VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

KARL MARX
A POLITIKAI GAZDASÁGTAN
BÍRÁLATÁNAK ALAPVONALAI
(NYERSFOGALMAZVÁNY)
1857—1858

BUDAPEST 1972

KARL MARX
A POLITIKAI GAZDASÁGTAN
BÍRÁLATÁNAK ALAPVONALAI
(NYERSFOGALMAZVÁNY)
1857—1858

MÁSODIK RÉSZ

BUDAPEST 1972

Felelős kiadó a Kossuth Könyvkiadó igazgatója

1

[A tőkéről szóló fejezet; folytatás]

A tőke forgalma és a pénz forgalma. - Érték előfeltételezése minden egyes tőkén
belül (szerszám stb.). - Termelési folyamat és forgalmi folyamat a forgalom mozza
natai. - A különböző tőkékben (iparágakban) való termelékenység szabja meg az
egyes tőke termelékenységét. - Forgalmi idő. A forgás sebessége pótolja a tőke töme
gét. A tőkék függősége egymástól forgásuk sebességében. A forgalom a termelés moz
zanata. A termelési folyamat és tartama. A termék átváltoztatása pénzzé. E művelet
tartama. A pénz visszaváltoztatása a termelési feltételekké. A tőke egy részének
eleven munkával való kicserélése. — Szállítási költségek.

A pénzforgalom végtelenül sok pontról indult ki és végtelenül sok pontra
tért vissza. A visszatérés pontja semmiképpen nem volt kiindulópontként
tételezve. A tőke forgásában a kiindulópont visszatérési pontként és a viszszatérési pont kiindulópontként van tételezve. Maga a tőkés a kiinduló- és
visszatérési pont. Pénzt cserél ki a termelés feltételeire, termel, értékesíti a
terméket, azaz pénzzé változtatja és azután újra kezdi a folyamatot. A pénz
forgalom, magáért-valóan tekintve, szükségszerűen kihuny a pénzben mint
mozdulatlan dologban. A tőke forgalma mindig újra meggyullad önmagán,
szétválik különböző mozzanataira, perpetuum mobile*. Az ártételezés a
pénzforgalom oldalán tisztán formai volt, mivel az érték a pénzforgalomtól
függetlenül eló'feltételezve van. A tőke forgalma ártételező, nemcsak for
mailag, hanem reálisan, mivel ez tételezi az értéket. Ahol az érték a tőke for
galmán belül mint előfeltétel jelenik meg, csak mint egy másik tőke által
tételezett érték, lehet az. A pénzforgalom kimérve találja pályájának hosszát,
s a körülmények, amelyek gyorsítják vagy lassítják, külsőleges lökések. A
tőke a forgásában bővíti önmagát és pályáját, és a forgás gyorsasága vagy
lassúsága maga is immanens mozzanata ennek. Minőségileg megváltozik
a tőke a forgásban és forgása mozzanatainak a totalitása nem egyéb, mint
termelésének — mind újratermelésének, mind új termelésének — a mozza
natai.
* [örökmozgó]
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{Láttuk, hogy a második körforgás, azaz a többlettőkeként értékesített
többletérték körforgásának a végén elesik az az illúzió, mintha a tőkés
bármi egyebet is cserébe adna a munkásnak, mint a munkás saját, tárgyia
sult munkájának egy részét. A már magára a tőkére alapozott termelési mó
don belül az egyes tőke szempontjából ennek nyersanyagokat és szerszámot
képviselő része persze úgy jelenik meg, mint olyan érték, amely neki elő
feltétele és éppúgy előfeltétele az általa megvásárolt eleven munkának- Ez
a két tétel úgy oldódik fel, mint amelyeket idegen tőke tételezett, tehát megint
a tőke, csak egy másik. Ami az egyik tőkésnek nyersanyag, az a másik tőkés
terméke. Ami az egyiknek termék, az a másiknak nyersanyag. Az egyiknek
a szerszáma a másiknak a terméke, sőt nyersanyagul szolgálhat egy másik
szerszám termeléséhez. Az, ami ilymódon az egyes tőkében előfeltételként
— amit mi az állandó tőkének neveztünk — jelenik meg, nem egyéb, mint a
tőkének a tőke által való előfeltételezése, hogy a különböző iparágakbeli
tőkék előfeltételként és feltételként kölcsönösen tételezik egymást. Magáértvalóan tekintve mindegyik értékként az eleven munkával szemben önálló
sult holt* munkára oldcdik fel. Végső soron egyik sem tartalmaz semmit
munkán kívül — az értéknélküli természeti anyagon kívül. A sok tőke beke
rülésének nem szabad itt megzavarnia a szemléletet. Sőt, a soknak a viszo
nya azután kap magyarázatot, hogy szemügyre vettük azt, ami valamennyi
ben közös, hogy tőke.}
A tőke forgása egyszersmind a levésé, a növekedése, az életfolyamata.
Ha valamit a vérkeringéshez lehetett hasonlítani, akkor az nem a pénz for
mai, hanem a tőke tartalmas forgalma.
Ha a forgalom minden ponton termelést előfeltételez és termékek for
galma, akár pénzé, akár árué, ezek azonban mindenütt abból a termelési
folyamatból erednek, amely maga is a tőke folyamata, akkor most a pénz
forgalom maga is úgy jelenik meg, mint amit a tőke forgalma határoz meg,
holott korábban a termelési folyamat mellett látszott lenni. Erre a pontra
visszatérünk.
Ha mármost a forgalmat, vagyis a tőke forgását mint egészet vesszük
szemügyre, akkor ezen belül a két nagy megkülönböztetésként két mozza
nat jelenik meg, a termelési folyamat és maga a forgalom, mind a kettő a
tőke forgalmának mozzanataként. Hogy a tőke meddig tartózkodik a ter
melési folyamat szféráján belül, az e folyamat technológiai feltételeitől
függ, és az e fázison belül időzés közvetlenül egybeesik — bármennyire

* [A kéziratban:] eleven
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különbözőnek kell lennie a tartamnak a termelés faja, tárgya stb. szerint —
a termelőerők fejlődésével. A tartam itt semmi egyéb, mint a termék elő
állításához szükséges munkaidő (ez téves !)*. Minél kisebb ez a munkaidő,
annál nagyobb, mint láttuk, a relatív többletérték. Ez ugyanaz, mint hogy
egy adott mennyiségű termékhez kevesebb munkaidőre van szükség, vagy
hogy egy adott munkaidő alatt több kész terméket lehet előállítani. Annak a
tartamnak a megrövidítése, ameddig egy meghatározott mennyiségű tőke
a termelési folyamatban időzik, elvonja magát a tulajdonképpeni forgalom
tól, le van kötve, egybeesik a termék előállításához szükséges munkaidő
megrövidítésével — a termelőerők fejlődésével, mind a természeti erőknek,
gépi berendezésnek, mind a társadalmi munka természeti erőinek alkalma
zásával —, a munkások agglomerációjával, a munka kombinációjával és
megosztásával. Erről az oldalról tehát úgy látszik nem járul hozzá új moz
zanat. Ám ha azt vesszük szemügyre, hogy az egyes tőkére vonatkozóan
ennek az a része, amely nyersanyagot és szerszámot (munkaeszközt) konstituál, idegen tőkének a terméke, akkor megmutatkozik, hogy azt a sebes
séget, amellyel ez a tőke megújíthatja a termelési folyamatot, egyszersmind
a termelőerőknek valamennyi többi iparágban való fejlődése meghatározza.
Egészen világossá válik ez, ha elgondoljuk, hogy ugyanaz a tőke termeli a
maga nyersanyagait, szerszámait és a végső termékeit. A tartam, ameddig
a tőke a termelési folyamat fázisában időzik, maga is a forgalom egyik moz
zanatává válik, ha különböző tőkéket feltételezünk. De itt még nem a sok
tőkével van dolgunk. Ez a mozzanat tehát nem tartozik ide.
A második mozzanat az az időköz, amely a tőke termékké változtatottságától pénzzé változtatásáig telik el. Nyilvánvalóan a sebességtől, amellyel
ezt az időközt befutja, vagyis a tartamától függ, hogy a tőke egy adott időn
belül milyen gyakran kezdheti újra a termelési folyamatot, az önértékesítést. Tegyük fel, hogy a tőke — mondjuk eredetileg 100 tallér — egy év alatt
4 forgást végez; a nyereség minden alkalommal a tőke 5%-a, ha az új érté
ket nem tőkésítik megint, ugyanannyi, mint ha egy négyszer akkora tömegű
tőke, mondjuk 400, ugyanazzal a százalékaránnyal egy év alatt egy forgást
végez; mindenkor 20 tallér**. A forgás sebessége — a többi termelési felté
teleket egyenlőnek véve — tehát pótolja a tőke tömegét. Vagyis ha egy negyed
akkora érték négyszer realizálódik mint tőke ugyanabban a periódusban,
amelyben egy négyszer akkora érték csak egyszer realizálódik mint tőke,
akkor a nyereség — értéktöbblet termelése — a kisebbik tőke oldalán akkora
* [A zárójelbe tett megjegyzést Marx utólag irta be a kéziratba.1]
* [A kéziratban:] 20°/,
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— legalább akkora —, mint a nagyobbiknak az oldalán. Azt mondjuk, leg
alább. Lehet nagyobb, mert a többletértéket is megint alkalmazni lehet
többlettőkeként. Például tegyük fel, hogy egy 100-as tőkénél a profit (itt
a számítás kedvéért anticipáljuk az értéktöbbletnek ezt a formáját) minden
kor 10%, bármilyen gyakran térül meg. Akkor az első 3 hónap végén 110
lenne, a másodikén 121, a harmadikén 1331/in* és az utolsó megtérülés
146 41 / aoo **, míg egy 400-as tőkénél évi egy forgással csak 440 lenne. Az
első esetben a nyereség = 46 41 / 100 ***, a másodikban csak = 40. (Hogy az
előfeltevés téves annyiban, hogy a tőke nem ugyanazt a profitrátát hozza
minden megnövelésnél, a példát nem érinti, mivel itt nem a többnek a
mennyijén fordul meg a dolog, hacsak egyáltalában az első esetben több
van — és ez a helyzet —, mint 40.) A sebesség tömeggel és a tömeg sebes
séggel való pótlásának törvényével egyszer már találkoztunk a pénzforgás
ban. 0 Éppúgy uralkodik ez a termelésben, mint a mechanikában. Olyan
körülmény ez, amelyre vissza kell térni a profitráta, az árak stb. kiegyenlí
tődésénél. A kérdés, amely itt érdekel bennünket, a következő: Nem kerül-e
be az értékmeghatározásnak egy olyan mozzanata, amely független a mun
kától, nem közvetlenül tőle indul ki, hanem magából a forgalomból ered?
{Hogy a hitel kiegyenlíti a tőke forgásában mutatkozó különbségeket, az
még nem tartozik ide. Maga a kérdés azonban ide tartozik, mert a tőke egy
szerű fogalmából — általánosan tekintve — ered.} A tőkének egy adott időperiódusbeli gyakoribb forgása ahhoz hasonlít, hogy délibb országokban
gyakrabban ismétlődik az aratás a természeti év folyamán az északiakkal
összehasonlítva. Mint már fentebb mondottuk, itt teljesen elvonatkozta
tunk attól, hogy a tőkének különböző ideig kell a termelési fázisban — ma
gában a termelő értékesítési folyamatban — maradnia. Ah ogy a gabona mint
vetőmag a földbe helyezve elveszti közvetlen használati értékét, mint köz
vetlen használati érték elértéktelenedik, úgy a tőke el van értéktelenedve a
termelési folyamat befejezésétől addig, amíg vissza nem változtatják pénzzé
és abból megint tőkévé. {Ez a sebesség, amellyel a tőke a pénzformából
megint át tud váltódni a termelési feltételekre — e termelési feltételek kö
zött nem maga a munkás jelenik meg, mint a rabszolgaságban, hanem a vele
való csere —, függ a neki nyersanyagot és szerszámot szolgáltató többi tőke
termelési sebességétől és folytonosságától, valamint a munkások meglevé-

* [A kéziratban:] 135 Vio
" [A kéziratban-] 14861/i
** [A kéziratban:] 4861/ioi
° [V. ö. 1. köt 107. old.]
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sétől, és az utóbbi tekintetben a relatív többletnépesség a legjobb feltétel
a tőke számára.} {Egészen eltekintve az a tőke termelési folyamatától,
b termelési folyamatának sebessége és folytonossága olyan mozzanatként
jelenik meg, amely megszabja a tőkének a pénz formájából az ipari tőke
formájába való visszaváltozását. A b tőke termelési folyamatának a tartama
úgy jelenik meg, mint egy mozzanat az a tőke forgalmi folyamatának sebes
ségében. Az egyik tőke termelési fázisának a tartama meghatározza a másik
tőke forgalmi fázisának a sebességét. Egyidejűségük a feltétele annak, hogy
a forgalma nem ütközik gátakba — saját elemeinek, amelyekre ki kell cse
rélődnie, egyidejűleg a termelésbe és a forgalomba vetése. Pé Idául a XVIII.
század utolsó harmadában a kézi fonás képtelen volt a kívánt tömegben
szállítani a nyersanyagot a szövéshez, vagy ami ugyanaz, a fonás nem tudta
a lennel vagy a gyapottal a szükséges egyidejűségben — egyidejű sebesség
ben — elvégeztetni a termelési folyamatot, fonadékká való átváltozásukat.
A következmény a fonógép feltalálása volt, amely egyenlő munkaidő alatt
hasonlíthatatlanul nagyobb terméket szolgáltatott, vagy ami ugyanaz,
ugyanahhoz a termékhez hasonlíthatatlanul kisebb munkaidőre — a fonás
folyamatában való hasonlíthatatlanul rövidebb időzésre volt szüksége. A
tőke összes mozzanatai, amelyek bennefoglaltan megjelennek benne, ha a
tőkét általános fogalma szerint veszik szemügyre, csak akkor kapnak önálló
realitást és mutatkoznak is meg, amikor reálisan, mint sok tőke jelenik meg.
A belső eleven organizáció, amely a konkurrencián belül és általa így végbe
megy, csak akkor fejlődik ki szélesebben.) Ha a tőke egész forgását vesszük
szemügyre, akkor négy mozzanat jelenik meg, illetve a termelési folyamat
és a forgalmi folyamat két nagy mozzanata két mozzanatnak tekintve, mind
egyik megint kettősségben: kiindulhatunk ennek során a forgalomból vagy
a termelésből. Annyi most már ki van mondva, hogy a forgalom maga is
a termelés egyik mozzanata, mivel csak a forgalom által lesz a tőke mint
tőke; a termelés csak annyiban a forgalom mozzanata, amennyiben a for
galmat magát a termelési folyamat egészének tekintjük. A mozzanatok ezek:
I. A valóságos termelési folyamat és tartama. II. A termék átváltoztatása
pénzzé. E művelet tartama. III. A pénz átváltoztatása a kellő arányokban
nyersanyaggá, munkaeszközzé és munkává, egyszóval a tőkének mint ter
melő tőkének az elemeivé. IV. A tőke egy részének eleven munkaképességre
való cseréjét különös mozzanatnak lehet tekinteni, és annak kell tekinteni,
mert a munkapiacot más törvények szabályozzák, mint a termékpiacot. Itt
a népesedés fődolog; nem az abszolút, hanem a relatív népesedés. Az I.
mozzanat itt, mint mondtuk, nem jön tekintetbe, mert egybeesik egyálta
lában az értékesítés feltételeivel. A III. mozzanat csak akkor jöhet tekin-
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tétbe, ha nem a tőkéről egyáltalában, hanem sok tőkéről van szó. A IV. moz
zanat a munkabérről szóló szakaszba tartozik stb.
Itt csak a II. mozzanattal van dolgunk. A pénzforgalomban csak formai
váltakozása volt a csereértéknek mint pénznek és árunak. Itt pénz, áru mint
a termelés feltétele van, végül mint a termelési folyamat. A mozzanatok
itt másképp tartalmasak. A tőke megtérülésében való különbség, ahogy
ez a II-ben tételezve van — minthogy nem függ sem a munkára való csere
nagyobb nehézségétől, sem a nyersanyagnak és szerszámnak* a forgalomban
való nem-egyidejű létezése miatti késedelemtől, sem a termelési folyamat
különböző tartamától —, tehát csak az értékesítésben való nagyobb nehéz
ségekből származhatik. Ez nyilvánvalóan nem immanens eset, amely magá
ból a viszonyból fakad, hanem itt, ahol a tőkét általában vesszük szemügyre,
egybeesik azzal, amit az értékesítésként egyszersmind bekövetkező el
értéktelenedésről mondtunk.** Egyetlen üzletet sem alapoznak arra, hogy
nehezebben helyezheti el termékeit, mint egy másik. Ha ez kisebb piactól
származnék, akkor nem nagyobb tőkét alkalmaznának — ahogy előfelté
teleztük —, hanem kisebbet, mint a nagyobb piaccal való üzletben. De
vonatkozhatnék a piac nagyobb térbeli távolságára és ezért a későbbi meg
térülésre. A hosszabb idő, amelyre a tőkének szüksége lenne, hogy érté
kesüljön, itt a nagyobb térbeli távolságból származnék, amelyet a termelési
folyamat után be kell futnia, hogy mint A kicserélődjék P-re. De nem lehet
pl. a Kína számára termelt terméket úgy tekinteni, hogy a termék, a ter
melési folyamata, csak akkor van befejezve, amikor a kínai piacra érkezett ?
Értékesítési költségei emelkednének az Angliából Kínába való szállítás
költségeivel. (A tőke hosszabb parlagonheveréséért való kárpótlásról itt
még nem lehet szó, mert ehhez már előfeltételezetteknek kellene lennlök
az értéktöbblet másodlagos és leszármazott formáinak — kamat.) A termelési
költségek a közvetlen termelési folyamatban tárgyiasult munkaidőre +
a szállításban foglalt munkaidőre oldódnának fel. A kérdés most mindenek
előtt ez: lehet-e a szállítási költségekre az általunk eddig felállított alap
elvek szerint értéktöbbletet kicsiholni? Vonjuk le a tőke állandó részét,
amelyet a szállításban felemésztenek, hajót, kocsit stb. és mindazt, ami
alkalmazásukhoz tartozik, mert ez az elem semmivel sem járul hozzá a
kérdéshez és közömbös, hogy 0-val egyenlőnek vagy x-szel egyenlőnek
vesszük-e. Lehetséges-e mármost, hogy a szállítási költségekben többlet
munka rejlik, tehát a tőke többletértéket csiholhat ki belőlük? A dologra
* [A kéziratban:] nyersmatériának
'*[V.S. Lkot 292. old.]
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egyszerűen lehet válaszolni azzal a kérdéssel, hogy mi a szükséges munka
vagy az érték, amelyben ez tárgyiasul ? A terméknek meg kell fizetnie 1.
a saját csereértékét, a benne magában tárgyiasult munkát; 2. a többletidőt,
amelyet a hajós, kocsis stb. a szállítására fordít. Hogy ezt kicsiholhatja-e
vagy sem, az az ország gazdagságától függ, ahová a terméket viszi, és a
szükségletétől stb., a termék használati értékétől ezen ország számára.
A közvetlen termelésben világos, hogy minden többletmunka, amelyet a
gyáros a munkással dolgoztat, többletérték a számára, mivel új használati
értékekben tárgyiasult munka, amely a gyárosnak semmibe sem kerül.
De a szállítási időben nyilvánvalóan nem alkalmazhatja a munkást hosszabb
ideig, mint amennyit a szállítás kíván. Ezáltal kidobna munkaidőt, nem
értékesítené, azaz nem objektiválná használati értékben. A hajósnak,
kocsisnak stb. csak félévi munkaidő kell ahhoz (ha általánosan ez az aránya
a létfenntartáshoz szükséges munkának), hogy egy évig megéljen, így a
tőkés egy egész évre alkalmazza és egy felet fizet meg neki. Azáltal, hogy
a szállított termékek értékéhez egy egész évi munkaidőt csap hozzá, de
csak x / 2 -et fizet meg, 100% értéktöbbletet nyer a szükséges munkára. Az
eset pontosan ugyanaz, mint a közvetlen termelésben, és a szállított termék
eredeti értéktöbblete csak onnan származhatik, hogy a szállítási idő egy
részét nem fizetik meg a munkásoknak, mert az többletidő a megéléshez
való szükséges munkájukon felül. Hogy egy egyes terméket a szállítási
költségek úgy megdrágítanának, hogy nem lehetne kicserélni — mert a
termék értéke nem lenne arányban szállított termékként való értéktöbbleté
vel, a szállítottság tulajdonsága kihuny benne, mihelyt megérkezett a hely
színre —, az mit sem változtat a dolgon. Ha egy gyárosnak az egész gépi
berendezését mozgásba kellene hoznia, hogy 1 font fonalat megfonjon, akkor
ennek a fontnak az értéke szintén annyira emelkedne, hogy bajosan kelne
el. A külföldi termékek drágasága, valamint gyér fogyasztásuk a közép
korban stb. éppen ebből az okból származik. Éppannyira helyi mozgás,
akár fémeket viszek a bányából, akár árukat a fogyasztásuk helyére. A
szállítási és közlekedési eszközök tökéletesítése szintén egyáltalában a
termelőerők fejlesztésének kategóriájába tartozik. Hogy a termékek értéké
től függhet, mennyi szállítási költséget bírhatnak el, hogy továbbá tömeges
érintkezés szükséges a szállítási költségek csökkenéséhez — egy 100 tonna
tartalmú hajó ugyanazon szállítási* költségekkel vihet 2 tonnát és 100-at
stb. — és a közlekedési eszközök kifizetődőségéhez stb., mindez nem tarto
zik ide. (Ámde szükséges lesz egy külön szakaszt szentelni a közlekedési
* [A kéziratban:] termelési
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eszközöknek, mert az állótőkének egy olyan formáját alkotják, amelynek
saját értékesítési törvényei vannak.) Ha ugyanazt a tőkét termelőnek és
szállítónak gondoljuk el, akkor mindkét aktus a közvetlen termelésbe tar
tozik, és a forgalom — ahogy eddig tekintjük, azaz a pénzzé való átváltoztatás,
mihelyt a termék megkapta végső formáját a használat számára, forgalom
képes formáját — csak akkor kezdődnék, amikor a termék a rendeltetési
helyére érkeznék. Ennek a tőkésnek a későbbi megtérülése eltérően egy
másiktól, aki a helyszínen eladja termékét, állótőke nagyobb használatának
más formájára oldódna fel, amiről itt még nem beszélünk. Hogy A 100
tallérnyival több szerszámot használ fel, mint B, vagy hogy 100 tallérral
többet használ fel, hogy termékét* a rendeltetési helyre, a piacra vigye, az
ugyanaz. Mindkét esetben nagyobb állótőkét használ fel, több termelési
eszközt, amelyet a közvetlen termelésben fogyasztanak el. Erről az oldalról
tehát nem lenne itt immanens eset tételezve; az eset az állótőke és forgó
tőke közti különbség vizsgálatába tartoznék.

Forgalmi költségek. — Közlekedési és szállítási eszközök. (A munkaágak meg
osztása.) (Sok munkás egyesítése. Ennek az egyesítésnek a termelőereje.) (Tömeges
összedolgozás.) — /! termelés általános feltételei megkülönböztetve a különös feltételedtől.

Ámde itt hozzájárul egy mozzanat: a forgalmi költségek, amelyek nincse
nek benne a forgalom egyszerű fogalmában és itt még nem tartoznak ránk.
A forgalmi költségekről, amelyek a forgalomból mint gazdasági aktusból
— mint termelési viszonyból, nem mint közvetlenül termelési mozzanatból,
ahogy a szállítási és közlekedési eszközöknél — erednek, csak a kamatnál és
főleg a hitelnél lehet szó. A forgalom, ahogy mi tekintjük, az érték átváltozási folyamata, minőségi folyamata, ahogy az a pénz, termelési (értékesí
tési) folyamat, termék, pénzzé és többlettőkévé való visszaváltozás külön
böző formájában megjelenik. Ennyiben ezen az átváltozási folyamaton mint
olyanon belül — ebben az egyik meghatározásból a másikba való átmenet
ben — új meghatározások keletkeznek. A forgalom költségei nem szükség
szerűen foglaltatnak benne pl. a termékről pénzre való átmenetben. Lehet
nek 0-val egyenlők.
Amennyiben azonban a forgalom maga is költségeket okoz, maga is
többletmunkát kíván meg, annyiban maga is úgy jelenik meg, mint ami
benne foglaltatik a termelési folyamatban. Erről az oldalról a forgalom a
* [A kéziratban:] pénzét
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közvetlen termelési folyamat mozzanataként jelenik meg. A közvetlenül
a használatra irányuló és csak a fölösleget kicserélő termelésben a forgalmi
költségek csak a fölöslegre, nem a fó'termékre vonatkozóan jelennek meg.
Minél inkább a csereértéken, ennélfogva a cserén nyugszik a termelés,
annál fontosabbá válnak számára a csere fizikai feltételei — közlekedési
és szállítási eszközök. A tőke a természeténél fogva túlhajt minden térbeli
korláton. A csere fizikai feltételeinek — közlekedési és szállítási eszközök
nek — a megteremtése tehát egészen más mértékben válik számára szükség
szerűséggé: a térnek az idő által való megsemmisítése. Amennyiben a
közvetlen termék távoli piacokon csak abban a mértékben értékesíthető
tömegesen, amelyben a szállítási költségek csökkennek, és amennyiben
másrészt közlekedési eszközök és szállítás maguk is csak az értékesítésnek,
a tőke által űzött munkának a szférái lehetnek, amennyiben tömeges érint
kezés megy végbe — ami által a szükséges munkánál többet pótolnak —,
annyiban olcsó szállítási és közlekedési eszközök termelése feltétéi a tőkére
alapozott termelés számára és ezért a tőke állítja elő. Minden olyan munka,
amely ahhoz szükséges, hogy a kész terméket forgalomba dobják — gazda
sági forgalomban a termék csak akkor van, amikor a piacon található —,
a tőke álláspontjáról nézve leküzdendő korlát — ahogy minden olyan munka,
amelyre szükség van mint a termelési folyamat feltételére (így pl. a cse
re biztonságának költségei stb.). Vízi út mint önjáró, önmozgó út a
JÍGCT' éio%rjv* kereskedőnépek útja. Másrészt a közlekedési utak eredetileg
a közösségnek, később hosszú időn át a kormányoknak jutnak osztály
részül, mint tiszta levonások a termelésből, amelyek lejönnek az ország
közösségi többlettermékéből, de nem alkotják gazdagságának forrását, azaz
nem fedezik termelési költségeiket. Az eredeti ázsiai, önfenntartó közös
ségekben egyrészt nincs szükséglet utakra; másrészt ezek hiánya megtartja
őket elzárkózottságukban és ezért lényeges mozzanata változatlan fenn
maradásuknak (mint Indiában). A robotmunka révén vagy, ami másik
forma, adó révén való útépítés az ország többletmunkája, illetve többlet
terméke egy részének kényszerű átváltoztatása utakká. Hogy az egyes tőke
ezt átvegye, azaz a közvetlen termelési folyamatnak e folyamaton kívül
levő feltételeit előállítsa — a munkának értékesülne kell.
Ha eló'feltételezünk egy meghatározott utat A és B között (a föld, tegyük
fel, nem kerül semmibe), akkor ez csak meghatározott munkamennyiséget,
tehát értéket tartalmaz. Hogy a tőkés vagy az állam építteti-e, az egyre
megy. Nyer tehát a tőkés itt, azáltal, hogy többletmunkát és ezért többlet* [sajátképpeni; kiváltképpeni]
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értéket hoz létre? Először is hántsuk le az útról azt, ami bonyodalom, és
ami állótőke természetéből ered. Gondoljuk el, hogy az utat egyszerre
el lehet adni, mint egy kabátot vagy egy tonna vasat. Ha az út termelése
mondjuk 12 hónapba kerül, akkor értéke = 12 hónap. Ha a munka általános
színvonala olyan, hogy a munkás mondjuk 6 hónapi objektiválódott munká
ból megélhet, akkor tehát, ha az egész utat ő építi, 6 hónapi munkának
megfelelő többletértéket hozna létre a maga számára; vagy ha a község
építi az utat és a munkás csak a szükséges időt akarja ledolgozni, be kellene
vonni egy másik munkást, aki 6 hónapot dolgozna. A tőkés ellenben az
egy munkást kényszeríti, hogy 12 hónapot dolgozzék, és 6-ot fizet meg neki.
Az út értékének az a része, amely a munkás többletmunkáját tartalmazza,
a tőkés profitját képezi. A reális formának, amelyben a termék megjelenik,
abszolúte nem kell zavarnia az értékelméletnek az objektívak munkaidővel
való megalapozását. De a kérdés éppen az, hogy a tőkés értékesítheti-e az
utat, hogy realizálhatja-e értékét a csere révén ? Ez a kérdés természetesen
mindegyik terméknél létezik, de az általános termelési feltételeknél különös
formát ölt. Tegyük fel, hogy az út értéke nem értékesül. De megépítik,
mert szükséges használati érték. Hogyan áll a dolog akkor? Elő kell állí
tani és meg kell fizetni — amennyiben termelési költségeit ki kell hogy
cseréljék rá. Csak munka, munkaeszközök, nyersanyagok stb. bizonyos
fogyasztása révén kezd az út létezni. Hogy előállítása robotmunka révén
vagy adók révén történik, az egyre megy. De csak azért állítják elő, mert
szükséges használati érték a község számára, mert annak mindenáron
szüksége van rá. Ez mindenesetre többletmunka, amelyet az egyesnek, akár
a robot formájában, akár az adó közvetett formájában a létfenntartásához
szükséges közvetlen munkán felül el kell végeznie. De amennyiben szük
séges, a község számára és mindegyik egyesnek mint tagjának számára,
annyiban nem többletmunka ez, amit az egyes végez, hanem szükséges
munkájának egy része, annak a munkának, amely szükséges ahhoz, hogy
újratermelje magát mint községi tagot és ezzel a közösséget, amely maga is
általános feltétele az ő termelő tevékenységének. Ha a munkaidőt a közvet
len termelésben egészen elfogyasztanák (vagy, közvetetten kifejezve, ha
lehetetlen erre a meghatározott célra többletadókat kivetni), akkor az út
nak megépítetlenül kellene maradnia. Ha az egész társadalmat egy egyénnek
tekintjük, akkor a szükséges munka mindazoknak a különös munkafunk
cióknak az összegében állna, amelyek a munka megosztása révén önállósul
tak. Az egy egyénnek pl. ennyi időt kellene földművelésre fordítania, enynyit iparra, ennyit kereskedelemre, ennyit szerszámok előállítására, ennyit,
hogy a birkánkra visszatérjünk,2 útépítésre és közlekedési eszközökre.
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Mindezek a szükségességek ennyi munkaidőre oldódnak fel, amelyet kü
lönböző célokra kell irányítani és elkülönült tevékenységekre kell fordítani.
Hogy mennyi ilyen munkaidőt lehet felhasználni, az a munkaképeség menynyiségétől függne (= a társadalmat konstituáló munkaképes egyének tö
megétől) és a munka termelőerejének fejlődésétől (a terméktömegtől (hasz
nálati értékek)*, amelyet adott idő alatt létre tud hozni). A csereérték, amely
előfeltételezi a munka megosztását, többé vagy kevésbé fejletten, maguknak
a cseréknek a foka szerint, előfeltételezi, hogy ahelyett, hogy az egy egyén (a
társadalom) különböző munkákat végez, munkaidejét különböző formák
ban alkalmazza, ehelyett mindegyik egyén munkaideje csak a szükséges
különös funkcióknak van szentelve. Ha a szükséges munkaidőről beszélünk,
akkor a különös elvált munkaágak mint szükségesek jelennek meg. Ezt a
kölcsönös szükségességet a csereérték alapzatán a csere közvetíti és éppen
abban mutatkozik meg, hogy mindegyik különös objektiválódott munka,
mindegyik különösen sajátossá vált és anyagiasuk munkaidő az általános
munkaidő termékére és jelképére, a*> objektiválódott munkaidőre mint
olyanra, pénzre cserélődik ki és ilymódon megint kicserélődhet mindegyik
különös munkára. Ez a szükségesség maga is változó, mivel a szükséglete
ket éppúgy termelik, mint a termékeket és a különböző munkaügyessé
geket. E szükségleteken és szükséges munkákon belül egy több vagy keve
sebb következik be. Minél inkább vannak szükségesnek tételezve a szükség
letek, amelyek maguk is történelmiek — maga a termelés létrehozta szük
ségletek, a társadalmi szükségletek —, szükségletek, amelyek maguk is a tár
sadalmi termelés és érintkezés eredménye, annál magasabban fejlett a való
ságos gazdagság. A gazdagság anyagilag tekintve csak a szükségletek
sokrétűségében áll. Maga a kézművesség nem szükségszerűen jelenik
meg az önfenntartó mezőgazdaság mellett,
amely a fonást, szövést
stb. házi mellékfoglalkozásként űzi. Ha azonban pl. a mezőgazdaság maga
is tudományos üzemen nyugszik, ha gépeket, a kereskedelem által oda
hozott vegyi trágyázószereket, távoli országokból való vetőmagot stb. hasz
nál és emellett — ami már benne van az előfeltételezésben — a falusi
patriarchális manufaktúra eltűnt, akkor a gépgyár, külkereskedelem, kéz
művesség stb. szükségletként jelenik meg a mezőgazdaság számára. A gua
nót talán csak selyemszövetek kivitele révén szerezheti be. Ilymódon a
selyemmanufaktúra már nem luxusiparként, hanem a mezőgazdaság szá
mára szükséges iparként jelenik meg. Ez tehát főleg és lényegileg azáltal
van — ebben az esetben azáltal —, hogy a mezőgazdaság a saját termelésé* [A zárójelbe tett szavak a kéziratban az előző szó Jölé írva.]
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nek feltételeit már nem találja készen magában, természetadta módon,
hanem ezek önálló iparként rajta kívül léteznek — és kívüle-fennállásukkal
az egész bonyolult összefüggés is, amelyben ez az idegen ipar létezik,
be van vonva a földművelés termelési feltételeinek körébe —, hogy ami
azelőtt mint luxus jelent meg, most szükséges és pl. úgynevezett luxus
szükségletek szükségességként jelennek meg a leginkább természetadta és
a legtisztább természeti szükségszerűségben keletkezett ipar számára. A
természetadta talajnak ez a kihúzása mindegyik ipar alól és termelési fel
tételeinek rajta kívül egy általános összefüggésbe való áthelyezése — ezért
annak, ami fölöslegesként jelent meg, szükségessé, történelmileg létrehozott
szükségességgé való átváltoztatása — a tó'ke tendenciája. Valamennyi ipar
általános alapzatává maga az általános csere válik, a világpiac és ezért a
tevékenységeknek, érintkezésnek, szükségleteknek stb. egésze, amelyekből
ez áll. A luxus ellentéte a természetileg szükségesnek. Szükséges szükségletek
annak az egyénnek a szükségletei, amely maga is természeti szubjektummá
van redukálva. Az ipar fejlődése m%szünteti ezt a természeti szükséges
séget, akárcsak azt a luxust — a polgári társadalomban persze csak ellen
tétesen, azáltal, hogy ő maga megintcsak meghatározott társadalmi mércét
tételez mint a szükségeset szemben a luxussal. Ezeket a szükségletek rend
szerére és a munkák rendszerére vonatkozó kérdéseket hol kell tárgyalni?
Majd a kifejtés folyamán adódik.
Térjünk most vissza az utunkhoz. Ha egyáltalában meg lehet építeni,
ez azt bizonyítja, hogy a társadalomnak birtokában van az építéséhez szük
séges munkaidő (eleven és objektiválódott munka).* Miért nem válik hát
az útépítés, mihelyt bekövetkezik a csereértékre alapozott termelés és a
munka megosztása, egyesek magánüzletévé? S ahol adók révén az állam
végzi, az útépítés nem az. Először is: A társadalom, az egyesült egyesek
birtokában lehetnek a többletidőnek az út építéséhez, de csak egyesülten.
Az egyesülés mindig összeadása a munkaképesség ama részének, amelyet
mindegyik egyes a maga különös munkája mellett útépítésre fordíthat;
de nemcsak az összeadása. Bármennyire gyarapítja erőik egyesítése a ter
melőerejüket, korántsem mondtuk, hogy a munkaképesség számszerűleg vala
mennyinek együttvéve a birtokában lenne — ha nem dolgoznának össze,
ha tehát munkaképességeik összegéhez nem járulna az a többlet, amely csak
* Természetesen itt feltételezzük, hogy a társadalom helyes ösztönt követ. Megtehetné,
hogy feleszi a vetőmagot, parlagon hagyja a szántóföldet és utakat épít. Ezzel nem végezné el
a szükséges munkát, mert nem termelné újra magát, nem tartaná fenn eleven munkaképesség
ként e munka által. Vagy az eleven munkaképességeket egyenesen meg is lehet ölni, ahogy
pl. I. Péter tette, hogy Pétervárt felépítse. Az ilyesmi nem tartozik ide.
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egyesült, kombinált munkájuk révén és benne létezik. Ezért a nép erőszakos
összeterelése Egyiptomban, Etruriában, Indiában stb. kényszerépítkezé
sekhez és kényszerű közmunkákhoz. A tőke ugyanezt az egyesítést más
módon viszi véghez, a maga modorában, a szabad munkával való csere ré
vén.* Másodszor: Meglehet, hogy egyrészt a lakosság elég fejlett és más
részt a támogatás, amelyet gépi berendezés stb. alkalmazásában talál, anynyira fejlett, hogy a pusztán az anyagi, tömeges egyesítésből — és az ókorban
mindig az összekényszerített munkának ez a tömeges hatása ez — eredő erő
fölösleges, és hogy viszonylag csekélyebb eleven munkatömegre van szük
ség.** Kialakulhat útépítők egy külön osztálya, amelyet az állam alkalmaz,***
vagy az alkalmilag foglalkoztatásnélküli népesség egy részét használják el
erre, bizonyos számú építőmesterrel stb., akik azonban nem mint tőkések
dolgoznak, hanem mint magasabb képzettségű cselédek- (Ennek a tanult
munkának a viszonyáról stb. később.) A munkások akkor bérmunkások,
de az állam nem mint olyanokat használja fel őket, hanem mint cselédeket.
Hogy mármost a tőkés az útépítést mint üzletet a maga költségére elvál
lalja,0 ahhoz különböző feltételek szükségesek, amelyek mind azzal esnek
egybe, hogy a tőkére alapozott termelési mód már legmagasabb fokra fejlő
dött. Először: Előfeltételezve van maga a tőke nagysága, a kezében koncent* Hogy a tőkének nem az elszigetelt, hanem a kombinált munkával van dolga, ahogy ő
magán- és magáért-valóan már társadalmi, kombinált erő, ez olyan pont, amelyet talán már
itt a tőke általános keletkezéstörténetében tárgyalni kell.
** Minél inkább nyugszik a termelés még puszta kézi munkán, izomerő stb. alkalmazásán,
egyszóval az egyesek testi megerőltetésén és munkáján, annál inkább áll a termelőerő fokozása a
tömeges összedolgozásukban. A félig művészi kézművességnél előlép a különössé válás és
egyessé válás ellentéte; az egyes, de nem-kombinált munka ügyessége. A tőke a maga igazi
f ejlődésében kombinálja a tömégmunkát az ügyességgel, de úgy, hogy az előbbi elveszti fizikai
hatalmát és az ügyesség nem a munkásban létezik, hanem a gépben és a géppel való tudomá
nyos kombináció révén egészként ható gyárban. A munka társadalmi szelleme az egyes mun
kásokon kívül objektív létezésre tesz szert.
*** A rómaiaknál a hadseregben megvolt egy tömeg — de már az egész néptől szétváltan —,
a munkára fegyelmezve, s melynek többletideje egyszersmind az államé volt; amely az egész
munkaidejét bérért pontosan ugyanúgy eladta az államnak, egész munkaképességét egészen
úgy egy az élete fenntartásához szükséges bérre cserélte, ahogy a munkás teszi ezt a tőkéssel.
Ez arra az időre érvényes, amikor a római hadsereg már nem polgársereg, hanem zsoldos
sereg volt. Ez itt szintén a munka szabad eladása a katona részéről. De az állam őt nem értékek
termelése céljából vásárolja meg. És így, noha úgy látszhatik, hogy a bér formája eredetileg a
hadseregekben fordul elő — ez a zsoldrendszer mégis lényegileg meg van különböztetve a
bérmunkától. Némi hasonlóság van azáltal, hogy az állam arra használja el a hadsereget, hogy
hatalomban és gazdagságban növekedést érjen el.
Ha az állam efféle dolgokat állami bérlőkkel végeztet, ez közvetve mindig robotmunka
vagy adók révén történik.
2 Marx-Engels 46/11.

14

Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai

rálódott tőkéé, hogy ilyen kiterjedésű és ilyen lassú megtérülésű, értékesülésű munkákat vállalhasson. Ezért többnyire részvénytőke; ebben a formá
ban küzdötte át magát a tőke a végső formájáig, amelyben nemcsak magánvalóan, szubsztanciája szerint van, hanem tételezve van társadalmi erőként
és termékként való formájában. Másodszor: Azt kívánják meg tőle, hogy
kamatot, nem azt, hogy profitot hozzon (hozhat többet a kamatoknál, de
ez nem szükséges). Ezt a pontot itt még nem kell tovább vizsgálni. Harmad
szor: előfeltételként olyan érintkezés — mindenekelőtt üzleti —, hogy az út
kifizetődjék, azaz hogy az ár, amelyet az út használatáért kívánnak, érjen
annyi csereértéket a termelőknek, illetve olyan termelőerőt adjon, amelyet
meg tudnak ilyen drágán fizetni. Negyedszer: Előfeltételezve van a jöve
delmét a helyváltoztatás e cikkére fordító élvező gazdagság egy része. A fő
dolog azonban a két előfeltétel marad: 1. e tárgyhoz a megkívánt tömegben
felhasználható tőke, amely beéri kamattal; 2. értékesülnie kell a termelő t ő 
kék, az ipari tőke számára, hogy megfizessék az út árát. így pl. az első vasút
Liverpool és Manchester között; termelési szükségességgé vált a liverpooli
gyapotügynökök és még inkább a manchesteri gyárosok számára.* A tőke
mint olyan — létezését a szükséges terjedelemben tételezve — csak akkor
fog utakat termelni, amikor az utak termelése szükségességgé válik a ter
melők, sajátlag maga a termelő tőke számára; a tőkés profitcsinálásának fel
tétele. Akkor az út is kifizetődik. Ezekben az esetekben azonban már nagy
érintkezés van előfeltételezve. Ez ugyanaz az előfeltétel kétszeresen: az
egyik oldalon, hogy az ország gazdagsága eléggé koncentrált és a tőke for
májába átváltoztatott ahhoz, hogy ilyen munkákat mint a tőke értékesítési
folyamatait elvállaljon; a másik oldalon, hogy az érintkezés tömege elegendő,
és hogy a közlekedési eszközök hiánya alkotta korlátot eléggé érzik mint
ilyent ahhoz, hogy a tőkés az út értékét (adagonként és darabonként az idő
ben) mint utat (azaz a használatát) realizálhassa. A termelés összes általános
jeltételei, mint utak, csatornák stb., akár a forgalmat könnyítik meg vagy
teszik egyáltalán lehetővé, akár a termelőerőt gyarapítják (ahogy öntöző
műveket stb. Ázsiában és egyébként Európában is a kormányok építenek),
ahhoz, hogy a kormány helyett, amely a közösséget mint olyant képviseli,
a tőke vállalja őket, a tőkére alapozott termelés legmagasabb fejlődését fel
tételezik. A közmunkák leoldozódása az államról és átmenete a maga a tőke

* A kpnkfirrencia inkább előidézheti p). a vasutak szükségességét egy olyan országban,
amelyben a maga termelőerőinek addigi fejlődése még nem sürgetne erre. A nemzetek kö
zötti k°"kanenc'a hatása a nemzetközi érintkezésről szóló szakaszba tartozik. Itt különösen
megnyilatkoznak a tőke civilizáló hatásai.
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vállalta munkák dominiumába, mutatja azt a fokot, ameddig a reális közös
ség a tőke formájában konstituálódott. Egy ország, pl. az Egyesült Államok,
még termelő vonatkozásban is érezheti vasutak szükségességét; mindamel
lett a termelés számára ebből eredő közvetlen előny túl csekély lehet ahhoz,
semhogy a kiadás másként jelenjék meg, mint kidobott pénz. Akkor a tőke
ezt az állam vállára hárítja, vagy ahol az állam vele szemben hagyományo
san még felsőbb pozíciót foglal el, ott még megvan a kiváltsága és az akarata
arra, hogy az összességet rákényszerítse, hogy jövedelmének, nem a tőkéjé
nek egy részét ilyen általánosan hasznos munkákra [fordítsa], amelyek egy
szersmind a termelés általános feltételeiként jelennek meg, és ezért nem
különös feltételként valamelyik tőkés számára — és ameddig a tőke nem
ölti a részvénytársaság formáját, mindig csak a különös feltételeit keresi
értékesítésének, a közösségi feltételeket országos szükségletekként az egész
országra tolja. A tőke csak előnyös — az ő értelmében előnyös — vállalkozá
sokba bocsátkozik. Persze hibásan is spekulál, és mint látni fogjuk, kell így
spekulálnia. Belebocsátkozik azután olyan befektetésekbe, amelyek nem fize
tődnek ki és csak akkor fizetődnek ki, amikor bizonyos fokig elértéktelened
tek- Ezért a sok vállalkozás, amelyekben az első tőkebefektetés kidobott
pénz, az első vállalkozók tönkremennek — és amelyek csak másod- vagy
harmadkézben, amikor a befektetett tőke az elértéktelenedés folytán cseké
lyebb lett, értékesülnek. Egyébként maga az állam, és ami körülötte és rajta
csüng, ezekhez a jövedelemből való levonásokhoz, úgyszólván a fogyasztási
költségekhez tartozik az egyes szempontjából, a termelési költségekhez a tár
sadalom szempontjából. Egy út maga gyarapíthatja a termelőerőket úgy,
hogy olyan érintkezést hoz létre, amely által immár kifizetődik. Munkák
és kiadások szükségesek lehetnek anélkül, hogy a tőke értelmében termelőek
lennének, azaz anélkül, hogy a bennük foglalt többletmunka a forgalom ré
vén, a csere révén mint többletérték realizálódnék. Ha pl. egy munkás az év
folyamán naponta 12 órát dolgozik egy úton és az általánosan szükséges
munkaidő átlagban = 6 óra, akkor 6 óra többletmunkát dolgozott. De ha az
utat nem lehet 12 óráért eladni, hanem talán csak 6-ért, akkor a tőke szá
mára az útépítés nem vállalkozás, és utat építeni nem termelő munka a szá
mára. A tőkének az utat úgy kell tudnia eladni (az eladás időtartama és
módja itt nem érdekel bennünket), hogy mind a szükséges munka, mind a
többletmunka értékesüljön, illetve hogy a profitok — a többletértékek —
általános alapjából olyan rész jusson neki, mintha többletértéket hozott
volna létre. Ezt a viszonyt később a profitnál és a szükséges munkánál meg
kell vizsgálni. A tőke legmagasabb fejlődése az, amikor a társadalmi terme
lési folyamat általános feltételeit nem a társadalmi jövedelemből való levő2*
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násból, az állami adókból állítják elő — ahol jövedelem, nem tőke jelenik
meg munkaalapként, és a munkás, noha szabad bérmunkás, mint bármelyik
másik, mégis gazdaságilag más viszonyban áll —, hanem a tőkéből mint tőké
ből. Ez megmutatja egyrészt azt a fokot, amelyben a tőke alávetette magának
a társadalmi termelés összes feltételeit, és ennélfogva másrészt, hogy meny
nyire van a társadalmi újratermelő gazdagság tőkésítve, és mennyire elégí
tik ki az összes szükségleteket a csere formájában; az egyén társadalmiként
tételezett szükségleteit is, azaz azokat, amelyeknél nem mint a társadalombeli egyes egyén, hanem másokkal közösen fogyaszt és szükségei — melyek
nél a fogyasztás módja a dolog természeténél fogva társadalmi —, ezeknél
is a csere, az egyéni csere révén történik nemcsak a fogyasztás, hanem a
termelés is. A fent említett útnál az útépítésnek olyan előnyösnek kell len
nie, hogy egy meghatározott munkaidő úttá változtatva éppen úgy újra
termelje a munkásnak a munkaképességét, mintha földműveléssé változ
tatta volna. Az értéket az objektiválódott munkaidő határozza meg, bár
milyen formában is van. Mármost azonban a használati értéktől, amelyben
az érték realizálódott, függ, hogy ez az érték realizálható-e. Itt előfeltételez
tük, hogy az út szükséglet a község számára, ezért a használati értéket elő
feltételeztük. Másrészt a tőke számára, hogy az útépítést elvállalja, előfel
tételeztük, hogy nemcsak a szükséges munkaidőt fizetik meg, hanem a több
letmunkaidőt is, amelyet a munkás dolgozik — ennélfogva a tőke profitját.
(Védővámok, monopóliumok, állami kényszer útján a tőkés gyakran kikény
szeríti ezt a megfizetést ott, ahol az egyes cserélőknek, szabad cserénél,
legfeljebb a szükséges munkát fizetnék meg.) Nagyon lehetséges, hogy több
letmunkaidő megvan és nem fizetik meg (ami persze mindegyik egyes tőkés
sel előfordulhat). Ahol a tőke uralkodik (ugyanúgy, mint ott, ahol rabszol
gaság és jobbágyság vagy valamiféle robotszolgálat), a munkás abszolút
munkaideje feltételül van szabva számára ahhoz, hogy a szükséges munkaidőt
szabad legyen dolgoznia, azaz hogy a munkaképességének fenntartásához szük
séges munkát használati értékekben a maga számára realizálhassa. Minden
fajta munkában azután a konkurrencia magával hozza azt, hogy a munkás
nak a teljes időt kell dolgoznia — tehát többletmunkaidó't. De megeshetik,
hogy ez a többletmunkaidő, noha benne foglaltatik a termékben, nem cse
rélhető. Magának a munkásnak a szempontjából — a többi bérmunkással
összehasonlítva — ez többletmunka. A felhasználó szempontjából olyan
munka ez, amelynek van ugyan használati értéke a számára, mint pl. a kásá
jának, de nincs csereértéke, tehát a szükséges és többletmunkaidő közötti
egész megkülönböztetés nem létezik. A munka lehet szükséges anélkül,
hogy termelő lenne. Ezért a termelés összes általános, közösségi feltételeit
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— ameddig előállításuk még nem történhetik a tőke mint olyan révén, ennek
feltételei között — az ország jövedelmének egy részéből fedezik — a kormány
pénztárból, és a munkások nem mint termelő munkások jelennek meg,
habár a tőke termelőerejét gyarapítják.
Kitérőnk eredménye egyébként az, hogy közlekedési eszközöknek, a for
galom fizikai feltételeinek a termelése az állótőke termelésének kategóriá
jába sorolódik, tehát nem konstituál különös esetet. Csakhogy mellékesen
megnyílt előttünk a kilátás, amelyet ezen a ponton még nem lehet élesen
megrajzolni, a tőke egy sajátos viszonyától a társadalmi termelés közösségi,
általános Jeltételeiig, megkülönböztetve a különös tőkének és különös termelési
folyamatának feltételeitől.

A piacra vitel (a forgalom térbeli feltétele) a termelési folyamatba tartozik. A forga
lom időmozzanata. Hitel. — A tőke forgótőke. — A pénzforgalom puszta látszat. —
Sismondi. Cherbuliez. (Tőke. Különböző alkotórészei.)

A forgalom a térben és az időben megy végbe. A térbeli feltétel, a termék
piacravitele, gazdaságilag tekintve, magába a termelési folyamatba tarto
zik. A termék valójában csak akkor kész, amikor a piacon van. A mozgás,
amellyel oda jut, még az előállítási költségei közé tartozik. Nem alkotja
szükségszerű mozzanatát a forgalomnak, ezt az érték különös folyamatának
tekintve, mivel egy terméket meg lehet vásárolni, sőt el lehet fogyasztani
termelésének helyszínén. Ez a térbeli mozzanat azonban fontos, mivel a
piac kiterjedése, a termék kicserélhetősége összefügg ezzel. E reális (térbeli)
forgalom költségeinek csökkentése a termelőerőknek a tőke által való fej
lesztésébe, értékesítési költségeinek csökkentésébe tartozik. Bizonyos olda
lakról azonban, mint a forgalom gazdasági folyamatának külső létezési fel
tétele, ez a mozzanat a forgalom termelési költségei közé is számítható, úgy
hogy a forgalom e mozzanat szerint maga is nemcsak az általában-való ter
melési folyamatnak, hanem a közvetlen termelési folyamatnak a mozzana
taként jelenik meg. Mindenesetre itt megjelenik ennek a mozzanatnak a
termelőerők és egyáltalában a tőkére alapozott termelés általános fejlődési
foka által való meghatározása. Pontosabban ezt a helyi mozzanatot — a ter
mék piacravitelét, ami egy szükségszerű feltétele a forgalmának, kivéve ha
a termelési hely maga is piac — a termék áruvá változtatásának lehetne te
kinteni. Csak a piacon áru a termék. (Hogy ez külön mozzanatot alkot-e
vagy sem, az véletlen. Ha a tőke megrendelésre dolgozik, akkor nem léte
zik számára sem ez a mozzanat, sem a pénzzé való átváltoztatás mint külön
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mozzanat. A megrendelésre dolgozás, azaz az előzetes keresletnek megfelelő
kínálat mint általános Vagy uralkodó állapot nem a nagyiparnak felel meg
és semmiképpen sem ered mint feltétel a tőke természetéből.)
Másodszor az időmozzanat. Ez lényegileg a forgalom fogalmába tartozik.
Ha feltesszük, hogy az áruból pénzbe való átmenet aktusa szerződésileg
meg van szabva, akkor ez időbe — számolásba, mérlegelésbe, mérésbe —
kerül. Ennek a mozzanatnak a megrövidítése szintén a termelőerő fejlődése.
Ez a mozzanat az idő, ha csupán az áru állapotából pénzbe* való átmenet
külső feltételeként fogjuk is fel; az átmenet előfeltételezett; arról az időről
van szó, amely ezen előfeltételezett aktus alatt eltelik- Ez a forgalmi költsé
gekbe tartozik. Más az az idő, amely egyáltalában elmúlik, mielőtt az áru
átmegy pénzbe; vagyis az az idő, amely alatt áru marad, csupán potenciális,
nem valóságos érték. Ez tiszta veszteség.
Az elmondottakból kitűnik, hogy a forgalom a tőke lényegi folyamataként
jelenik meg. A termelési folyamatot nem lehet újra megkezdeni az áru pénz
zé való átváltoztatása előtt. A folyamat állandó folytonossága, az érték aka
dálytalan és folyékony átmenete egyik formából a másikba vagy a folyamat
egyik fázisából a másikba a tőkére alapozott termelés számára egészen más
fokban jelenik meg alapfeltételként, mint a termelés összes korábbi formái
nál. Másrészt, miközben ennek a folytonosságnak a szükségessége tételezve
van, fázisok idő és tér szerint szétesnek mint külön, egymással szemben
közömbös folyamatok. Ilymódon a tőkére alapozott termelés számára vélet
lennek jelenik meg az, hogy lényegi feltétele, az összfolyamatát konstituáló
különböző folyamatok folytonossága megteremtődik-e vagy sem. Ennek a
véletlenségnek maga a tőke által való megszüntetése a hitel. (Vannak a hitel
nek még más oldalai is; de ez az oldal a termelési folyamat közvetlen termé
szetéből ered és ezért alapzata a hitel szükségességének.) Ezért a hitel vala
mennyire is fejlett formában a termelés semelyik korábbi módjában sem
jelenik meg. Kölcsönt vettek és adtak korábbi állapotokban is, sőt az uzsora
a legrégibb a tőke özönvízelőtti formái közül. De kölcsön vétele és adása
éppúgy nem konstituálja a hitelt, ahogy dolgozás nem konstituál ipari mun
kát vagy szabad bérmunkát. Mint lényegi, fejlett termelési viszony a hitel
történelmileg szintén csak a tőkére, illetve a bérmunkára alapozott forga
lomban jelenik meg. (A pénz maga is forma arra, hogy a különböző termelési
ágakban megkövetelt idő egyenlőtlenségét megszüntessék, amennyiben ez
szembenáll a cserével.) Az uzsora — bár elpolgáriasodott, a tőkéhez idomított

* [A kéziratban:] a pénz állapotából áruba

