az 1857—58-as kéz
iratban, a marxi kritika fő tárgya a klasszikus polgári politikai gazdaságtan.
Saját érték- és pénzelméletét kidolgozva Marx egyszersmind bírálja a ricardoi mennyiségi pénzelméletet.
A proudhonista nézetek bírálata folyamán Marx kidolgozta értékelmé
letének valamennyi főbb elemét. Kimutatta, hogy a társadalmi termelés
és a társadalmi munkamegosztás fejlődése folyamán hogyan változik a ter
mék áruvá, az áru pedig pénzzé. Marx itt felveti az áru és a pénz közötti
szükségszerű kapcsolatnak — a polgári gazdaságtan számára nem létező —
kérdését. Ezt a kérdést már a „Filozófia nyomorúsága "-ban megfogalmazta,
de megoldását csak az 1857—58-as kéziratban adja meg az áru két tényező
jének — a használati értéknek és az értéknek —, valamint az árut létrehozó
munka kettős jellegének elemzése alapján.
Marx kimutatja, hogy az áru használati értéke és értéke közötti ellent
mondás a munka kettős jellegéből fakad, abból, hogy a társadalmi munka
a termelési eszközök magántulajdonának feltételei között magánmunka.
Az árutermelő munka kettős jellegéről szóló tanítás, amelyet először az
1857—58-as kéziratban dolgozott ki, az alapja Marx értékelméletének. Ép
pen itt húzódik a határ, amely Marx elméletét elválasztja a klasszikus gaz
daságtan munkaérték-elméletétó'l.
^
Az 1857—58-as kéziratban, értékelméletének kidolgozása során jutott
Marx arra a megállapításra, hogy az áru a polgári társadalom „gazdasági
sejtje", tehát hogy e társadalom gazdasági struktúrája elemzésének nem az
értékből vagy az áruk értékviszonyából, hanem magából az áruból kell kiin
dulnia. (Ezért változtatta meg munkája első fejezetének címét „Érték"-ró'l
,,Áru"-ra.) Továbbá itt fogalmazta meg a tőkés gazdaság alapvető ellent
mondását: hogy az egyének a társadalom számára termelnek, de a terme
lésük nem közvetlenül társadalmi.
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A „Pénzről szóló fejezet" egyik legfontosabb következtetése az, hogy az
árutermelés kifejlett formája a termelési eszközök magántulajdona mellett
szükségszerűen eló'feltételezi a tőkés viszonyokat. A tó'kés magántulajdo
non alapuló árutermelés fejlődésének tendenciáját jellemezve Marx kimu
tatja, hogy szakadás következik be a munka és a tulajdon között: a munka
idegen tulajdont hoz létre, a tulajdon pedig idegen munka felett rendelkezik.
A kézirat következő fejezetében, a „Tőkéről szóló fejezet "-ben Marx meg
oldotta kutatásának központi problémáját, a tőkés kizsákmányolás mechaniz
musának megvilágítását. A tőke és a munka közötti csere elemzésénél fon
tos lépést tett annak tisztázása felé, hogy a polgári gazdaságtanban szokásos
és azelőtt általa is használt megfogalmazásokban, amelyek a munka áru
voltáról, a munka eladásáról stb. szóltak, szabatosabban „munka" helyett
„munkaerőről" (íll. ebben az időben többnyire még „munkaképességről")
kell beszélni. A munka Marxnál itt már nem áru, hanem használati értéke
annak az árunak, amelyet a munkás elad a tőkésnek.
A „Tőkéről szóló fejezet "-ben Marx megkülönbözteti az értéktöbblet
két formáját, az abszolút és a relatív értéktöbbletet. Az állandó és a változó
tőkének először e kéziratban kifejtett megkülönböztetése alapján kidol
gozza a profitra mint az értéktöbblet átváltozott formájára vonatkozó elmé
letét, s feltárja a polgári közgazdászok abból fakadó hibáit, hogy ők a
profitot nem az értéktöbblet származékos formájának fogták fel. Az érték
többletnek ez a különös formáitól — a profittól, a kamattól, a földjáradék
tól — független tárgyalása az egyik legfontosabb, minőségileg új vonása Marx
gazdasági tanításának.
Az 1857—58-as kéziratban Marx először fogalmazott meg „két törvényt,
amelyek az értéktöbbletnek a profit formájába való átváltozásából fakad
nak". Az első az, hogy a profitráta mindig kisebb az értéktöbbletrátánál.
A második a profitráta süllyedő tendenciájának törvénye. Egészen közel
jutott Marx ebben a kéziratban az átlagprofit és a termelési ár törvényének
felfedezéséhez; e probléma kimerítő megoldására azután később, az 1861 —
63-as kézirat munkálatai folyamán került sor.
Az 1857—58-as kéziratot Marx nagy mértékben felhasználta később, a
„Politikai gazdaságtan bírálatához" és a „Tőke" megírásakor. De sok olyan
anyag is található benne, amely nem került bele a „Tőke" kézirataiba.
Marx a tudományos kutatás logikai és történeti aspektusai közötti össze
függés kidolgozása során szükségesnek tartotta a tőkés termelési mód elem
zésének kiegészítését egyfelől az előző társadalmi formák vizsgálatával,
másfelől a kapitalizmust felváltó társadalmi forma tulajdonságainak elem
zésével. A „Tőkéről szóló fejezet "-nek „A tőkés termelést megelőző for-
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mák" című részében nyomon követi a tulajdonformák fejlődését az őskö
zösségtől a tőkés elsajátítási formák keletkezéséig. Ez a vázlat a kézirat azon
részei közé tartozik, amelyek lényegesen behatóbb tárgyalást adnak anya
gukról a „Tőke" megfelelő fejtegetéseinél. A kapitalizmus előtti társada
lomalakulatok itt elvégzett vizsgálata az először a „Német ideológiá'-ban
kifejtett nézetek további kidolgozását és újabb tanulmányok alapján való
konkretizálását nyújtja. A tulajdont meghatározva Marx részletesen meg
vizsgálta formáinak a termelési feltételek változásától függő fejlődését.
A tulajdonforma és a termelési feltételek közötti összefüggést Marx később
a „Politikai gazdaságtan bírálatához" előszavában körvonalazta, ahol a
tulajdonviszonyokat a történelmileg kialakult termelési viszonyok „jogi
kifejezéseinek" nevezi. Jellemzést adott a termelési mód fogalmáról is;
rámutatott ezzel kapcsolatban a termelőerők aktív szerepére a társadalmi
fejlődés folyamatában, az anyagi termelés szférájára mint az egész társa
dalmi élet bázisára.
A kapitalizmus előtti tulajdonformák fejlődését elemezve Marx mélyen
behatolt a tőkés fejlődés történelmi előfeltételeinek lényegébe. Ezáltal kije
lölte a kapitalizmus valódi történelmi helyét, s feltárva a tőkés termelési
mód antagonisztikus ellentmondásait, kimutatta pusztulásának elkerülhe
tetlenségét. A kapitalizmust felváltó új társadalmi rendről ezzel kapcsolat
ban adott elemzés szintén számos ponton kiegészítésül szolgálhat a „Tőké"ben található fejtegetésekhez. A kommunista társadalombeli munkát Marx
mint közvetlenül társadalmi munkát jellemzi: a kollektív termelés feltételei
között az egyes egyén munkája eleve mint társadalmi munka jelenik meg.
Marx a kéziratban rávilágít arra, hogy a kommunista társadalomban az
idővel való gazdálkodás és a munkaidőnek a termelési ágak közötti terv
szerű elosztása sokkal magasabb fokon érvényesülő törvény, mint a kapi
talizmusban. A munka vizsgálata során a kézirat nagy figyelmet szentel a
szabad idő problémájának. Az utópikus szocialista felfogással szemben
Marx nézete az, hogy a munka a kommunista társadalomban nem játékká,
hanem elsőrendű életszükségletté válik és tudományos jelleget ölt, a tudo
mány maga pedig mindinkább közvetlen termelőerővé válik.

*
Az elmélet kidolgozása közben formálódott Marx gazdaságtani munká
jának struktúrája is. Az első tervvázlatot Marx 1857 augusztus végén készí
tette, a „Bevezetés"-ben. Ez a terv, amely körülbelül ugyanabban a for
mában megtalálható a „Pénzről szóló fejezet" végén (v. ö. I. rész 135. old.),
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az egész művet öt részre osztotta, s az első részben az általános elvont meg
határozások vizsgálatát irányozta elő, amelyek többé-kevésbé minden tár
sadalmi formára vonatkoznak.
1857 novemberében, a „Tőkéről szóló fejezet" elején (v. ö. I. rész 167—
168. old.) Marx már részletesebb tervvázlatot ír le, s az „Által anossag
című szakaszban (ez a szakasz később „A tőke általában" címet kapta)
felvázolja, valószínűleg első ízben, az anyagnak azt a hármas tagolását,
amely később a „Tőke" struktúrájában kapott szerepet. Az első tervváz
latokban Marx még igen nagy mértékben alkalmazza Hegel „Logiká"jának terminusait. Egyáltalában az 1857—58-as kéziratban a gazdasági,
társadalmi viszonyok filozófiai aspektusa sok tekintetben részletesebb meg
világítást nyer, mint később a „Tőké"-ben. Marx 1858 január 14-i levelé
ben ezt írta Engelsnek: „A feldolgozás módszerében nagy szolgálatot tett
nekem, hogy puszta véletlenségből . . . újra átlapoztam Hegel Logiká
ját." De azt a módszert, amely már itt is érvényesül, a marxi dialektikus
módszert, szemben a hegelivel az jellemzi — ahogy Marx később a „Tőke"
2. kiadásához írt utószavában írta —, hogy „az eszmei nem más, mint az
emberi fejben áttett és lefordított anyagi".
1858 február 22-i Lassalle-hoz írt levelében Marx a következőkben adta
meg hat könyvre tervezett munkája beosztását: „1. A tőkéről (ez néhány
bevezető fejezetet is tartalmaz). 2. A földtulajdonról. 3. A bérmunkáról.
4. Az államról. 5. Nemzetközi kereskedelem. 6. Világpiac. '
1858 április 2-i Engelshez írt levelében e hat könyvről beszélve így rész
letezi Marx az első könyv tartalmát: ,,a) A tőke általában . . . b) A konkurrencia, vagyis a sok tőke hatása egymásra, c) A hitel. . .d) A részvénytőke
mint a legkifejlettebb (a kommunizmusba átcsapó) forma, minden ellent
mondásával együtt."
1858 március 11 -i Lassalle-hoz írt levelében Marx így közli az első füzet
tervét: „1. érték, 2. pénz, 3. a tőke általában (a tőke termelési folyamata,
a tőke forgalmi folyamata, a kettő egysége, azaz tőke és profit, kamat).
Ez a tervvázlat megadja „A tőke általában" szakasz felosztását, amelyen
később a mű egész elméleti részének három könyvre való tagolása alapult.
Ugyanígy tagolódott a „Tőkéről szóló fejezet" az 1857—58-as kéziratban.
1858 május végén Marx hozzáfogott a kézirat elkészült részeinek átol
vasásához és összeállította az „Indexet a hét füzethez". Az „Index" első
vázlata Marx munkájának első füzetéhez csoportosítja az anyagot, ugyanab
ban a sorrendben, mint a Lassalle-hoz írt 1858 március 11-i levélben. Ebben
a vázlatban Marx először tagolja „A tőke termelési folyamata" fejezetet.
Az „Index" második vázlata a „Pénz" fejezet anyagát csoportosítja.
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Az „Index" szkémájának és a közben „A politikai gazdaságtan bírálatá
hoz" nevet kapott mű első füzete terveinek megfelelően Marx 1858 augusz
tusától októberéig elkészítette az első két fejezet („Áru" és „Pénz") fogal
mazványát és felvázolta a harmadik fejezet („Tőke") elejét. Ennek a kéz
iratnak csak a befejező része maradt ránk, a pénzről szóló fejezet vége és a
tőkéről szóló fejezet eleje. A második fejezet eredeti szövegének két sza
kasza („Az elsajátítás törvényének megjelenése az egyszerű forgalomban"
és „Átmenet a tőkébe") nem került bele „A politikai gazdaságtan bírálatá
hoz" első füzetének végleges szövegébe.
Az első füzet kéziratát, amely két fejezetet tartalmazott („Az áru" és
„A pénz vagy az egyszerű forgalom"), Marx 1859 január 26-án küldte el
berlini kiadójának, Dunckernak, 1859 februárjában pedig hozzáfogott a
harmadik, fő fejezethez („Tőke"), s ehhez újra átolvasta az 1857—58-as
kéziratot és új mutatót állított össze „Tájékoztatók saját füzeteimhez"
címmel. A „Tájékoztatók" alapján 1859 február—márciusában kidolgozta
a tőkéről szóló fejezet részletes tervét az anyagnak már az 1857—58-as kéz
irat készítése közben előirányzott hármas tagolása alapján („A tőke ter
melési folyamata", „A tőke forgalmi folyamata", „Tőke és kamat"), amely
ből később a „Tőke" struktúrája kifejlődött. Ezenkívül a terv magában fog
lalt egy „Különfélék" című szakaszt, amelybe Marx főleg a gazdasági el
méletek történetére vonatkozó anyagot sorolta.
A tőkéről szóló fejezet vázlata — az 1857—59-es gazdasági kéziratok közül
az utolsó — szolgált vezérfonalul Marxnak, amikor 1861 augusztusában
hozzáfogott e fejezet megírásához. E munka eredménye az 1861 és 1863
között „A politikai gazdaságtan bírálatához" címmel létrejött terjedelmes
kézirat. De már 1862 december 28-án Marx arról a szándékáról tudatta
Kugelmannt, hogy a „Politikai gazdaságtan bírálatához" füzeteinek köz
lését nem folytatja és elméleti munkájának eredményeit új, önálló műként
adja ki „Tőke" címmel, a „Politikai gazdaságtan bírálata "-t csak az alcím
ben tartva meg.

*
Kiadásunk a műnek a moszkvai Marx—Engels—Lenin Intézet gondozá
sában megjelent eredeti nyelvű kiadását — Kari Marx: „Grundrisse der
Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf) 1857—1858", Moszkva
1939—41 —követi. (A kéziratnak az Intézet adta ezt a címet Marxnak Engelshez és Lassalle-hoz írt levelei alapján.) A Marxizmus—Leninizmus Intézet
a Marx és Engels Művei második orosz nyelvű kiadásában 46. kötetként
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megjelent fordítás (Moszkva 1968) előkészítése során az eredeti nyelvű
kiadást újra egybevetette a marxi kézirattal és az eltérések jegyzékét rendel
kezésünkre bocsátotta; e jegyzéket a fordítás során szintén felhasználtuk.
Az orosz kiadást követjük abban, hogy a „Bastiat és Carey" kéziratot idő
rendi helye szerint a többi kézirat előtt helyeztük el, abban, hogy mellőz
zük az 1939—4l-es kiadásban közzétett Ricardo-kivonatokat, valamint
abban, hogy a kötetet két részre (félkötetre) osztva jelentetjük meg. A ma
gyarázó jegyzeteket az egyes félkötetek végén helyeztük el; az egész műre
vonatkozó mutatók a második félkötet végén találhatók.
A marxi kéziratban szereplő nagyszámú zárójeles kitérő közül sokat nem
főszövegben, hanem lábjegyzetben közöltünk. A kéziratban csak igen cse
kély számú Marxtól eredő cím van; a szöveget ezért a Marx saját „Tájékoz
tató "-jából vett címszó-csoportokkal tagoltuk (ezeket a címeket kisbetűs
szedés különbözteti meg), íll. néhány helyen szerkesztőségi címeket iktat
tunk be. A szerkesztőségtől eredő címeket, kiegészítéseket, betoldásokat és
magyarázatokat (a lábjegyzetekben is) szögletes zárójelben adtuk; a magától
Marxtól származó szögletes zárójeleket kapcsos zárójelekkel — {} — helyet
tesítettük. A zömükben eredeti (angol, francia, olasz, görög stb.) nyelven
szereplő idézeteket, valamint — néhány kivétellel — Marx nem-német nyelvű
fordulatait és fejtegetéseit csak magyar fordításban közöltük. Az idézeteket
(néhány hozzáférhetetlen folyóirat- és újságcikk kivételével) egybevetet
tük az eredetijükkel, de ahol Marx saját fordításában (vagy tömörítésében)
közöl idézeteket, ott az idézet értelmezésében a marxi értelmezéshez tar
tottuk magunkat; kihagyásokat is csak ott jelöltünk, ahol maga Marx jelölte
őket.
A kötetet fordította Lissauer Zoltán.

1

Bastiat és Carey1
Bastiat: „ H a r m o n i e s économiques", I I . kiad., Párizs 1851

Bevezető
A modern politikai gazdaságtan története Ricardóval és Sismondival vég
ződik: ellentétek, akik közül az egyik angolul, a másik franciául beszél, —
ahogy a XVII. század végén Pettyvei és Boisguillebert-rel kezdődik. A ké
sőbbi politikai gazdaságtani irodalom vagy eklektikus, szinkretisztikus kom
pendiumokba torkollik, mint pl. J. St. Mill műve, vagy egyes ágak mélyebb
kidolgozásába, mint pl. Tooke „History of Prices"-a és általában az újabb
angol írások a forgalomról — az egyetlen ág ez, amelyben valóban új fel
fedezéseket tettek, mivel a gyarmatosításról, földtulajdonról (annak külön
böző formáiban), népesedésről stb. szóló írások tulajdonképpen csak nagyobb
anyagbó'ségükkel tűnnek ki a régebbiekhez képest — vagy régi gazdasági
vitakérdéseknek egy szélesebb közönség számára való reprodukálásaiba és
napi kérdések gyakorlati megoldásaiba, mint a szabadkereskedelemről és
protekcionizmusról szóló írások —, vagy végül a klasszikus irányzatok ten
denciózus kiélezéseibe, ilyen viszonyban áll pl. Chalmers Malthusszal és
Gülich Sismondival és bizonyos tekintetben, régebbi írásaikban, MacCulloch és Senior Ricardóval. Teljességgel epigon-irodalom ez, reproduká
lás, a forma nagyobb mérvű kimunkálása, az anyag szélesebb elsajátítása,
kiélezés, népszerűsítés, összefoglalás, a részletek kidolgozása; ugrásos és
döntő fejlődési fázisok hiánya, leltárfelvétel az egyik oldalon, egyes részle
tekben való növekedés a másikon. Kivételt látszólag csak a jenki Carey és a
francia Bastiat írásai alkotnak, akik közül az utóbbi bevallja, hogy az előbbire
támaszkodik. Mindketten megértik, hogy a politikai gazdaságtannal szem
beni ellentét — szocializmus és kommunizmus — magának a klasszikus gaz
daságtannak a műveiben találja meg elméleti előfeltételét, sajátlag Ricardóban, akit a klasszikus gazdaságtan legkiteljesedettebb és végső kifejezésének
kell tekinteni. Ezért mindketten szükségesnek találják, hogy azt az elméleti
kifejezést, amelyre a polgári társadalom a modern gazdaságtanban történel2 Marx--Engels 46/1.
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mileg szert tett, mint félreértést megtámadják és a termelési viszonyok har
móniáját bizonyítsák ott, ahol a klasszikus közgazdászok naivul antagonizmusukat ecsetelték. A teljességgel különböző, sőt ellentmondó nemzeti
környezet, amelyből kiindulva írnak, mindazonáltal ugyanazokra a törek
vésekre sarkallja mindkettőjüket. Carey az észak-amerikaiak egyetlen eredeti
közgazdásza. Olyan ország lakosa, ahol a polgári társadalom nem a feudaliz
mus alapzatán fejlődött ki, hanem önmagától kezdődött; ahol ez a társada
lom nem egy évszázados mozgalom túlélő eredményeként jelenik meg, ha
nem egy új mozgalom kiindulópontjaként; ahol az állam, minden korábbi
nemzeti alakulattól eltérően, eleve alá volt rendelve a polgári társadalomnak,
e társadalom termelésének és soha nem léphetett fel öncél igényével; ahol
végül maga a polgári társadalom, egy régi világ termelőerőit egy új világ
roppant természeti terepével kötve ősszé, eddig ismeretlen méretekben és a
mozgás ismeretlen szabadságával fejlődött, messze túlszárnyalt minden ed
digi munkát a természeti erők legyűrésében, és ahol végül magának a polgári
társadalomnak az ellentétei csupán eltűnő mozzanatokként jelennek meg.
Mi sem természetesebb annál, hogy Carey azokat a termelési viszonyokat,
melyek között ez a roppant új világ oly gyorsan, oly meglepően és szerencsé
sen kifejlődött, a társadalmi termelés és érintkezés örök normális viszonyai
nak tekinti, amelyeket Európában, sajátlag Angliában, amely az ő számára
tulajdonképpen Európa, csak gátoltak és csorbítottak a feudális időszak
hagyományozott korlátai, hogy neki ezek a viszonyok úgy jelennek meg,
mint amelyeket az angol közgazdászok csak eltorzítva és meghamisítva lát
nak, ábrázolnak és általánosítanak, mivel véletlenszerű fonákságait össze
cserélték immanens jellegével. Amerikai viszonyokat angolokkal szemben:
erre redukálódik^Careynek a földtulajdon, a munkabér, a népesedés, az
osztályellentétek stb. angol elméletére vonatkozó kritikája. A polgári társa
dalom Angliában nem tisztán, nem fogalmának megfelelően, nem önmagá
val adekvátan létezik. Hogyan legyenek az angol közgazdászoknak a polgári
társadalomról alkotott fogalmai igazi, zavarosságtól mentes kifejezése egy
olyan realitásnak, amelyet nem ismertek? A hagyományos, nem magának a
polgári társadalomnak az öléből sarjadó befolyásoknak a társadalom ter
mészetes viszonyaira való zavaró behatása Carey számára végső soron az ál
lamnak a polgári társadalomra gyakorolt befolyására, túlkapásaira és be
avatkozásaira redukálódik. A bér pl. természetszerűen nő a munka termelé
kenységével. Ha azt találjuk, hogy a realitás nem felel meg ennek a törvény
nek, akkor csak — akár Hindosztánban, akár Angliában — a kormány be
folyásait kell elvonnunk, adókat, monopóliumokat stb. A polgári viszonyok
önmagukban tekintve, azaz az állami befolyások levonása után, valóban
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mindig a polgári gazdaság harmonikus törvényeit fogják igazolni. Hogy
ezek az állami befolyások, közadósság, adók stb. mennyire maguk is a pol
gári viszonyokból nőnek ki — és ezért pl. Angliában semmiképpen nem a
feudalizmusnak, hanem éppenséggel felbomlásának és leküzdésének ered
ményeiként jelennek meg, és magában Észak-Amerikában a központi kor
mány hatalma a tőke centralizációjával együtt nő —, ezt Carey természetesen
nem vizsgálja. Míg Carey ilymódon az angol közgazdászokkal szemben a
polgári társadalom észak-amerikai magasabb hatványát érvényesíti, Bastiat
a francia szocialistákkal szemben a polgári társadalom franciaországi ala
csonyabb hatványát juttatja érvényre. Azt hiszitek, hogy a polgári társada
lom törvényei ellen lázadtok egy olyan országban, ahol ezeket a törvényeket
sohasem engedték realizálódni! Csak a satnya francia formában ismeritek
ezeket és immanens formájuknak tekintitek azt, ami csupán nemzeti
francia eltorzulásuk. Nézzetek át Angliára. Minálunk az a feladat, hogy a
polgári társadalmat megszabadítsuk a béklyóktól, amelyeket az állam rak
reá. Ti szaporítani akarjátok ezeket a béklyókat. Először munkáljátok ki
tisztán a polgári viszonyokat, s azután majd megint beszélünk egymással.
(Bastiat-nak igaza van annyiban, hogy Franciaország sajátságos társadalmi
alakulása következtében ott szocializmusnak számít sok minden, ami Angliá
ban politikai gazdaságtan.)
Carey azonban, akinek kiindulópontja a polgári társadalomnak az állam
tól való amerikai emancipációja, az állami beavatkozás követelményével
végzi, hogy a polgári viszonyok tiszta fejlődését ne zavarja — amint ez
Amerikában ténylegesen megtörtént — kívülről jövő befolyás. Carey protek
cionista, Bastiat viszont szabadkereskedő. A gazdasági törvények harmóniája
az egész világon mint diszharmónia jelenik meg, és ennek a diszharmóniá
nak a kezdetei Careyt még az Egyesült Államokban is meghökkentik. Hon
nan ered ez a furcsa jelenség? Carey Anglia megsemmisítő hatásával, világ
piaci ipari monopóliumra való törekvésével magyarázza. Eredetileg az angol
viszonyokat hibbantották meg az angol közgazdászok tévelméletei, belföl
dön. Most, mint a világpiac parancsoló hatalma, Anglia kifelé, a világ vala
mennyi országában meghibbantja a gazdasági viszonyok harmóniáját. Ez a
diszharmónia valóságos, nem pusztán a közgazdászok szubjektív felfogásá
ban megalapozott. Ami Urquhart szemében Oroszország politikailag, az
Carey szemében Anglia gazdaságilag. A gazdasági viszonyok harmóniája
Carey szerint város és falu, ipar és mezőgazdaság harmonikus kooperációján
alapul. Anglia ezt az alapharmóniát, amelyet saját belsejében felbomlasz
tott, konkurrenciája révén mindenütt a világpiacon szétrombolja, és ilymó
don destruktív eleme az általános harmóniának. Védelmet ezellen csak a
2*
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védővámok nyújthatnak — az erőszakos, nemzeti elzárkózás az angol nagy
ipar destruktív erejével szemben. A „harmonies économiques" utolsó mene
déke ezért az állam, amelyet eredetileg e harmóniák egyetlen békebontójának
bélyegeztek. Egyrészt Carey itt megint az Egyesült Államok meghatározott
nemzeti fejlődését juttatja kifejezésre, ellentétét és konkurrenciáját Angliá
val. Ez abban a naiv formában történik, hogy azt javasolja az Egyesült
Államoknak, azzal zúzza szét az Anglia által terjesztett indusztrializmust,
hogy saját magánál védővámok révén gyorsabban fejleszti. Ettől a naivitás
tól eltekintve, Careynél a polgári termelési viszonyok harmóniája e viszo
nyok legtökéletesebb diszharmóniájával végződik, midőn a legnagyobb
szabású terepen, a világpiacon, a legnagyobb szabású kifejlődésben, mint
termelő nemzetek viszonyai, lépnek fel. Mindazok a viszonyok, amelyek
meghatározott országhatárokon belül vagy akár a polgári társadalom általá
nos viszonyainak elvont formájában harmonikusnak jelennek meg neki — a
tőke koncentrációja, a munka megosztása, bérmunkarendszer stb. —, diszharmonikusnak jelennek meg neki ott, ahol legfejlettebb formájukban —
világpiaci formájukban — lépnek fel, mint azok a belső viszonyok, amelyek
a világpiaci angol uralmat kitermelik, és amelyek, mint destruktív hatások,
ennek az uralomnak a következményei. Harmonikus az, ha egy országon
belül a patriarchális termelés helyet ad az iparinak, s az e fejlődést kísérő
felbomlási folyamatot Carey csak pozitív oldaláról fogja fel. De diszharmoni
kussá válik, ha az angol nagyipar idegen nemzeti termelés patriarchális
vagy kispolgári vagy más, alacsony fokon álló formáit bomlasztja fel. A tőke
koncentrációja egy országon belül és e koncentráció bomlasztó hatása őneki
csak pozitív oldalát mutatja. De a koncentrált angol tőke monopóliuma és a
más népek kisebb nemzeti tőkéire gyakorolt bomlasztó hatásai diszharmoni
kusak. Amit Carey nem értett meg, az az, hogy ezek a világpiaci diszharmó
niák csak a végső adekvát kifejezései azoknak a diszharmóniáknak, amelyek
a gazdasági kategóriákban mint elvont viszonyok rögzítődtek vagy a leg
kisebb terjedelemben lokális létezéssel bírnak. Nem csoda, hogy másrészt
e felbomlási folyamatok pozitív tartalmáról — az egyetlen oldalról, amelyet a
gazdasági kategóriákon elvont formájukban, vagy a meghatározott országo
kon belüli reális viszonyokon, amelyekből ezeket elvonatkoztatták, meglát
— világpiaci, teljes megjelenésükkor megfeledkezik. Ezért ott, ahol a gazda
sági viszonyok igazságukban, azaz egyetemes realitásukban lépnek szembe
vele, elvi optimizmusából átcsap egy denunciáló és ingerült pesszimizmusba.
Ez az ellentmondás alkotja írásainak eredetiségét és adja jelentőségüket.
Carey éppannyira amerikai abban az állításában, hogy a polgári társadalmon
leli 1 harnónia van, mint abban az állításában, hogy ugyanezek a viszonyok
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világpiaci alakjukban diszharmóniában vannak. Bastiat-nál mindebből sem
mit sem találunk. E viszonyok harmóniája egy túlvilág, amely éppen ott
kezdődik, ahol a francia határok végződnek, amely Angliában és Amerikában
létezik. Ez pusztán a képzelt, eszményi formája a nem-francia, angol
amerikai viszonyoknak, nem a valóságos forma, ahogy az a saját földjén
szembelép Bastiat-val. Ezért míg a harmónia nála semmiképpen sem az
eleven szemlélet teljéből ered, hanem éppenséggel egy ösztövér és peckes,
ellentétes reflexió terpeszkedő terméke, a realitás egyetlen mozzanata nála
az a követelés, hogy a francia állam adja fel gazdasági határait. Garey meg
látja a gazdasági viszonyok ellentmondásait, mihelyt azok mint angol viszo
nyok megjelennek a világpiacon. Bastiat, aki a harmóniát pusztán képzeli,
csak ott kezdi látni realizálódását, ahol Franciaország végződik és a polgári
társadalom összes nemzetileg elválasztott alkotórészei az állam főfelügyeleté
től megszabadulva konkurrálnak egymással. De Bastiat-nak ez a végső har
móniája — és valamennyi korábbi, képzelt harmóniájának előfeltétele — maga
is megint puszta követelmény, amelyet a szabadkereskedelmi törvényhozás
nak kell realizálnia. Ezért Careynek, kutatásai tudományos értékétől egészen
eltekintve, megvan legalább az az érdeme, hogy elvont formában kimondja a
nagy amerikai viszonyokat, mégpedig ellentétben az Ovilággal, Bastiat-nál
viszont az egyedül reális háttér a francia viszonyok kicsisége volna, melyek
nek hosszú fülei mindenütt kikandikálnak a harmóniáiból. Ám ez az érdem *
felesleges, mivel egy ilyen régi ország viszonyai elegendően ismertek és a
legkevésbé sem szorulnak arra, hogy ilyen negatív kerülőúton ismerjék meg
őket. Carey ezért bővelkedik a — hogy úgy mondjuk — bonafide-kutatásokban a gazdasági tudomány terén, mint a hitelről, a járadékról stb. Bastiat
csak kontrasztban végződő kutatások megbékítő parafrázisaival foglalatos
kodik; hypocrisy du contentement*. Carey általánossága jenki egyetemes
ség. Hozzá egyenlő közel van Franciaország és Kína. Mindenkor az az em
ber, aki a Csendes-óceánnál és az Atlanti-óceánnál lakik. Bastiat általános
sága minden országtól való eltekintés. Carey mint igazi jenki nem azért veszi
fel minden oldalról a tömeges anyagot, amelyet az Övilág nyújt neki, hogy
megismerje ennek az anyagnak az immanens lelkét és ilymódon elismerje
jogát a sajátságos életre, hanem hogy azt a maga céljaira, a maga jenki
álláspontjáról elvonatkoztatott tételeihez holt adalékokként, közömbös maté
riaként feldolgozza. Ezért kószál el valamennyi országban, ezért a tömeges
és kritikátlan statisztika, a katalógusszerű olvasottság. Bastiat viszont
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antasztikus történelmet nyújt, a maga elvonatkoztatását egyszer okoskodás
íormájában, másszor feltételezett események formájában, melyek azonban
soha és sehol nem történtek meg, ahogy a teológus a bűnt egyszer mint az
emberi lény törvényét, másszor mint a bűnbeesés történetét tárgyalja.
Ezért mindkettő egyaránt történelmietlen és történelemellenes. De Careyben
a történelmietlen mozzanat Észak-Amerika jelenlegi történelmi elve, míg
Bastiat-ban a történelmietlen elem pusztán reminiszcenciája a XVIII.
századi francia általánosítási modornak. Carey ezért formátlan és szétfolyó,
Bastiat affektált és formális-logikus. A legtöbb, amire Bastiat viszi: köz
helyek, paradox módon kifejezve, csillogóra csiszolva. Careynél néhány
általános tézis, tantételszerű formában eló'rebocsátva. Ezeket követi egy
idomtalan matéria, gyűjtemény mint adalék — téziscinek anyaga, korántsem
feldolgozva. Bastiat-nál az egyetlen matéria — néhány lokális példától vagy
fantasztikusan megnyirbált angol normáljelenségtől elvonatkoztatva — csak
a közgazdászok általános téziseiből áll. Carey fő ellentéte Ricardo, egyszó
val a modern angol közgazdászok; Bastiat-é a francia szocialisták.

XIV. fej. A munkabérekről2
Bastiat fő tételei a következők: Az emberek mind a jövedelem rögzítettségére, fixed revenue-re* törekednek. {Valódi francia példa: 1. Minden ember
hivatalnok akar lenni vagy a fiából hivatalnokot csinálni. (Lásd 371. old.)}
A munkabér a díjazás fix formája (376. old.) és ezért igen tökéletesedett
formája a társulásnak, melynek eredeti formájában „a kockázatos" ural
kodik, amennyiben „az összes társultak a vállalkozás összes esélyeinek" alá
vannak vetve. [380. old.] {Amikor a tőke a kockázatot a maga számlájára
veszi, a munka díjazása munkabér néven rögzítődik. Ha a munka magára
akarja venni a jó és rossz következményeket, akkor a tőke díjazása külön
válik és kamat néven rögzítődik. (382. old.) (Lásd erről az egybevetésről
továbbá 382—383. old.)} Mindamellett ha a munkás helyzetében eredetileg
a kockázatos uralkodik, akkor a bérmunkarendszerben a stabilitás még nincs
eléggé biztosítva. Ez „közbenső fok, amely elválasztja a kockázatost a stabi
litástól". [384. old.] Ezt az utóbbi fokot úgy érik el, hogy „megtakarítják
a munkanapokon azt, amiből ki lehet elégíteni az öregség és betegség napjai
nak szükségleteit". (388. old.) Az utóbbi fok a „kölcsönös segítőegyletek"
(i.h.) és végső soron „a munkások nyugdíjpénztára" (393. old.) révén fejlő* [fix jövedelemre]
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dik ki. (Ahogy az ember abból a szükségletből indult ki, hogy hivatalnokká
legyen, azzal az elégtétellel végzi, hogy nyugdíjat húz.)
ad 1. Tegyük fel, hogy mindaz, amit Bastiat a munkabér rögzítettségéről
mond, helyes. Akkor a munkabér tulajdonképpeni jellegét, jellegzetes meg
határozottságát még nem ismernők azzal, hogy a munkabért a fix jövedelmek
alá soroljuk. Egyik vonatkozását — amely más jövedelmi forrásokkal közös
benne — hangsúlyoznók. Semmi több. Ez persze már valami lenne az ügy
védnek, aki a bérmunkarendszer előnyeit akarja védelmezni. Semmi nem
lenne még a közgazdásznak, aki e viszony sajátságosságát egész terjedelmé
ben meg akarja érteni. Egy viszony, egy gazdasági forma egyik egyoldalú
meghatározását rögzíteni, azt dicsőíteni az ellenkező meghatározással szem
ben — ebben a közönséges ügyvédi és apologéta gyakorlatban tűnik ki az
okoskodó Bastiat. Tehát munkabér helyett legyen: a jövedelem rögzítettsége. Vajon a jövedelem rögzítettsége nem jó-e? Nem szereti-e mindenki,
ha valami bizonyosra számíthat? Sajátlag minden nyárspolgári, kicsinyes
érzésvilágú francia? L'homme toujours besogneux* ? A jobbágyságot ugyan
ezen a módon védelmezték, és talán több joggal. A megfordítottját is lehetne
állítani és állították is. Legyen a munkabér egyenlő nem-rögzítettséggel, az
az egy meghatározott ponton való túljutással. Ki ne szeretne előrejutni meg
állás helyett? Rossz-e hát egy viszony, amely lehetővé teszi egy polgári progressus in infinitum** esélyeit? Bastiat természetesen egy másik helyen
maga érvényesíti a bérmunkarendszert nem-rögzítettségként. Hogyan más
képp, mint a nem-rögzítettség, az ingadozások révén kaphat a munkás lehe
tőséget arra, hogy abbahagyja a munkát, tőkéssé váljék, ahogy Bastiat akarja ?
Tehát a bérmunkarendszer jó, mert rögzítettség; jó, mert nem-rögzítettség;
jó, mert sem nem az egyik, sem nem a másik, de mind az egyik, mind a
másik. Melyik viszony nem jó, ha egy egyoldalú meghatározásra redukálják
és ezt állításnak, nem tagadásnak tekintik? Minden reflektáló ide-oda fecse
gés, minden apologetika, minden jóemberi szofisztika ilyen elvonatkoztatá
son nyugszik.
Ez után az általános előzetes megjegyzés után rátérünk Bastiat valóságos
konstrukciójára. Csak mellékesen jegyezzük még meg, hogy az ő feles föld
bérlője, az a fickó, aki a bérmunkás szerencsétlenségét a kistőkés pechjével
egyesíti csak magában, csakugyan boldognak érezhetné magát, ha fix bérre
fognák. Proudhon histoire descriptive és philosophique-ja*** aligha éri el
* [A mindig szükséget szenvedő ember]
** [végtelenbe haladás]
*** [leíró és filozofikus történelme3]
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ellenfeléét, Bastiat-ét. A társulás eredeti formájával szemben, amelyben az
összes társultak a véletlen összes esélyeiben osztoznak, a társulás magasabb
és mindkét részró'l önként vállalt fokaként következik az, amelyben a mun
kás díjazása rögzítve van. Itt nem akarjuk felhívni a figyelmet arra a genialitásra, amely előbb az egyik oldalon tőkést és a másikon munkást előfeltéte
lez, hogy aztán utólag a kettő közötti megállapodás útján keletkeztesse a tőke
és bérmunka közti viszonyt.
A társulásnak az a formája, amelyben a munkás a szerzés minden véletlen
esélyének ki van téve — amelyben minden termelő egyaránt ki van téve
ezeknek az esélyeknek — és amely közvetlenül megelőzi, mint tézis az
antitézist, a munkabért, melyben a munka díjazása rögzítettségre tesz szert,
stabillá válik —, ez a forma, mint Bastiat-tól halljuk, az az állapot, amelyben
halászat, vadászat, pásztorkodás az uralkodó termelési és társadalmi for
mák. Először a kóborló halász, vadász, pásztor — és azután a bérmun
kás. Hol és mikor ment végbe ez a történelmi átmenet a félvad állapotból
a modernbe? Legfeljebb a „Charivari"-ban 4 . A valóságos történelemben a
bérmunka a rabszolgaság és a jobbágyság felbomlásából származik — vagy
a köztulajdon hanyatlásából, mint a keleti és szláv népeknél —, adekvát kor
szakalkotó és a munka egész társadalmi létezését megragadó formájában
pedig a céhgazdálkodásnak, a rendiségnek, a természetbeni munkának és ter
mészetbeni jövedelemnek, a falusi mellékágként űzött iparnak, a feudális kis
mezőgazdaságnak stb. a pusztulásából. Mindezekben a valóban történelmi
átmenetekben a bérmunka úgy jelenik meg, mint olyan viszonyok felbom
lása, megsemmisülése, amelyek között a munka minden oldalról rögzítve
volt, jövedelme, tartalma, helye, terjedelme stb. szerint. Tehát mint a
munka és díjazása rögzitettségének tagadása. A közvetlen átmenet az afrikai
ember fétisétől Voltaire étre supréme-jéhez* vagy egy észak-amerikai vad
ember vadászfelszerelésétől az Angol Bank tőkéjéhez nem olyan idétlenül
történelemellenes, mint a Bastiat halászától a bérmunkáshoz való átmenet.
(Azonkívül mindezekben a fejlődésekben semmi sem vall önkéntes, kölcsö
nös megegyezésből származó változásokra.) Ehhez a történelmi konstruk
cióhoz — amelyben Bastiat esemény formájában előhazudja magának se
kélyes elvonatkoztatását — egészen méltó a szintézis, amelyben az angol
friendly societyk** és a takarékpénztárak jelennek meg a bérmunkarend
szernek és minden társadalmi antinómia megszüntetésének végső szava
ként.
* [legfelsőbb lényéhez']
** [segítőegyletek]
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Tehát történelmileg a bérmunkarendszer jellege a nem-rögzítettség:
ellenkezője Bastiat konstrukciójának. De hogyan jutott egyáltalában a
rögzítettségnek mint a bérmunkarendszer mindent kiegyenlítő meghatá
rozásának konstrukciójára? És hogyan jutott oda, hogy a bérmunkarend
szert ebben a meghatározottságában történelmileg úgy akarja ábrázolni,
mint a díjazásnak, a munka díjazásának magasabb formáját más társadalmi
vagy társulási formákban?
Minden közgazdász, mihelyt a tőke és bérmunka, a profit és bér adott
viszonyát tárgyalja és azt bizonyítja a munkásnak, hogy semmi igénye
nem lehet a nyereség esélyeiben való részesedésre, egyáltalában amikor
azt akarja, hogy nyugodjék bele alárendelt szerepébe a tőkéssel szemben,
azt emeli ki, hogy, ellentétben a tőkéssel, a munkás a jövedelem bizonyos
rögzítettségével bír, többé-kevésbé függetlenül a tőke nagy kalandjaitól.
Pontosan úgy, ahogy Don Quijote azzal vigasztalta Sancho Panzát, hogy
habár ő kap minden ütleget, viszont nem szükséges bátornak lennie. Egy
olyan meghatározást tehát, amelyet a közgazdászok a profittal ellentétben
tulajdonítanak a bérmunkarendszernek, Bastiat átváltoztat a bérmunka
rendszernek a munka korábbi formáival ellentétben való meghatározásává
és úgy tünteti fel, mint haladást a munkának e korábbi viszonyok közötti
díjazásához képest. Egy közhelyet, amely az adott viszonyban jelentkezik,
amely ennek egyik oldalát a másikkal szemben vigasztalja, Bastiat úr ki
ragad ebből a viszonyból és keletkezésének történelmi alapzatává tesz.
A bérnek a profithoz, a bérmunkának a tőkéhez való viszonyában, mondják
a közgazdászok, a munkabért a rögzítettség előnye illeti meg. A rögzítettség, mondja Bastiat úr, azaz az egyik oldal a bérnek a profithoz való
viszonyában, ez a történelmi keletkezési alapja a bérmunkarendszernek
(vagyis nem a profittal ellentétben, hanem a munka korábbi díjazási for
máival ellentétben illeti meg a bért), tehát a profitnak, tehát az egész
viszonynak. így változik át nála suttyomban egy a bér és profit viszonyának
egyik oldalára vonatkozó közhely ennek az egész viszonynak a történelmi
alapjává. Ez azért történik, mert Bastiat állandóan küszködik a szocializ
musra való reflektálással, melyet akkor mindenütt a társulás első formájá
nak álmodtak. Ez példa arra, hogy a közgazdasági fejtegetésekben melléke
sen szereplő apologetikus közhelyek Bastiat kezében milyen fontos formát
öltenek.
Térjünk vissza a közgazdászokhoz. Miben áll a bérnek ez a rögzítettsége?
Vajon a bér megváltoztathatatlanul rögzített-e? Ez teljességgel ellent
mondana a kereslet és kínálat törvényének, a bérmeghatározás alapzatá
nak. A bér ingadozásait, emelkedését és esését egyetlen közgazdász sem
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tagadja. Avagy független a bér válságoktól ? Vagy gépektől, amelyek a bér
munkát feleslegessé teszik? Vagy a munka megosztásaitól, amelyek k i 
szorítják? Mindezt eretnekség lenne állítani, és nem is állítják. Amire
gondolnak, az az, hogy egy bizonyos átlagban a munkabér valamelyes
átlagmagasságot realizál, azaz a bérnek Bastiat által annyira gyűlölt mini
mumát az egész osztály számára, és hogy a munka bizonyos átlagos folyto
nossága áll fenn, pl. a bér megmaradhat még olyan esetekben is, amikor a
profit esik vagy pillanatnyilag egészen eltűnik. Nos, mi egyebet jelent ez,
mint azt, hogy a bérmunkát mint a munka uralkodó formáját, mint a
termelés alapzatát előfeltételezve a munkásosztály a bérből létezik és az
egyes munkásnak átlagban megvan az a rögzítettsége, hogy bérért dolgozik ?
Másszóval ez tautológia. Ahol tőke és bérmunka az uralkodó termelési
viszony, ott létezik a bérmunka átlagos folytonossága, s ennyiben a bér
rögzítettsége a munkás számára. Ahol létezik a bérmunka, létezik ez a
rögzítettség. Es ezt tekinti Bastiat a bérmunka mindent kiegyenlítő tulaj
donságának. Hogy továbbá a társadalmi állapot[ban], amelyben fejlett a
tőke, a társadalmi termelés egészében véve rendszeresebb, folytonosabb,
mindenoldalúbb — tehát a benne foglalkoztatott elemek jövedelme is
„fixebb" —, mint ott, ahol a tőke, azaz a termelés még nem fejlődött erre
a fokra, ez egy másik tautológia, amely a tőkének és egy rajta nyugvó ter
melésnek a fogalmával magával is adva van. Másszóval: ki tagadja azt,
hogy a bérmunka általános létezése a termelőerők magasabb fejlődését
előfeltételezi, mint a bérmunkát megelőző fokokon? Es hogyan jutna eszébe
a szocialistáknak, hogy magasabb követeléseket támasszanak, ha nem elő
feltételeznék a bérmunka létrehozta társadalmi termelőerőknek ezt a maga
sabb fejlődését? Az utóbbi éppenséggel az előfeltétele követeléseiknek.
Mesje
g y z és. Az első forma, amelyben a munkabér általánosan
fellép — a katonai zsold, amely a nemzeti hadseregek és polgári milíciák
hanyatlásakor jelenik meg. Először maguknak a polgároknak adnak zsoldot.
Ezt hamarosan követi az, hogy helyükre zsoldosok lépnek, akik megszűntek
polgárok lenni.
2. (Nem lehet ezt a badarságot tovább követni. Ezért felhagyunk Bastiat
úrral.)

II

Bevezetés6
I. T e r m e l é s , fogyasztás, elosztás, csere (forgalom) 7

1. Termelés
a) Vizsgálatunk tárgya mindenekeló'tt az anyagi termelés.
A társadalomban termelő egyének — ennélfogva az egyének társadalmilag
meghatározott termelése természetesen a kiindulópont. Az egyes és egyedül
álló vadász és halász, akivel Smith és Ricardo kezdi 8 , a XVIII. századi
robinzonádok fantáziátlan képzelődései közé tartozik, amelyek semmiképp
sem csupán túlfinomultság elleni visszahatást és tévesen értelmezett ter
mészeti élethez való visszatérést fejeznek ki, ahogy a műveló'déstörténészek
képzelik. Éppoly kevéssé, mint ahogy Rousseau contrat social-ja* — amely
a természettől független szubjektumokat szerződés révén hozza viszonyba
és kapcsolatba — sem nyugszik ilyen naturalizmuson. Ez a kis és nagy
robinzonádok látszata, mégpedig csak az esztétikai látszata. Voltaképpen
előlegezése ez a XVI. század óta kialakuló és a XVIII. században már
óriásléptekkel megérleló'dése felé haladó „polgári társadalomnak". A sza
bad konkurrencia e társadalmában az egyes ember úgy jelenik meg, mint
aki el van oldozva a természeti kötelékektől stb., amelyek őt korábbi
történelmi korszakokban egy meghatározott, körülhatárolt emberi tömörülés
tartozékává teszik. A XVIII. század prófétái előtt, akikre Smith és Ricardo
még teljes mértékben támaszkodnak, a XVIII. századnak ez az egyéne
— aki egyrészt a feudális társadalmi formák felbomlásának, másrészt a
XVI. század óta újonnan kifejlődött termelőerőknek a terméke — eszmény
ként lebeg, melynek létezése múltbeli létezés. Nem történelmi eredmény
ként, hanem a történelem kiindulópontjaként. Ugyanis a természetszerű
egyénként — az emberi természetről alkotott elképzelésükhöz hozzámérten
—, nem történelmileg keletkezőként, hanem a természettől tételezettként.
Ez a csalatkozás eddig sajátja volt minden új korszaknak. Steuart, aki
* (társadalmi szerződése9]

