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Előszó a huszonhatodik kötethez

A jelen — három részben megjelenő — kötet az „Értéktöbblet-elméletek"-et foglalja magában.
Az „Értéktöbblet-elméletek "-et Marx 1862 januárjától 1863 júliu
sáig írta. A mű része annak az 1861—63 folyamán készített kéziratnak,
amelynek Marx „A politikai gazdaságtan bírálatához" főcímet adta, és
amely folytatása lett volna az 1859-ben „A politikai gazdaságtan bírála
tához. Első füzet" címmel megjelent munkának. A kézirat a „Tőke"
első rendszeres — noha nem végleges — vázlata. Az „Értéktöbbletelméletek" e kézirat legterjedelmesebb és legkidolgozottabb része, s egy
ben a „Tőke" befejező, negyedik könyvének első és egyetlen fogalmaz
ványa. Ezt a kötetet Marx — a három elméleti kötettel ellentétben —
műve „történeti-kritikai" vagy „történeti-irodalmi" részének nevezte.
Az 1861 —63-as kézirat huszonhárom nagyalakú füzetet tölt meg (foly
tatólagos oldalszámozással 1-től 1472-ig), terjedelme mintegy 200 nyom
tatott ív. Ebből az „Értéktöbblet-elméletek" mintegy 110 ívre terjed,
felöleli a VI—XV. füzetet, ide tartozik a XVIII. füzet és egy sor külön
álló történeti kiegészítés a főszöveghez a XX—XXIII. füzetben. A szöveg
fő része 1862 januárja és 1863 januárja között íródott, a XX—XXIII.
füzet 1863 tavaszán. A VI—XV. füzetek borítólapjára Marx tartalom
jegyzéket írt. (Ezeket a tartalomjegyzékeket összesítve közöljük kiadásunk
elején, lásd 3—5. old.)
Az „Értéktöbblet-elméletek" kidolgozása eredetileg abba a tervbe
illeszkedett bele, amelyben Marx 1858 elején felvázolta művének szerke
zetét. Az „Értéktöbblet-elméletek"-et Marx eredetileg történeti kitérő
nek szánta a „tőkét általában" tárgyaló fejtegetésekhez; ez a történeti
kitérő a tőke termelési folyamatát elemző rész befejezése lett volna, akár
csak az „Első füzet"-ben a „Történeti adalékok az áru elemzéséhez"
c. pont az árut elemző fejezeté vagy az „Elméletek a forgalmi eszkö
zökről és a pénzről" c. pont a pénzt elemző fejezeté. A „Politikai gazda
ságtan bírálatához" első füzetének előszava, Marxnak ebben az időben
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írt levelei, valamint maga az 1861- -63-as kézirat alapján ezt a tervet a
következőképpen ábrázolhatjuk:
A „Politikai gazdaságtan bírálata'-nak
I. A tőkéről
I. A tőke általában
a) Az áru
b) A pénz
A tőke termelési
folyamata

c) A tőke
A tőke forgalmi
folyamata

terve

(1858—1862)

1. A pénz átváltozása
tőkévé
2. Az abszolút
értéktöbblet
3. A relatív
értéktöbblet
4. A kettő
kombinációja
5. Értéktöbbletelméletek

A kettő egysége
vagyis tőke és
profit, kamat
2. A tőkék konkurrenciája
3. A hitel
4. A részvénytőke
II. Földtulajdon
III. Bérmunka
IV. Állam
V. Külkereskedelem
VI. Világpiac
Az „Értéktöbblet-elméletek" azonban kidolgozása során messze túl
nőtt e terv keretein. Maga az elemzett és bírálandó anyag is megköve
telte a keretek kibővítését. A polgári politikai gazdaságtan értéktöbblet
felfogásainak elemzése elkerülhetetlenül összekapcsolódott profit-, jára
dék- és kamatelméleteinek elemzésével. Másfelől Marx a polgári poli
tikai gazdaságtani elméletek bírálatának teljessé tétele végett pozitív,
kidolgozott formában szembeállította velük saját elméletének egyik vagy
másik részét. Az ilyen elvi fejtegetések számát még csak szaporította az,

Előszó a huszonhatodik kötethez

VH

hogy az „Értéktöbblet-elméletek" megírásakor a „Tőke" három elméleti
része közül csak az első, a tőke termelési folyamata volt írásban többékevésbé kidolgozva (a kézirat első öt füzetében), s még ez sem teljesen,
a második és a harmadik résznek csak egyes szakaszai voltak meg vázlatos
formában (az 1857—58-as kéziratban); Marx tehát a történeti rész kidol
gozásakor nem hivatkozhatott az elméleti rész megfelelő helyeire, hanem
közben ki kellett fejtenie a bírálat folyamán felmerülő elméleti kérdése
ket. Mindennek következtében a történeti kitérő hatalmas terjedelmet
öltött.
A politikai gazdaságtan elméletének kidolgozása során Marx mind
inkább arra a meggyőződésre jutott, hogy az egész művet a hármas felosz
tás szerint (1. a tőke termelési folyamata; 2. a tőke forgalmi folyamata,
3. a kettő egysége) kell felépíteni. Ebbe a felosztásba, amely eredetileg
csak a „tőkét általában" tárgyaló részt tagolta volna, Marx fokozatosan
bevonta azokat a kérdéscsoportokat is, amelyek az eredeti terv szerint
kívül estek rajta (pl. konkurrencia, hitel, földjáradék). Ez kihatott a törté
neti rész felépítésbeli helyére is. 1863 januárjában Marx még úgy tervezte,
hogy a történeti rész anyagát elosztja a „tőke általában" szakaszra, mint
ez a „Tőke" I. és III. részének terv-vázlatából látható (v. ö. 376—377. old.).
Fokozatosan azonban arra az elhatározásra jutott, hogy az elmélet törté
netét külön könyvben, a „Tőke" negyedik részeként fogja kidolgozni,
mint a „politikai gazdaságtan történetét a XVII. század közepétől kezdve"
(v. ö. erről később 1867 ápr. 30-i levelét S. Meyernek). Az elhatározás
1863 tavaszán érlelődhetett meg, ekkor írja a „Történeti adalékok: Petty"
c. részt (XXII. füzet; május) és más régebbi közgazdászokról szóló része
ket, s ezekben kiterjeszti az elemzést a politikai gazdaságtani kérdések
széles körére.
Az első határozott említést a „Tőke" negyedik, „történeti-irodalmi"
részéről Marx Engelsnek írt 1865 júl. 31-i levelében találjuk. Ebben jelzi,
hogy három fejezet híján átírta az elméleti részt, a három első könyvet,
s hátravan még a negyedik, történeti könyv átírása. Erre azonban már
nem került sor; a három elméleti részt Marx 1864—65 folyamán átdolgozta,
de a történeti-irodalmi rész megmaradt az 1862—63-as megfogalmazásban.
Mindezek alapján joggal tekinthetjük az „Értéktöbblet-elméletek"
kéziratát az első és egyetlen fogalmazványnak a „Tőke" negyedik köny
véhez.

*

Vili
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Engels az „Értéktöbblet-elméletek "-et maga akarta sajtó alá rendezni,
a „Tőke" II. és III. könyvének kiadása után. Ezt a tervét bejelentette a
„Tőke" II. kötetének előszavában (1885 máj. 5.). Engels szándéka — mint
innen és több leveléből kitűnik — az volt, hogy kihagyja az „Értéktöbblet
elméletek" szövegéből azokat az elméleti fejtegetéseket, amelyeket Marx
utóbb rendszeresen feldolgozott a „Tőke" II. és III. könyvében, és a
történeti részt mint a „Tőke" IV. könyvét jelenteti meg. Engelst halálai
megakadályozta tervének megvalósításában.
Engels halála után a mű kiadásának feladata Kautskyra maradt, akit
Engels már régebben bevont a kézirat tisztázásának munkájába (v. ö.
Engels 1889 jan. 28-i levelét Kautskynak). Kautsky nagy munkát végzett.
Az általa sajtó alá rendezett kiadás 1905 és 1910 között jelent meg Stutt
gartban három kötetben (a második kötet két félkötetre oszlik); ennek
alapján több más kiadás és fordítás készült.
A Kautsky-féle kiadásnak sok alapvető fogyatékossága van. Kautsky
abból indult ki, hogy az „Értéktöbblet-elméletek "-nek nincs belső szer
kezete, hanem csak valami kaotikus halmaz, és ezért önkényes „feldol
gozásnak" vetette alá. Felborította az anyag elrendezését és külsőleges
kronológiai szempontból, a tárgyalt szerzők időrendje szerint csoporto
sította a fejtegetéseket, megbontva ezzel a problématörténeti tárgyalás
módot, sok helyütt szétszaggatva a problémák belső összetartozását.
Számos kurtítás és kihagyás van a kiadásában, amelynek nemegyszer elvi
fontosságú részek estek áldozatul; más helyeken pedig önkényesen beleírt
a marxi szövegbe. A Kautsky-adta tagoló címek — a lapos kronologikus
elrendezésnek megfelelően — jellegtelenek, professzorosak, megkerülik
a belső összefüggéseket és a nézetek osztálytartalmát. Marx erőteljes
kifejezéseit és jelzőit Kautsky „megszelídítette", és máskülönben is elég
szabadosan átírta Marx szövegét. Sok a kézirat téves kibetűzéséből, az
idegen nyelvű részek rossz fordításából eredő hiba.

*
Szükség volt tehát egy megbízható szövegkiadásra, amely teljesen a
marxi kéziratra támaszkodik. Engels eredeti tervének megvalósításáról
nem lehetett szó, hiszen szerkesztési változtatásokat, kihagyásokat, kiegé
szítéseket csakis neki lett volna joga végrehajtani Marx kéziratán. Maga
Engels is a „Tőke" II. és III. kötetében csak a legnagyobb óvatossággal
nyúlt hozzá a marxi kézirathoz, mindenkor megjelölve, hogy hol és ho
gyan avatkozott be a szövegbe, minthogy fontosnak tartotta, hogy Marx
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eredeti szövege mindenütt rekonstruálható legyen. A „Tőke" II. köteté
nek előszavában körvonalazott terv korántsem jelentette azt, hogy Engels
minden tisztán elméleti fejtegetést ki akart hagyni. Ugyanis az „Érték
többlet-elméletek "-ben vannak elméleti részek, amelyek nem kerültek
bele a „Tőke" II. és III. kötetébe, vagy pedig többet tartalmaznak, illető
leg más módon vannak kifejtve, mint a „Tőke" megfelelő részei. Az
elméleti fejtegetések gyakran szerkezetileg is elválaszthatatlanok a törté
neti részektől. Feltehető, hogy nem egy helyen maga Marx meghagyta
volna a történeti részben azokat az elvi megállapításokat, amelyeket az
elméleti rész ugyan rendszeresen kidolgoz, de itt a történeti résznek meg
felelően sajátos módon merülnek fel (hiszen Marx a történeti részt az első
három könyv „inkább csak történeti formában való ismétlésének" tekin
tette — v. ö. hivatkozott 1865 júl. 31-i levelét Engelsnek —, mint ahogy
megfordítva, a három elméleti könyvben óriási történeti anyagot is adott).
Mindezeken felül ezek az elvi részek betekintést engednek Marx tudo
mányos megfogalmazásainak kialakulásába.
Egy tudományosan megbízható kiadás tehát csak azt az utat járhatja,
hogy ragaszkodik a kézirat szövegéhez a maga eredeti formájában (ismét
léseihez is), és igazításokat csak a legszükségesebb esetben hajt végre,
mindenkor megjelölve az eszközölt változtatásokat.
Ilyen elvek alapján fogott hozzá Moszkvában a mai Marxizmus-Leni
nizmus Intézet az „Értéktöbblet-elméletek" szövegének feldolgozásához,
és adta ki 1954-ben a mű új orosz fordításának első részét. (1957-ben
jelent meg a második, 1961-ben pedig a harmadik rész.) Ennek nyomán
1956-ban Berlinben megjelent az „Értéktöbblet-elméletek" szövegkiadá
sának első része, 1959-ben a második és 1962-ben a harmadik. E kiadások
alapján készült Marx és Engels Művei 26. kötetének orosz és német nyelvű
kiadása három részben.

A jelen magyar kiadás — lényeges szerkezeti elveit tekintve — e kiadáso
kat követi.
A kiadás megbontatlan rendben közli a VI—XV. füzet (amelyre a
marxi tartalomjegyzékek vonatkoznak) és a XVIII. füzet szövegét, vala
mint külön kiegészítésekként az V., XIII., XX—XXIII. füzetben talál
ható kitérőket. Az anyag három kötetre oszlik: I. rész: VI—X. füzet (a
Ricardo előtti gazdaságtan — merkantilisták, fiziokraták, Smith, termelő
munka-elméletek [1—7. fej.]; II. rész: X—XIII. füzet (Ricardo, Rod-

X
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bertus, földjáradék-elméletek [ 8 - 1 8 . fej.]); III. rész: X I I I - X V . és XVIII.
füzet (a klasszikus gazdaságtan felbomlása, a proletár ellentét, Malthus,
vulgáris gazdaságtan [19—24. fej.]). A kiegészítések azokba a kötetekbe
kerülnek, amelyekhez tárgyuk szerint tartoznak.
A főszöveg pontosan követi a marxi tartalomjegyzékeket. Ahol maga
Marx megjelölt átrendezéseket, ezeket végrehajtottuk. Ezeket az átcsopor
tosításokat és valamennyi egyéb változtatást a jegyzetekben jeleztük.
A szöveg között minden szerkesztőségi kiegészítés szögletes zárójelben
— [] — van; a marxi kézirat eredeti szögletes zárójeleit kapcsos zárójellel —
{} — helyettesítettük. A Marx által áthúzott, de fontosabb szövegrészeket
csúcsos zárójellel — O — jelöltük. A nyilvánvaló elírásokat, tollhibákat
külön jelölés nélkül kijavítottuk. (Néhányat — a VI. és X. füzetben — már
Engels korrigált.) A szöveget formai szempontból egységesítettük (bibliog
ráfiai hivatkozások alakja, rövidítések használata stb.); az idézeteket — a
bekezdés-tagolást érintetlenül hagyva — beljebbezett szedéssel különböz
tettük meg.
A szöveget tagoló címek részben a tartalomjegyzékekből és a „Tőke"
terv-vázlataiból valók, kisebb részben magában a kézirat szövegében vol
tak; a többi címet a szerkesztőség iktatta be, lehetőség szerint Marx
saját szavainak felhasználásával (ezek szintén szögletes zárójelben vannak).
A szöveg sajtó alá rendezésekor az 1956—1962-es berlini szövegkiadá
son kívül felhasználtuk a régebbi kiadásokat is (így a Kautsky-féle kiadást
és az ennek alapján készült fordításokat, különösen az 195l-es londoni
kivonatos angol kiadást, továbbá az új szöveg alapján készült 1954-es orosz
fordítást). A fordítás alapjául mindenkor Marx eredeti szövege szolgált.
Az eredeti szöveg megállapításában a berlini szövegkiadás mellett az
„Értéktöbblet-elméletek" kéziratmásolat-mikrofotográfiájára támaszkod
tunk, amelyet a moszkvai Marxizmus-Leninizmus Intézet bocsátott ren
delkezésünkre, és amelynek alapján a berlini szövegkiadást ellenőriztük és
sok pontatlanságát kiküszöböltük. A szövegben szereplő idézeteket min
denütt egybevetettük eredetijükkel. (A Magyarországon hozzáférhetetlen
forrásokat a londoni Központi Nemzeti Könyvtártól — National Central
Library — kaptuk meg.)
Más Marx és Engels kiadásokban követett gyakorlatunktól eltérően
a nem-német nyelvű idézeteket és a marxi szöveg nem-német nyelvű
részeit nem eredeti nyelven, hanem magyarra fordítva közöltük. A kéz
iratnak ugyanis tetemes része más nyelvű idézet, és maga a marxi szöveg
is vegyesen — gyakran egy mondaton belül váltakozva — német, francia
és angol nyelvű, és olykor meg sem állapítható, melyik az alapnyelv.
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(Fogalmazványainak ezt a nyelvi tarkaságát Marx a végső kidolgozás
során szokta kiküszöbölni.) Ha az alapnyelvtől eltérő nyelvű szövegközti
részeket és kifejezéseket ebben a műben is eredetiben közölnó'k és jegy
zetben fordítanók, az — azonfelül, hogy roppantul megnövelné a kötet
terjedelmét — áttekinthetetlenné és kezelhetetlenné tenné a kiadást. Ennél
fogva csak néhány olyan sajátszerű kifejezést, fordulatot vagy irodalmi
idézetet hagytunk meg eredeti nyelven, amelyek Marx más műveiben
is általában eredeti nyelven szerepelnek. Az idézetek, kifejezések, fordu
latok közül azonban egyszeres idézőjelbe — , ' — tettük azokat, amelyek
Marxnál ugyan nincsenek idézőjelben, de más nyelvű voltuk érzékelteti,
hogy idézetek, nem-marxi szakkifejezések vagy idegen fordulatok alkal
mazásai, a magyar fordításban pedig idézőjel nélkül összefolynának.
A hivatkozások egy részénél — részben mert régebbi, párizsi, brüszszeli jegyzetfüzeteihez folyamodott, részben könyvtári nehézségek miatt —
Marx nem eredeti nyelvű forrást haszna!, hanem az idézett mű vala
milyen fordítását. így pl. Smitht legtöbbször francia fordításból idézi,
szintén franciául idézi Schmalz német közgazdászt. (A „Tőké"-ből lát
ható, hogy Marx a végleges megfogalmazáskor ezeket az idézeteket majd
nem mindenütt az eredeti nyelvű kiadásokból vett idézetekkel helyettesí
tette.) Ezekben az esetekben visszakerestük az idézet eredeti nyelvű szöve
gét (valamelyik, Marx által különben használt kiadásban, ha volt olyan),
és azt vettük alapul a fordításhoz. Kivételt ezalól csak ott tettünk, ahol
Marx az elemzésben valamiféle csak a fordításban meglevő nyelvi saját
szerűségre támaszkodik, vagy pedig a szöveget éppen mint fordítást
elemzi. Ahol Marx saját fordításában (vagy tömörítésében) közöl idézete
ket, ott az idézet értelmezésében a marxi értelmezéshez tartottuk magun
kat; néhány itt eredetiben idézett hely fordítása más marxi művekben
megvan, ezeket a fordításokat szintén felhasználtuk ilyen értelemben.
A szövegrészhez magyarázó jegyzeteket adtunk, ezekre a szöveg közt
számok utalnak. A köteteket a nevek és művek mutatójával és a súlyok,
mértékek és pénznemek táblázatával láttuk el. A jegyzetek és mutatók
összeállításában felhasználtuk, ill. korrigáltuk és kiegészítettük az említett
kiadások által nyújtott anyagot, valamint más, régebbi Marx és Engels
kiadások jegyzet- és mutató-apparátusát.

Kari Marx
Értéktöbblet-elméletek
(A »Tőke" IV. könyve)
Első rész
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[Az „Értéktöbblet-elméletek" kéziratának
tartalomjegyzéke1]

A VI. füzet tartalma
5. Értéktöbblet-elméletek 2
a) Sir James Steuart
b) A fiziokraták
c) A. Smith
[A VII. füzet tartalma]
5. Értéktöbblet-elméletek
c) A. Smith (folytatás)
(Annak vizsgálata, miképpen lehetséges, hogy az évi profit
és munkabér megvásárolj az évi árukat, amelyek a profiton
és a munkabéren felül még állandó tőkét is foglalnak maguk
ban)
[A VIII. füzet tartalma]
5. Értéktöbblet-elméletek
c) A. Smith (befejezés) 3
[A IX. füzet tartalma]
5. Értéktöbblet-elméletek
c) A. Smith. Befejezés
d) Necker
[A X. füzet tartalma]
5. Értéktöbblet-elméletek
Kitérő. Quesnay Gazdasági táblázata
e) Linguet
f) Bray
g) Rodbertus úr. Kitérő. A földjáradék új elmélete
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Az „Értéktöbblet-elméletek" kéziratának tartalomjegyzéke

[A XI. füzet tartalma]
5. Értéktöbblet-elméletek
g) Rodbertus
Kitérő. Megjegyzés az úgynevezett ricardoi törvény
fedezésének történetéről
h) Ricardo
Ricardo és A. Smith elmélete a költségárról4 (Cáfolat)
Ricardo járadék-elmélete
Magyarázatos táblázatok a különbözeti járadékról

fel

[A XII. füzet tartalma]
5. Értéktöbblet-elméletek
h) Ricardo
Magyarázatos táblázat a különbözeti járadékról (Vizsgáló
dások, hogyan befolyásolja a létfenntartási eszközök és a
nyersanyag értékében (tehát a gépi berendezés értékében is)
bekövetkező változás a tőke szerves összetételét)
Ricardo járadék-elmélete
A. Smith járadék-elmélete
Ricardo értéktöbblet-elmélete
Ricardo profit-elmélete
[A X I I I . füzet tartalma]
5. Értéktöbblet-elméletek stb.
h) Ricardo
Ricardo profit-elmélete
Ricardo felhalmozás-elmélete. Ennek kritikája (A válságok
kifejtése a tőke alapformájából)
Különfélék Ricardóval kapcsolatban. Ricardo befejezése (John
Barton)
i) Malthus
[A XIV. füzet tartalma
és az „Értéktöbblet-elméletek" további fejezeteinek terve]
5. Értéktöbblet-elméletek
i) Malthus
k) A ricardoi iskola felbomlása (Torrens, J. Mill, Prevost, vita
iratok, MacCulloch, Wakefield, Stirling, J. St. Mill)

Az „Értéktöbblet-elméletek" kéziratának tartalomjegyzéke
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1) A közgazdászokkal szembeni ellentét 0
(Bray mint a közgazdászokkal szembeni ellentét)*5
m) Ramsay
n) Cherbuliez
o) Richárd Jones 7 (Az 5. rész vége)
Epizód: A jövedelem és forrásai8
ÍA XV. füzet tartalma]
5. Értéktöbblet-elméletek
1. A Ricardo bázisán fellépő proletár ellentét
2. Ravenstone. Befejezés9
3., 4. Hodgskin 10
(A meglevő gazdagság a termelés mozgásához való viszonyában)
Az úgynevezett felhalmozás mint puszta forgalmi jelenség
(készlet stb. — forgalmi tartályok)
(Kamatos kamat; az erre alapozott profitráta-csökkenés)
A vulgáris gazdaságtan 11
(A kamatozó tőke fejlődése a tőkés termelés bázisán)
(Kamatozó tőke és kereskedelmi tőke az ipari tőkéhez való viszo
nyában. Régebbi formák. Leszármazott formák)
(Uzsora. Luther stb.) 12

2 Marx-Engels 26/1.

6

[Általános megjegyzés]

Valamennyi közgazdász osztozik abban a hibában, hogy az érték
többletet nem tisztán mint olyant veszik szemügyre, hanem különös
formáiban mint profitot és járadékot. Hogy milyen szükségszerű elméleti
tévedések fakadtak ebből óhatatlanul, megmutatkozik majd később a III.
fejezetben,13 ahol elemezni fogjuk azt a nagyon átváltozott formát, amelyet
az értéktöbblet mint profit ölt.

Az „Értéktöbb et-elméletek" kéziratának egyik oldala

9

[ELSŐ FEJEZET]

Sir James Steuart
|Az „elidegenítésből eredő profitnak" és a gazdagság
pozitív gyarapításának megkülönböztetése]

A fiziokraták előtt az értéktöbbletet — azaz a profitot, az értéktöbbletet
a profit alakjában — tisztán a cseréből magyarázzák, az árunak értékén
felüli eladásából. Sir James Steuart egészében nem jutott túl ezen a kor
látoltságon, sőt e korlátoltság tudományos reprodukálójának kell őt tekin
tenünk. Azt mondom: „tudományos" reprodukálójának. Steuart ugyanis
nem osztozik abban az illúzióban, amely szerint az értéktöbblet, mely az
egyes tőkés számára abból fakad, hogy az árut értékén felül adja el, új
gazdagság teremtése. Ezért különbséget tesz pozitíü profit és relatív profit
között.
„y4 pozitív profit senki számára nem jelent veszteséget; a munka, iparkodás vagy ügyesség megnövekedéséből ered, és hatása a közvagyon fel
duzzasztása vagy gyarapítása... A relatív profit veszteséget jelent
valaki számára; jelzi a gazdagság felek közti mérlegének ingadozását,
de nem jelent semmilyen hozzátevést az általános tőkealaphoz...
Az
összetett profit könnyen megérthető; ez a profitnak az a faja . . . amely
részben relatív és részben pozitív . . . a két fajta elválaszthatatlanul
meglehet ugyanabban az ügyletben." („Principles of Political Economy";
The Works of Sir James Steuart e t c , fiának, Sir James Steuart tábor
noknak kiadása stb., 6 kötetben, I. köt. London 1805, 275—276. old.)
A pozitív profit „a munka, iparkodás és ügyesség megnövekedéséből"
ered. Hogy hogyan ered ebből, arról Steuart nem próbál számot adni
magának. Az a kiegészítés, hogy e profitnak „a közvagyon" gyarapítása
és felduzzasztása a hatása, arra látszik mutatni, hogy Steuart ezen semmi
mást nem ért, mint nagyobb tömegű használati értékeket, melyeket a
munka termelőerőinek fejlődése következtében hoztak létre, és hogy ezt
a pozitív profitot a tőkés profitjától — amely mindenkor a csereérték
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megnövekedését előfeltételezi — teljesen elválasztva fogja fel. Ezt a fel
fogást teljességgel megerősíti további fejtegetése.
Ezt mondja ugyanis:
„A javak árában két dolgot tekintek valóságosan létezőnek és [...]
egymástól teljesen különbözőnek; [...] az áruk valóságos értékét és az
elidegenítésből eredő profitot." (i. m. 244. old.)
Az áruk ára tehát két egymástól teljességgel különböző elemet foglal magá
ban; először valóságos értékűket, másodszor az elidegenítésből eredő profi
tot', azt a profitot, amely elidegenítésükkor, eladásukkor realizálódik.
Ez az elidegenítésből eredő profit' tehát abból fakad, hogy az áruk ára
nagyobb valóságos értéküknél, vagyis hogy az árukat értékükön felül adják
el. Az egyik oldalon mutatkozó nyereség itt mindig egyszersmind veszte
séget jelent a másik oldalon. Nem jön létre .hozzátevés az általános tőke
alaphoz'. A profit azaz értéktöbblet relatív, és feloldódik „a gazdagság
felek közti mérlegének ingadozásában". Steuart maga elutasítja azt az
elképzelést, hogy ezzel magyarázzák meg az értéktöbbletet. Elmélete a
„gazdagság felek közti mérlegének ingadozásáról", bármily kevéssé érinti
is magának az értéktöbbletnek természetét és eredetét, fontos az érték
többlet különböző osztályok és különböző rovatok - mint profit, kamat,
járadék — közti elosztásának szemügyrevételénél.
Hogy Steuart az egyes tőkés egész profitját erre a „relatív profitra",
az .elidegenítésből eredő profitra' korlátozza, az megmutatkozik a követ
kezőkben.
A „valóságos értéket" — mondja — a munkának az a „mennyisége"
határozza meg, amelyet „átlagban az ország egy munkása általánosan...
egy nap, egy hét, egy hónap alatt . . . el tud végezni". Másodszor:
„a munkás létfenntartásának és szükséges kiadásainak - mind a szemé
lyes szükségletei kielégítésére, mind pedig . . . a foglalkozásához tartozó
szerszámok biztosítására szükséges kiadásoknak — értéke, amit [... ]
szintén, mint fentebb, [...] átlagban kell v e n n i . . . " Harmadszor: „az
anyagok értéke", (i. m. 244-245. old.) „Ha ezt a három tételt ismerjük,
a készítmény ára meg van határozva. Nem lehet alacsonyabb, mint a
három tétel összege, vagyis mint a valóságos érték; amennyivel magasabb,
az a gyáros profitja. Ez [...] arányban lesz a kereslettel, és ezért a körül
ményekhez képest ingadozni fog." (i. m. 245. old.) „Ebből kitűnik,
hogy a gyárak felvirágoztatásához nagy keresletre van szükség . . . az
ipari vállalkozók [...] biztos profitjukhoz képest szabályozzák élet
módjukat és kiadásaikat." (i. m. 246. old.)

Sir James Steuart
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Ebből világosan kitűnik: a „gyáros", az egyes tőkés profitja mindig
,relatív profit', mindig .elidegenítésből eredő profit', mindig az áru árának
a valóságos értéke feletti többletéből, értékén felüli eladásából van levezetve.
Ha tehát minden árut értékén adnának el, nem léteznék profit.
Steuart külön fejezetet írt erről, tüzetesen megvizsgálja: „Hogyan
egyesülnek a profitok a költségárban.'' (i. m. III. köt. 11. és k. old.)
Steuart egyrészt elveti a monetár- és merkantilrendszer elképzelését,
amely szerint az áruknak értékükön felüli eladása és az ebből eredő profit
értéktöbbletet hoz létre, a gazdagság pozitív gyarapodását;* másrészt
megáll annál a nézetüknél, hogy az egyes tőke profitja nem egyéb, mint
az árnak ez a többlete az érték felett, az .elidegenítésből eredő profit',
amely azonban szerinte csak relatív, az egyik oldalon mutatkozó nyereséget
kiegyenlíti a másikon mutatkozó veszteséggel, és amelynek mozgása ezért
nem egyéb, mint „a gazdagság felek közti mérlegének ingadozása ".
Ebben a vonatkozásban tehát Steuart a monetár- és merkantilrend
szer racionális kifejezője.
Erdeme a tőke felfogásában annak kimutatásán nyugszik, hogyan
megy végbe a termelési feltételeknek — mint meghatározott osztály tulaj
donának — és a munkaképességnek 14 szétválási folyamata. A tőkének ezzel
a keletkezési folyamatával — anélkül még, hogy egyenesen mint ilyent
fogná fel, noha mint a nagyipar feltételét fogja fel — sokat foglalkozik; a
folyamatot nevezetesen a mezőgazdaságban veszi szemügyre; és csak ennek
a mezőgazdaságban végbemenő szétválási folyamatnak a révén jön létre
nála — helyesen — a manufaktúraipar mint olyan. Ezt a szétválási folya
matot A. Smith már mint készet előfeltételezi.
(Steuart könyve 1767 London, Turgot-é 1766, Adam Smithé 1775.)

* Mindamellett ezt a profitot maga a monetárrendszer nem egy országon belül, hanem
csak a más országokkal való cserében ismeri el. E tekintetben megmarad a merkantilrend
szerben, mely szerint ez az érték pénzben testesül meg (aranyban és ezüstben), és az érték
többlet ennélfogva a — pénzzel szaldírozott — kereskedelmi mérlegben fejeződik ki. — Marx
jegyzete.
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IMÁSODIK FEJEZET]

A fiziokraták

[1. Az értéktöbblet eredetéről való vizsgálódás áttevése
a forgalom területéről a közvetlen termelés területére.
A földjáradéknak az értéktöbblet egyetlen formájaként
való felfogása]
A tőke elemzése — a polgári látókörön belül — lényegében a fiziokraták
érdeme. Ez az érdemük teszi őket a modern gazdaságtan tulajdonképpeni
atyjává. Először is a különböző tárgyi alkotórészek elemzése, amelyekben
a tőke a munkafolyamat alatt létezik és amelyekre ott szétválik. A fiziokratáknak nem lehet szemrehányást tenni azért, hogy — amint összes követőik
is — ezeket a tárgyi létezési módokat — mint szerszám, nyersanyag stb. —
elválasztva a társadalmi feltételektől, melyek közt a tőkés termelésben
megjelennek, röviden abban a formában, amelyben egyáltalában-valóan
a munkafolyamat elemei, függetlenül annak társadalmi formájától, fogják
fel tőkeként, és ezzel a termelés tőkés formáját a termelésnek örök termé
szeti formájává teszik. Szemükben a termelés polgári formái szükségszerűleg
a termelés természeti formáiként jelennek meg. Nagy érdemük az volt,
hogy ezeket a formákat a társadalom fiziológiai formáiként fogták fel,
magának a termelésnek a természeti szükségszerűségéből eredő formákként,
melyek az akarattól, a politikától stb. függetlenek. Ezek anyagi törvények;
a hiba csak az, hogy egy meghatározott történelmi társadalmi fok anyagi
törvényét elvont, minden társadalmi formán egyaránt uralkodó törvény
ként fogják fel.
Azon tárgyi elemeknek elemzésén kívül, amelyekből a tőke a munka
folyamaton belül áll, a fiziokraták meghatározzák a formákat, amelyeket
a tőke a forgalomban ölt (állótőke, forgótőke, bár ők ezeket még másképp
nevezik), és egyáltalában a tőke forgalmi folyamata és újratermelési folya
mata közötti összefüggést. Erre vissza kell térni a forgalomról szóló feje
zetben. 15
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Ebben a két fő pontban A. Smith a fiziokraták örökébe lépett. Érdeme
- ebben a vonatkozásban — az elvont kategóriák rögzítésére, a fiziokraták
elemezte különbségek szilárdabb elkereszteléseire korlátozódik.
A tőkés termelés fejlődésének alapzata, mint láttuk, 16 egyáltalában
az, hogy a munkaképesség mint a munkások birtokában levő áru szembelép
a munkafeltételekkel mint a magán-való tőkében megrögződő és a munká
soktól függetlenül létező árukkal. A munkaképességnek mint árunak lénye
ges az értékét meghatározni. Ez az érték egyenlő azzal a munkaidővel, ame
lyet a munkaképesség újratermeléséhez szükséges létfenntartási eszközök
előállítása megkövetel, illetve egyenlő a munkásnak mint munkásnak létezé
séhez szükséges létfenntartási eszközök árával. Csak ezen az alapzaton lép
íel különbség a munkaképesség értéke és értékesítése között, egy különbség,
amely semmilyen más árunál sem létezik, minthogy semmilyen más áru
használati értéke, tehát használata sem, nem növelheti csereértékét vagy a
belőle eredő csereértékeket. A tőkés termelés elemzésével foglalkozó modern
gazdaságtan alapzata tehát az, hogy a munkaképesség értékét valami rögzí
tettként, adott nagyságként — gyakorlatilag minden meghatározott eset
ben az is — fogják fel. Ezért a munkabér minimuma alkotja — helyesen —
a fiziokrata tan tengelyét. Ez a megállapítás azért volt számukra lehet
séges annak ellenére, hogy magának az értéknek a természetét még nem
ismerték fel, mert a munkaképességnek ez az értéke a szükséges létfenntartási
eszközök árában, tehát meghatározott használati értékek összegében teste
sül meg. Ezért anélkül, hogy egyáltalában az érték természetével tisztá
ban lettek volna, a munkaképesség értékét — amennyire ez vizsgálódá
saikhoz szükséges volt — meghatározott nagyságként foghatták fel. Ha
továbbá hibáztak is abban, hogy ezt a minimumot változhatatlan nagyság
ként fogták fel, melyet náluk teljesen a természet határoz meg, nem a törté
nelmi fejlődési fok, amely maga is mozgásoknak alávetett nagyság — ez
következtetéseik elvont helyességén mit sem változtat, minthogy, a munka
képesség értéke és értékesítése közti különbség a legkevésbé sem függ attól y
hogy az értéket nagynak vagy kicsinek vesszük-e.
A fiziokraták az értéktöbblet eredetéről való vizsgálódást a forgalom
területéről magának a közvetlen termelésnek a területére tették át és ezzel
megvetették a tőkés termelés elemzésének alapját.
Teljesen helyesen állítják fel azt az alapvető tételt, hogy csak az a
munka termelő, amely értéktöbbletet teremt; amelynek termékében tehát
magasabb érték foglaltatik azoknak az értékeknek az összegénél, melyeket
e termék termelése közben elfogyasztottak. Minthogy mármost a nyers
anyag és a segédanyag értéke adott, a munkaképesség értéke pedig egyenlő
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a munkabér minimumával, ezért ez az értéktöbblet nyilvánvalóan csak
abban a többletben állhat, amellyel a munkás által a tőkésnek visszaadott
munka meghaladja a munkabérében kapott munkamennyiséget. Ebben a
formában az értéktöbblet persze nem jelenik meg a fiziokratáknál, mert
ők az értéket egyáltalában nem redukálták még egyszerű szubsztanciájára,
a munkamennyiségre vagy munkaidőre.
Ábrázolásmódjukat természetesen szükségszerűen az érték természe
téről alkotott általános felfogásuk határozza meg, az érték náluk nem az
emberi tevékenység (munka) egy meghatározott társadalmi létezési módja,
hanem anyagból áll, földből, természetből, és ennek az anyagnak a külön
böző módosulataiból.
A munkaképesség értéke és értékesítése közti különbség — tehát az
értéktöbblet, melyet a munkaképesség megvétele szerez meg a munka
képesség alkalmazójának — a legkézzelfoghatóbban, legvitathatatlanabbul
minden termelési ág közül a mezőgazdaságban, az őstermelésben jelenik
meg. A létfenntartási eszközöknek az az összege, melyet a munkás évről
évre felél, vagy az az anyagtömeg, melyet elfogyaszt, csekélyebb, mint a
létfenntartási eszközöknek az az összege, melyet megtermel. A manu
faktúrában egyáltalában nem látszik közvetlenül, hogy a munkás termeli
a létfenntartási eszközeit és a létfenntartási eszközein felüli többletet.
A folyamatot vétel és eladás, a forgalom különböző aktusai közvetítik, és
megértése megköveteli az egyáltalában-való érték elemzését. A mező
gazdaságban a folyamat közvetlenül megmutatkozik a megtermelt hasz
nálati értékeknek a munkás által elfogyasztott használati értékeken felüli
többletében, tehát felfogható az egyáltalában-való érték elemzése nélkül,
az érték természetének világos megértése nélkül is. Tehát akkor is, ha az
értéket használati értékre, ezt pedig egyáltalában anyagra redukálják.
Ezért a mezőgazdasági munka a fiziokraták szemében az egyetlen termelő
munka, mert az egyetlen olyan munka, amely értéktöbbletet teremt, és a
földjáradék az értéktöbbletnek egyetlen általuk ismert formája. A munkás
a manufaktúrában nem szaporítja az anyagot; csak megváltoztatja a for
máját. A nyersanyagot — az anyag tömegét — a mezőgazdaság adja neki.
Persze tesz hozzá értéket az anyaghoz, nem munkája révén, hanem mun
kájának termelési költségei révén: a létfenntartási eszközök összege révén,
amelyeket munkája során elfogyaszt, s ez egyenlő a munkabérminimum
mal, amelyet a mezőgazdaságtól kap meg. Minthogy a mezőgazdasági
munkát fogják fel az egyetlen termelő munkának, ezért az értéktöbbletnek
azt a formáját, amely a mezőgazdasági munkát az ipari munkától megkülön
bözteti, a földjáradékot az értéktöbblet egyetlen formájának fogják fel.
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A tó'ke tulajdonképpeni profitja, amelynek a földjáradék maga csak
egyik elágazása, a fiziokratáknál ezért nem létezik. A profit szemükben
csak egyfajta magasabb munkabérként jelenik meg, amelyet a földtulaj
donosok fizetnek és a tőkések mint jövedelmet elfogyasztanak (tehát éppúgy
belekerül termelésük költségeibe, mint a munkabér minimuma a közön
séges munkásoknál), és amely növeli a nyersanyag értékét, mert belekerül
a fogyasztási költségekbe, amelyeket a tőkés iparos elfogyaszt, miközben
a terméket termeli, a nyersanyagot új termékké változtatja.
A pénzkamat formájában jelentkező értéktöbbletet — a profit egy
másik elágazását — a fiziokraták egy része, mint például az idősebb Mirabeau, ennélfogva természetellenes uzsorának nyilvánítja. Turgot ezzel
szemben levezeti jogosultságát abból, hogy a pénztőkés földet, tehát
földjáradékot vásárolhatna, pénztőkéje tehát annyi értéktöbbletet kell hogy
teremtsen neki, amennyit kapna, ha földbirtokká változtatná. Ilymódon
tehát a pénzkamat sem újonnan teremtett érték, nem értéktöbblet; hanem
csak magyarázatot kap az, miért áramlik a földtulajdonosok által szerzett
értéktöbbletnek egy része a pénztőkéshez kamat formájában, éppúgy,
ahogyan más okokból magyarázatot kap az, miért áramlik ennek az érték
többletnek egy része az ipari tőkéshez profit formájában. Minthogy a
mezőgazdasági munka az egyetlen termelő munka, az egyetlen olyan
munka, amely értéktöbbletet teremt, ezért az értéktöbbletnek az a formája,
amely a mezőgazdasági munkát a munka minden más ágától megkülönböz
teti — a földjáradék —, az értéktöbblet általános formája. Az ipari profit
és a pénzkamat csak különböző rovatok, amelyek között a földjáradék
eloszlik és meghatározott részekben a földtulajdonosok kezéből más
osztályok kezébe megy át. Éppen megfordítva, mint A. Smith óta a ké
sőbbi közgazdászoknál, akik — mivel az ipari profitot fogják fel, joggal,
annak az alaknak, amelyben az értéktöbbletet a tőke eredetileg elsajátítja
és ennélfogva az értéktöbblet eredeti általános formájának — a kamatot
és a földjáradékot csak az ipari profit elágazásainak ábrázolják, amely pro
fitot az ipari tőkés különböző osztályok, az értéktöbblet társbirtokosai
között eloszt.
A már megjelölt okon kívül — mivelhogy a mezőgazdasági munka
az a munka, amelyben az értéktöbblet teremtése anyagilag kézzelfoghatóan
jelenik meg, és függetlenül a forgalmi folyamatoktól — a fiziokratáknak
több más indítékuk is volt, amelyek felfogásukat magyarázzák.
Először, mert a mezőgazdaságban a földjáradék mint harmadik elem
jelenik meg, mint az értéktöbblet olyan formája, amely nincsen meg az
iparban vagy csak elenyészően van meg. Ez az értéktöbbleten (profiton)
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felüli értéktöbblet volt, tehát az értéktöbblet legkézzelfoghatóbb és leg
szembetűnőbb formája, értéktöbblet a második hatványon.
„A mezőgazdaság" — mint Kari Ami, a természetadta közgazda
mondja („Die naturgemasse Volkswirtschaft e t c " , Hanau 1845, 461 —
462. old.) — „olyan értéket hoz létre — a földjáradékban —, amely az
iparokban és a kereskedelemben nem fordul elő; olyan értéket, amely
visszamarad azután, hogy minden ráfordított munkabért és minden
felhasznált tőkejáradékot pótoltak."
Másodszor. Ha elvonatkoztatunk a külkereskedelemtől — amit a
fiziokraták a polgári társadalom elvont szemügyrevétele végett helyesen
megtettek és meg kellett hogy tegyenek —, akkor világos, hogy a manu
faktúrában stb. foglalkoztatott, a mezőgazdaságtól eloldozott önálló mun
kások tömegét — ezeket a „szabad kezeket", mint Steuart nevezi őket —
a mezőgazdasági termékeknek az a tömege határozza meg, amelyet a föld
művesmunkások saját fogyasztásukon felül termelnek.
„Nyilvánvaló, hogy azon [...] személyek viszonylagos számát, akik
mezőgazdasági munka nélkül fenntarthatók, teljességgel a földművelők
termelőerőin kell mérni." (R. Jones: „On the Distribution of Wealth",
London 1831, 159-160. old.)
Minthogy a mezőgazdasági munka így természeti bázisa (lásd erről egy
korábbi füzetben 1 ') nemcsak a saját szférájában keletkező többletmunká
nak, hanem minden más munkaág önállósulásának, tehát az ezekben
teremtett értéktöbbletnek is, ezért világos, hogy a mezőgazdasági munkát
kellett az értéktöbblet teremtőjeként felfogni mindaddig, amíg egyáltalában
meghatározott, konkrét munkát, nem pedig az elvont munkát és mértékét,
a munkaidőt fogták fel az érték szubsztanciájaként.
Harmadszor. Minden értéktöbblet, nemcsak a relatív, hanem az
abszolút is, a munkának egy adott termelékenységén nyugszik. Ha a
munka termelékenysége még csak olyan fokig fejlődött volna, hogy egy
ember munkaereje csupán a saját életbentartására volna elegendő, arra,
hogy saját létfenntartási eszközeit megtermelje és újratermelje, akkor nem
volna sem többletmunka, sem többletérték, egyáltalában nem volna
különbség a munkaképesség értéke és értékesítése között. A többletmunka
és többletérték lehetősége ezért a munka egy adott termelőerejéből indul
ki, olyan termelőerőből, amely a munkaképességnek lehetővé teszi, hogy
saját értékénél többet reprodukáljon, az életfolyamata által követelt szűk-
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ségleten felül termeljen. Mégpedig ennek a termelékenységnek, a termelé
kenység e fokának, amelyből mint előfeltételből kiindulnak, elsősorban
— mint a Másodszor-ban láttuk — a mezőgazdasági munkában kell meg
lennie, tehát mint természeti adomány, a természet termelőereje jelenik meg.
Itt a mezőgazdaságban a természeti erők közreműködése — az emberi
munkaerő megnövelése a természeti erők alkalmazása és kiaknázása révén
— egy automata, nagyjában és egészében eleve adva van. A természeti erők
nek ez a nagybani felhasználása a manufaktúrában csak a nagyipar kifejlő
désével jelenik meg. A mezőgazdaságnak egy meghatározott — akár a saját
országban, akár idegen országokban meglevő — fejlődési foka jelenik meg
a tőke fejlődésének bázisaként. Ennyiben itt az abszolút értéktöbblet
egybeesik a relatívval. (Ezt Buchanan — aki nagy ellenfele a fiziokratáknak — maga is felhozza A. Smithszel szemben, amikor azt igyekszik ki
mutatni, hogy a modern városi ipar keletkezését is mezőgazdasági fejlődés
előzte meg.)
Negyedszer. Minthogy a fiziokratizmusban az a nagy és a sajátos,
hogy"aY értéket és az értéktöbbletet nem a forgalomból, hanem a termelés
ből vezeti le, ezért — a monetár- és merkantilrendszerrel ellentétben —
szükségszerűen azzal a termelési ággal kezdi, amely egyáltalában elgon
dolható a forgalomtól, a cserétől elkülönítve, függetlenül, és nem az ember
és ember közti, hanem csak az ember és természet közti cserét előfeltételezi.

[2. Ellentmondások a fiziokraták
rendszerében:
a rendszer feudális burka és polgári lényege
kettősség az értéktöbblet
magyarázásában
Innen erednek az ellentmondások a fiziokratizmus rendszerében.
Ez a rendszer valójában az első, amely a tőkés termelést elemzi, és
ama feltételeket, amelyek között tőkét termelnek és amelyek között a tőke
termel, a termelés örök természeti törvényeinek ábrázolja. Másrészt
éppenséggel mint a feudális rendszernek, a földtulajdon uralmának polgári
reprodukálása jelenik meg; az ipari szférák pedig, amelyeken belül a tőke
először fejlődik ki önállóan, éppenséggel mint „nem-termelő" munkaágak,
a mezőgazdaság puszta függelékei jelennek meg. A tó'kefejlődés első fel
tétele a földtulajdon elválasztása a munkától, a földnek — a munka ezen
ősfeltételének — önálló hatalomként, egy különös osztály kezén levő hata
lomként való önálló szembelépése a szabad munkással. Ebben az ábrá
zolásban ezért a földtulajdonos úgy jelenik meg, mint a tulajdonképpeni
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tőkés, vagyis a többletmunka elsajátítója. A feudalizmust így a polgári,
termelés nézőpontja alatt újratermelik és magyarázzák, ahogyan a mező
gazdaságot mint azt a termelési ágat magyarázzák, amelyben a tőkés
termelés — vagyis az értéktöbblet termelése — kizárólagosan megtestesül.
Azáltal, hogy ilymódon a feudalizmus polgáriasul, a polgári társadalom
feudális látszatot kap.
Ez a látszat tévesztette meg dr. Quesnay nemesi híveit, mint például
a bogarasán patriarchális idősebb Mirabeaut. A fiziokrata rendszer széle
sebb látókörű elméinél, nevezetesen Turgot-nál, ez a látszat teljesen el
tűnik, és a fiziokrata rendszer mint a feudális társadalom keretein belül
utat törő új, tőkés társadalom jelentkezik. Megfelel tehát a polgári társada
lomnak abban a korszakban, amelyben ez a hűbériségből kitör. A kiinduló
pont ezért Franciaországban van, egy túlnyomóan földművelő országban,
nem Angliában, egy túlnyomóan ipari, kereskedelmi és tengerhajózó
országban. Ez utóbbiban természetesen a forgalomra irányul a tekintet,
arra, hogy a termék csak mint az általános társadalmi munka kifejezője
— mint pénz — kap értéket, lesz áruvá. Ezért amennyiben nem az érték
formájáról van szó, hanem az értéknagyságról és az értékesítésről, annyiban
itt az elidegenítésből eredő profit', vagyis a Steuart leírta ,relatív profit'
kézenfekvő. Ha azonban az értéktöbblet létrehozását magán a termelési
területen akarjuk kimutatni, legelőször is vissza kell mennünk ahhoz a
munkaághoz, amelyben az értéktöbblet a forgalomtól függetlenül testesül
meg, a mezőgazdasághoz. Ez a kezdeményezés ezért egy túlnyomóan
mezőgazdasági országban történt meg. A fiziokratákéival rokon eszmék
töredékesen előfordulnak őket megelőző régi íróknál is, mint részben
magában Franciaországban Boisguillebert-nél. De csak a fiziokratáknál
válnak korszakot alkotó rendszerré.
A mezőgazdasági munkás, aki a bér minimumára van utalva, az ,okvetlenül szükségesre', ennél az .okvetlenül szükségesnél' többet termel újra,
és ez a több a földjáradék, az értéktöbblet, amelyet a munka alapfeltételének,
a természetnek a tulajdonosai elsajátítanak. Tehát nem azt mondják:
a munkás a munkaképességének újratermeléséhez szükséges munkaidőn
túl dolgozik, ezért az érték, amelyet teremt, nagyobb munkaképességé
nek értékénél; vagy az a munka, amelyet visszaad, nagyobb annál a munka
mennyiségnél, amelyet munkabér formájában kap; hanem azt mondják:
a termelés közben általa elfogyasztott használati értékek összege kisebb
az általa megteremtett használati értékek összegénél, és így visszamarad
egy többlet használati értékekben. — Ha csak annyi időt dolgoznék, amennyi
saját munkaképességének újratermeléséhez szükséges, semmi sem maradna
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vissza. De csak azt a pontot ragadják meg, hogy a íöld termelékenysége
képessé teszi a munkást arra, hogy napi munkája alatt — melyet adottnak
eló'feltételeznek — többet termeljen annál, amennyit fogyasztania kell,
hogy tovább létezhessék. Ez a többletérték tehát mint a természet adománya
jelenik meg, melynek közreműködése révén meghatározott tömegű szerves
anyag — növénymagvak, bizonyos számú állat — a munkát képessé teszi arra,
hogy több szervetlen anyagot alakítson át szervessé.
Másrészt mint magától értetődőt előfeltételezik, hogy a földtulajdonos
tőkésként lép szembe a munkással. Megfizeti munkaképességét, amelyet
a munkás áruként felkínál neki, és ennek fejében nemcsak egyenértéket
kap, hanem elsajátítja e munkaképesség értékesítését. A munka tárgyi
feltételének és magának a munkaképességnek elidegenülése ennél a cseré
nél előfeltételezve van. A feudális földtulajdonosból indulnak ki, de ez
tőkésként lép fel, puszta árutulajdonosként, aki az általa munkára kicserélt
árukat értékesíti, nemcsak egyenértéküket kapja vissza, hanem ezen az
egyenértéken felüli többletet is, mert a munkaképességet csak mint árut
fizeti meg. Mint árutulajdonos lép szembe a szabad munkással. Vagyis
ez a földtulajdonos lényegileg tőkés. Ebben a tekintetben is igaza van a
fiziokrata rendszernek, amennyiben a munkásnak a földtől és a földtulajdon
tól való eloldozása alapfeltétele a tőkés termelésnek és a tőke termelésének.
Ugyanebben a rendszerben innen erednek az ellentmondások: hogy
e rendszer szemében, amely először magyarázza az értéktöbbletet idegen
munka elsajátításából, mégpedig az árucsere alapján való elsajátításából,
egyáltalában az érték nem a társadalmi munka egy formája, és az érték
többlet nem többletmunka, hanem az érték puszta használati érték, puszta
anyag, és az értéktöbblet puszta adománya a természetnek, amely egy adott
mennyiségű szerves anyag helyébe egy nagyobb mennyiséget ad vissza
a munkának. Egyfelől a földjáradék — tehát a földtulajdon valóságos
gazdasági formája — ki van hámozva feudális burkából, redukálva van a
— munkabéren felüli — puszta értéktöbbletre. Másfelől viszont ez az
értéktöbblet feudalisztikus módon a természetből, nem pedig a társadalom
ból, a földhöz való viszonyból, nem pedig az érintkezésből [Verkehr]
van levezetve. Maga az érték feloldódik a puszta használati értékre, ennél
fogva anyagra. Másrészt ebben az anyagban pusztán a mennyiség, a meg
termelt használati értékeknek az elfogyasztottakon felüli többlete érdekes,
tehát a használati értékek pusztán mennyiségi viszonya egymáshoz, ezek
puszta csereértéke, mely végül is munkaidőre oldódik fel.
Mindezek annak a tőkés termelésnek az ellentmondásai, amely éppen
kiszabadítja magát a feudális társadalomból és ez utóbbit immár csak pol-

