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1TIZENKILENCEDIK FEJEZET]

Thomas Róbert Malthus1

[/. Áru és tőke összecserélése]
Malthus itt tekintetbe jövő írásai a következők:
1. „The Measure of Value Stated and Illustrated", London 1823.
2. „Definitions in Political Economy e t c " , London 1827. (Ehhez
megnézendő ugyanez az írás, John Cazenove kiadásában, London 1853,
„Cazenove jegyzeteivel és kiegészítő megjegyzéseivel".)
3. „Principles of Political Economy e t c " , II. kiad., London 1836.
(Az első 1820 táján; utánanézni.)
4. Tekintetbe kell még venni egy malthusiánus 2 (azaz a ricardiánusokkal ellentétben malthusiánus) következő írását: „Outlines of Political Eco
nomy e t c " , London 1832.
„Observations on the Effects of the Corn Laws" c. írásában (1814)3
Malthus még azt mondta A. Smithről:
„Dr. Smitht nyilvánvalón az a szokása vezette az érvelésnek erre az
útjára, hogy a munkát" (tudniillik a munka értékét) „tekintette az állandó
értékmérőnek és a gabonát a munka mértékének. . • Hogy sem a munka,
sem bármely más áru nem lehet a reális csereértéknek szabatos mértéke,
azt most a politikai gazdaságtan egyik legvitathatatlanabb tanításának
tekintik; és ez csakugyan [. . .] már magából a csereérték definíciójából
következik." [11-12. old.]
De 1820-as „Principles of Political Economy" c. írásában felelevenítette
Ricardo ellen Smithnek ezt az „állandó értékmérőjét", amelyet Smith
maga sehol sem használ, ahol valóban kifejt. Maga Malthus a „Corn Laws"ról szóló idézett írásában Smith másik definíciójához tartotta magát, az
értéknek a cikk termeléséhez szükséges tőke (felhalmozott munka) és (köz
vetlen) munka mennyisége által való meghatározásához.
Egyáltalában félreismerhetetlen, hogy Malthusnak mind „Principles "-e,
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mind a másik két idézett írása — ezeknek az előbbit kellett néhány pontban
közelebbről kifejteniök — legnagyobbrészt a ricardoi írás 5 sikerére való
irigykedésének köszönhette létrejöttét, és annak a próbálkozásának, hogy
megint az élre furakodjék, ahova ügyes plagizátorként felszédelegte magát,
mielőtt Ricardo írása megjelent. Ehhez hozzájárult, hogy Ricardo írásában
az értékmeghatározás — habár még elvont — végigvitele a földtulajdonosok
és csatlósaik érdekei ellen irányult, és ezeket Malthus még közvetlenebbül
képviselte, mint az ipari burzsoázia érdekeit. Emellett nem akarjuk tagad
ni, hogy Malthusban volt bizonyos elméleti spekulálgató érdeklődés. De
ellentéte Ricardóval szemben — és ennek módja — csak azért volt lehetséges,
mert Ricardo mindenféle következetlenségekbe bonyolódott.
A többletérték keletkezése6 egyfelől; az a mód, ahogy Ricardo a költ
ségárak7 kiegyenlítődését a tőke alkalmazásának különböző területein mint
magának az érték törvényének a módosulását fogja fel; a profit és érték
többlet végigvonuló összecserélése (ezek közvetlen azonosítása): ez az, ami
hez Malthus az ellentétét kapcsolja. Malthus nem bogozza ki ezeket az
ellentmondásokat és quidproquókat*, hanem elfogadja őket Ricardótól,
azért, hogy erre a zűrzavarra támaszkodva az érték stb. ricardoi alaptörvé
nyét megdöntse és pártfogóinak kellemes következtetéseket vonjon le.
Malthus e három írásának tulajdonképpeni érdeme abban van, hogy míg
Ricardo valójában nem fejti ki, hogyan fakad az áruknak az érték törvénye
— a bennük foglalt munkaidő — szerinti cseréjéből az egyenlőtlen csere
tőke és eleven munka között, meghatározott mennyiségű felhalmozott
munka és meghatározott mennyiségű közvetlen munka között, tehát való
jában homályban hagyja az értéktöbblet eredetét (mivel a tőkét közvetlenül
a munkára, nem a munkaképességre cserélteti el), addig Malthus a fő hang
súlyt a tőke és bérmunka közötti egyenlőtlen cserére helyezi. Malthus kevés
számú későbbi híveinek egyike, Cqzenove a fent idézett „Definitions etc. hez írt előszavában kiérzi ezt, s ezért azt mondja:
Az árucserét és az elosztást (bért, járadékot, profitot) egymástól meg
kell különböztetni . . . az elosztás törvényei egyáltalán nem függenek a
cserére vonatkozó törvényektől. {Előszó, VI—VII. old.)
Ami itt nem jelent mást, mint hogy a munkabér és profit viszonya — a tőke
és bérmunka, felhalmozott munka és közvetlen munka cseréje — nem esik
közvetlenül egybe az árucsere törvényével.

* — felcseréléseket — Szerk.
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Ha pénznek vagy árunak tó'keként való értékesítését vesszük szemügyre
— tehát nem értékét, hanem tó'kés értékesítését —, akkor világos, hogy az
értéktöbblet semmi más, mint annak a munkának a többlete (a meg nem
fizetett munka), amely felett a tó'ke parancsnokol, amely felett az áru vagy
a pénz parancsnokol, azon a munkamennyiségen túl, amely benne magában
foglaltatik. Az áruban vagy pénzben magában foglalt munka mennyiségén
kívül (= a benne foglalt termelési elemekben rejlő munka összege + a köz
vetlen munka, amelyet ezekhez hozzátettek) megvásárol egy munkatöbble
tet, amely nem rejlett benne. Ez a többlet alkotja az értéktöbbletet; nagysá
gától függ az értékesítés aránya. És az eleven munka e többletmennyisége,
amelyre kicserélődik, alkotja a profit forrását. A profit (jobbanmondva
értéktöbblet) nem a tárgyiasult munka egyenértékéből fakad, amelyet
egyenlő mennyiségű eleven munkára cserélnek ki, hanem az eleven munká
nak abból az adagjából, amelyet ebben a cserében elsajátítanak anélkül,
hogy egyenértéket fizetnének érte, meg nem fizetett munkából, amelyet a
tó'ke ebben a látszatcserében elsajátít. Ha tehát eltekintünk e folyamat köz
vetítésétől — és Malthus annál inkább jogosult eltekinteni tőle, mivel Ricar
dónál hiányzik ez a közvetítés —, ha csak a folyamatnak a tényszerű tartal
mát és az eredményét nézzük, akkor értékesítés, profit, pénznek vagy áru
nak tőkévé változása nem abból fakad, hogy az áruk az érték törvényéhez
mérten cserélődnek ki, tudniillik abban az arányban, amennyi munkaidőbe
kerülnek, hanem éppen fordítva abból, hogy az áruk vagy pénz (tárgyiasult
munka) több eleven munkára cserélődnek ki, mint amennyit tartalmaznak,
mint amennyi bennük feldolgozva van. Malthus egyetlen érdeme a fenti
írásokban az, hogy kihangsúlyozza ezt a pontot, amely Ricardónál annál is
kevésbé élesen domborodik ki, mivel mindig előfeltételezi a kész terméket,
amelyet tőkés és munkás közt megosztanak, anélkül, hogy szemügyre venné
a cserét, a közvetítő folyamatot, amely ehhez a megosztáshoz vezet. Ezt az
érdemet megint megszünteti az, hogy a pénz vagy áru tőkeként való értéke
sítését s ezért a sajátos tőke-funkcióbeli értékét összecseréli az árunak mint
olyannak értékével; a kifejtésben ezért, mint látni fogjuk, visszaesik a monetárrendszer gondolatnélküli elképzeléseibe — elidegenítésből eredő profit 8 —
és egyáltalában a legsivárabb zűrzavarba bonyolódik. Ahelyett tehát, hogy
túlmenne Ricardón, Malthus a kifejtésben megpróbálja a gazdaságtant
megint Ricardo mögé visszaszorítani, sőt Smith és a fiziokraták mögé.
„Egyazon országban és ugyanazon időben azoknak az áruknak a csere
értékét, amelyek csakis munkára és profitra oldhatók fel, pontosan méri
az a munkamennyiség, amely úgy adódik, ha a bennük ténylegesen fel-

8

Tizenkilencedik fejezet

dolgozott felhalmozott és közvetlen munkához hozzáadjuk a munkában
felbecsült összes előleg utáni profit változó összegét. De ennek szükség
képp ugyanakkorának kell lennie, mint annak a munkamennyiségnek,
amely felett ezek parancsnokolnak." („The Measure of Value Stated and
Illustrated", London 1823, 15—16. old.) „Az a munka, amely felett egy
áru parancsnokolhat [. . .] állandó értékmérő." (I. m. 61. old.) „Sehol
sem láttam" (saját írása, a „Measure of Value etc." előtt) „azt a megálla
pítást, hogy az a rendes munkamennyiség, amely felett egy áru parancsno
kol, szükségképpen képviseli és méri a benne feldolgozott munkamennyi
séget, a profit hozzáadásával." („Definitions in Political Economy e t c " ,
London 1827, 196. old.)
Malthus úr a „profitot" mindjárt az érték definíciójába bele akarja
venni, hogy közvetlenül ebből a definícióból következzék; Ricardónál nem
ez az eset. Látni ebből, hogy érzi, miben rejlett a nehézség.
Egyébként szerfelett idétlen nála, hogy az áru értékét és tőkeként való
értékesítését azonosnak tételezi. Ha az áru vagy pénz (röviden tárgyiasult
munka) tőkeként kicserélődik eleven munkára, akkor mindig nagyobb
munkamennyiségre cserélődik ki, mint amennyi benne magában foglalta
tik — és ha összehasonlítjuk egyrészt az árut ez előtt a csere előtt, másrészt
az eleven munkával való cseréjéből eredő terméket, akkor azt találjuk, hogy
az áru kicserélődött saját értékére (egyenérték) + egy saját értéke feletti
többletre, az értéktöbbletre. De idétlenség ezért azt mondani, hogy az áru
értéke = az értéke + egy ezen érték feletti többlet. Ha ezért az áru áruként
cserélődik ki más árukra, és nem tőkeként eleven munkára, akkor — amenynyiben egyenértékre cserélődik ki — ugyanazon mennyiségű tárgyiasult
munkára cserélődik ki, mint amennyi benne foglaltatik.
Megjegyzendő tehát csak az, hogy Malthus szerint az áru értékében
már készen áll közvetlenül a profit, és hogy számára az az egy világos: az
áru mindig több munka felett parancsnokol, mint amennyi benne foglal
tatik.
„Éppen mert az a munka, amely felett egy áru rendesen parancsnokol,
méri a benne ténylegesen feldolgozott munkát a profit hozzáadásával,
ezért jogosult azt" (a munkát) „értékmérőnek tekinteni. Ha tehát egy
áru rendes értékét úgy tekintjük, mint amit kínálatának természetes és
szükséges feltételei határoznak meg, akkor bizonyos, hogy ezeknek a fel
tételeknek a mértéke csakis az a munka, amely felett rendesen parancsno
kol." („Definitions in Political Economy", London 1827, 214. old.)
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„A termelés elemi költségei: ez a kifejezés pontosan egyenértékű a [. . .]
kínálat feltételeivel." (I. m., Cazenove kiad., London 1853, 14. old.)
„ / ! [ . . . ] kínálat feltételeinek, mértéke: az a munkamennyiség, amelyért az
áru kicserélődik, ha természetes és rendes állapotában van." (I. m.,
Cazenove kiad., 14. old.) „Az a munkamennyiség, amely felett egy áru
parancsnokol, pontosan képviseli a benne feldolgozott munkamennyisé
get, az előlegek utáni profittal együtt, és ennélfogva valóságosan kép
viseli és méri a kínálatnak azokat a természetes és szükséges feltételeit,
a termelésnek azokat az elemi költségeit, amelyek meghatározzák az ér
téket." (I. m., Cazenove kiad., 125. old.) „Az áru iránti kereslet, habár
nem arányos bármely más olyan áru mennyiségével, amelyet a vásárló
hajlandó és képes adni érte, valóságosan arányos azzal a munkamennyi
séggel, amelyet ad érte; s ez okból: az a munkamennyiség, amely felett egy
áru rendesen parancsnokol, pontosan képviseli a hatékony keresletet iránta;
mivelhogy pontosan képviseli a munkának és a profitnak azt az egyesült
mennyiségét, amely szükséges kínálata létrehozásához; míg a tényleges
munkamennyiség, amely felett egy áru parancsnokol, ha különbözik a
rendes mennyiségtől, a kereslet időleges okokból eredő többletét vagy
hiányát képviseli." (I. m., Cazenove kiad., 135. old.)
Malthusnak ebben is igaza van. A kínálatnak, azaz az áru termelésének
vagy jobbanmondva újratermelésének feltételei a tőkés termelés alapzatán
azok, hogy az áru vagy értéke (a pénz, amellyé átváltozik) termelési vagy
újratermelési folyamatában több munkára cserélődik ki, mint amennyi
benne foglaltatik; mert csak azért termelik, hogy profitot realizáljanak. Pl.
egy kartongyáros eladta kartonját. Uj karton kínálatának az a feltétele,
hogy a pénzt — a karton csereértékét — több munkára cserélje ki a karton
újratermelési folyamatában, mint amennyi benne foglaltatott, illetve amenynyit a pénz képvisel. Ugyanis a kartongyáros mint tőkés termeli a kartont.
Amit termelni akar, az nem karton, hanem profit. A karton termelése csak
eszköz a profit termelésére. De mi következik ebből ? A termelt kartonban
több munkaidő, több munka foglaltatik, mint az előlegezett kartonban. Ez
a többletmunkáidé', értéktöbblet jelentkezik is a többlettermékben, a több
kartonban, mint amennyit a munkára kicseréltek. A termék egy része tehát
nem a munkára kicserélt kartont pótolja, hanem egy többletterméket alkot,
amely a gyárosé. Vagy ha az egész terméket tekintjük, akkor minden rőf
karton tartalmaz egy hányadrészt — vagy értéke tartalmaz egy hányadrészt =,
amelyért nem fizettek egyenértéket, amely meg nem fizetett munkát kép
visel. Ha tehát a gyáros a rőf kartont értékén adja el, azaz ha ugyanannyi
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munkaidőt tartalmazó pénzre vagy árura cseréli ki, akkor olyan pénzössze
get realizál vagy olyan árumennyiségre tesz szert, amely semmibe sem ke
rül neki. Ugyanis a kartont nem azért a munkaidőért adja el, amelyet meg
fizetett, hanem azért a munkaidőért, amelyet a karton tartalmaz, és ennek
a munkaidőnek egy részét nem fizette meg. A karton pl. = 12 sh.-nyi mun
kaidőt tartalmaz. Megfizetni ebből csak 8-at fizetett meg. Eladja 12-ért, ha
értékén adja el, nyer tehát 4 sh-et. Ami mármost a vevőt illeti, az előfel
tevés szerint minden körülmények közt csak a karton értékét fizeti meg.
Azaz olyan pénzösszeget ad, amely annyi munkaidőt tartalmaz, [mint] a
karton. Mármost három eset lehetséges. A vevő tőkés. A pénz (azaz az áru
értéke), amellyel fizet, szintén tartalmaz egy rész meg nem fizetett munkát.
Ha tehát az egyik meg nem fizetett munkát ad el, a másik meg nem fize
tett munkával vásárol. Mindegyik meg nem fizetett munkát realizál, az
egyik mint eladó, a másik mint vevő. Vagy pedig a vevő független termelő.
Akkor egyenértéket kap egyenértékért. Hogy a munka, amelyet neki az
eladó az áruban elad, meg van-e fizetve vagy sem, ahhoz semmi köze.
Annyi tárgyiasult munkát kap, amennyit ad. Vagy végül a vevő bérmunkás.
Ebben az esetben is, mint minden más vevő, — előfeltételezve, hogy az
árut értékén adják el — áru-egyenértéket kap pénzéért. Annyi tárgyiasult
munkát kap áruban, mint amennyit pénzben ad. De azért a pénzért, amely
munkabérét alkotja, több munkát adott, mint amennyit a pénz tartalmaz.
Pótolta a benne foglalt munkát + többletmunkát [adott], amelyet ingyen
[nyújt]. A pénzt tehát értékén felül fizette meg, tehát a pénz egyenértékét,
a kartont stb. is értékén felül fizeti meg. Neki mint vásárlónak tehát nagyobb
a költsége, mint bármely áru eladójának, habár az áruban egyenértéket kap
pénzéért; de a pénzben nem kapott egyenértéket munkájáért, hanem mun
kában többet adott az egyenértéknél. A munkás tehát az egyetlen, aki min
den árut, még ha értékén vásárolja is, értéke felett fizetett meg, mert a
munka általános egyenértékét, a pénzt értéke felett vásárolta meg. Ezért ez
nem eredményez nyereséget annak számára, aki a munkásnak adja el az
árut. A munkás nem fizet neki többet, mint bármely más vevő: a munka
értékét. A tőkés, aki a munkás által termelt árut megint eladja a munkásnak,
ténylegesen realizál profitot ebben az eladásban, de csak ugyanazt a pro
fitot, amelyet bármely más vevőnél realizál. Profitja nem onnan származik
— e munkásra vonatkozólag —, hogy az árut értéke felett adja el neki, hanem
onnan, hogy előzőleg ténylegesen, a termelési folyamatban, értéke alatt
vásárolta meg a munkástól.
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[2. Visszatérés az „elidegenedésből eredő profit"

nézetéhez]

Malthus úr mármost, mint ahogy az áru tőkeként való értékesítését az
áru értékévé változtatta át, következetesen bérmunkásokká változtatja át az
összes vevőket; azaz szerinte áru helyett mindnyájan közvetlen munkát
cserélnek a tőkéssel és mindnyájan több munkát adnak vissza neki, mint
amennyit az áru magában foglal, holott a tőkés profitja fordítva abból ered,
hogy az áruban foglalt összes munkát eladja, míg az áruban foglalt munká
nak csak egy részét fizette meg. Míg tehát Ricardónál az a nehézség, hogy
az árucsere törvénye nem magyarázza meg közvetlenül a tőke és bérmunka
közti cserét, sőt látszólag ellentmond ennek, Malthus a nehézséget azzal
oldja meg, hogy az áruk vásárlását (cseréjét) átváltoztatja tőke és bérmunka
közti cserévé. Amit Malthus nem ért meg, az az áruban foglalt munka tel
jes összegének és a benne foglalt megfizetett munka összegének a különb
sége. Éppen ez a különbözet alkotja a profit forrását. A továbbiakban azon
ban Malthus szükségképp odajut, hogy a profitot abból vezesse le, hogy az
eladó az árut nemcsak afelett adja el, amibe neki kerül (és ezt teszi a tőkés),
hanem afelett, amibe kerül, tehát visszajut az elidegenítésből eredő profit
vulgáris nézetéhez, hogy az értéktöbbletet onnan vezesse le, hogy az eladó
az árut értéke felett adja el (azaz több munkaidőért, mint amennyit tartal
maz). Amit így mint egy áru eladója profitál, elveszti mint egy másik áru
vásárlója, és abszolúte nem látható be, mit lehet realiter „profitálni" az
árak ilyen általános névleges megemelése révén. Nevezetesen hogyan gazda
godhat ezáltal a társadalom en masse*, hogyan jöhet létre ezáltal valóságos
többletérték vagy többlettermék. Együgyűen ostoba elképzelés.
Az átmenet Malthus úr zavaros — de helyes sejtésen és egy le nem gyűrt
nehézség tudatán nyugvó — kísérletéből, hogy A. Smith tételeire támasz
kodva, aki, mint láttuk, minden ellentmondó elemet naivan kimond és így
szögesen ellenkező nézetek forrása, kiindulópontja, Ricardóval szemben új
elméletet vonultasson fel és az „első helyet" megtartsa, — az átmenet ebből
a kísérletből a gondolatnélküli vulgáris nézethez a következőképpen tör
ténik:
Ha az áru tőkeként való értékesítését tekintjük— azaz az árut eleven ter
melő munkával való cseréjében —, akkor a benne magában foglalt munka
időn kívül az egyenértékben, amelyet a munkás újratermel, többletmunka
idő felett parancsnokol, amely a profit forrását alkotja. Ha mármost az

* — tömegében - Szerk-
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árunak ezt az értékesítését átvisszük értékére, akkor az áru mindegyik vásár
lójának munkásként kell az áruhoz viszonyulnia, azaz a benne foglalt mun
kamennyiségen kívül többletmennyiséget kell adnia helyette a vételben.
Minthogy a munkásokon kívül a többi vásárló nem munkásként viszonyul az
áruhoz {még ott is, ahol a munkás puszta áruvásárlóként lép fel, láttuk,
közvetve tovább megmarad a régi, eredeti különbözet}, ezért fel kell téte
lezni, hogy bár közvetlenül nem adnak több munkát, mint amennyit az áru
tartalmaz, de ami ugyanaz, olyan értéket adnak, amely több munkát tartal
maz. Ezzel a „több-munkával, vagy ami ugyanaz, több munka értékével"
történik az átmenet. Valójában tehát ez erre lyukad ki: egy áru értéke abban
az értékben áll, amelyet a vevő érte fizet, és ez az érték = az áru egyenértéke
(értéke) + egy többlet ezen érték felett, többletérték. Tehát a vulgáris nézet.
A profit abban áll, hogy egy árut drágábban adnak el, mint ahogy vásároljákA vevő több munkával vagy tárgyiasult munkával vásárolja meg, mint
amennyibe az eladónak kerül.
Ha azonban a vevő mármost maga is tőkés, áru eladója, és pénze —
vásárlóeszköze — csak eladott árut képvisel, akkor csak az derülne ki, hogy
mindketten túlságos drágán adják el egymásnak árujukat, és így kölcsönösen
becsapják egymást—és egyazon mértékben csapják be, ha mindketten csupán
az általános profitrátát realizálják. Honnan jöjjenek tehát azok a vevők,
akik megfizetik a tőkésnek azt a munkamennyiséget, amely = az árujában
foglalt munka + a profitja?PL: Az áru az eladónak 10 sh.-be kerül. Eladja
12 sh.-ért. Ezáltal nemcsak 10 sh.-nyi munka felett parancsnokol, hanem
2 sh.-nyivel több felett. A vevő azonban szintén 12 sh.-ért adja el 10 sh.-be
kerülő áruját. Mindegyik elveszti így mint vevő azt, amit mint eladó nyert.
Az egyetlen kivétel a munkásosztály. Mert mivel a termék árát költsége fölé
emelik, a munkások csak a termék egy részét tudják visszavásárolni, és ílymódon a termék egy másik része vagy e másik rész ára profit a tőkésnek.
De mivel a profit éppen onnan ered, hogy a munkások a terméknek csak
egy részét tudják visszavásárolni, ezért a tőkés (a tőkésosztály) soha nem
tudja profitját a munkások támasztotta kereslet által realizálni, nem tudja
azáltal realizálni, hogy az egész terméket a munkabérre cseréli, hanem éppen
csak azáltal, hogy az egész munkabért a terméknek csak egy részére cseréli
el. Tehát magukon a munkásokon kívül más keresletre és más vevőkre van
szükség, vagy pedig nem volna profit. Honnan jönnek ezek? Ha maguk is
tőkések, maguk is eladók, akkor a tőkésosztály fenti önbecsapása következik
be, amennyiben áruik árát kölcsönösen névlegesen felemelik és mindegyik
megnyeri mint eladó azt, amit mint vevő elveszít. Olyan vevőkre van tehát
szükség, akik nem eladók, hogy a tőkés a profitját realizálja, az árukat „érté-

Thomas Róbert Malthus

13

kükön adja el". Innét a földtulajdonosok, nyugdíjasok, szinekúrások, papok
stb. szükségessége, házicselédeiket és csatlósaikat sem feledve. Hogyan
jutnak ezek a „vevők" a vásárlóeszközök birtokába — hogyan kell előbb
egyenérték nélkül elvenniök a tőkésektől termékük egy részét, hogy az így
elvettel az egyenértéknél kevesebbet vásároljanak vissza —, ezt Malthus úr
nem fejti ki. Mindenesetre ebből következik a nem-termelő osztályok lehető
gyarapítása melletti perbeszéde, hogy az eladók piacot, kínálatukra keresle
tet találjanak. És így adódik továbbá, hogy a népesedési pamfletista9 a ter
melés feltételeként az állandó túlfogyasztást és az évi terméknek semmit
tevők által való lehető legnagyobb elsajátítását prédikálja. További per
beszédként hozzájárul — az elméletéből szükségképp következőhöz — az,
hogy a tőke az elvont gazdagságra való törekvést, az értékesítési törekvést
képviseli, ez azonban csak a vevők egy olyan osztálya révén realizálható, akik
a költekezési, fogyasztási, tékozlási törekvést képviselik, éppen a nem-termelő
osztályok révén, akik vevők anélkül, hogy eladók lennének.

[3. A malthusiánusok és ricardiánusok közti civódás a 20-as
közös nézetük a munkásosztályról]

években;

Ezen a bázison szép civódás volt a 20-as években (1820—30 egyáltalá
ban az angol politikai gazdaságtan nagy metafizikai kora) malthusiánusok
és ricardiánusok közt. Az utóbbiak éppúgy szükségesnek tartják, mint a
malthusiánusok, hogy a munkás ne sajátítsa el maga a termékét, hanem
ennek egy része a tőkésnek jusson, hogy ez őt, a munkást, termelésre ösztö
kélje és így biztosítva legyen a gazdagság fejlődése. De dühöngenek a malthu
siánusok ama nézete miatt, hogy a földtulajdonosoknak, állami és egyházi
szinekúrásoknak és egy egész banda henyélő csatlósnak kell először meg
kaparintaniuk — minden egyenérték nélkül — a tőkés termékének egy ré
szét (éppúgy, ahogy ő teszi ezt a munkással), hogy aztán számára profittal
megvásárolják tőle saját áruját. Bár a ricardiánusok ugyanezt fenntartják
a munkással szemben. Hogy a felhalmozás, és ezzel a munka iránti kereslet
növekedjék, a munkásnak a saját termékéből a lehető legtöbbet át kell
engednie ingyen a tőkés részére, hogy ez az így megnövekedett nettójöve
delmet megint visszaváltoztassa tőkévé. Éppígy a malthusiánus. Az ipari
tőkésektől a lehető legtöbbet ingyen el kell venni járadékként, adóként stb.,
hogy a nekik megmaradót megint profittal eladhassák kényszerű „részvé
nyeseiknek". A munkásnak nem szabad elsajátítania saját termékét, hogy
ne veszítse el a munka ösztökéjét, mondják a ricardiánusok a malthusiánu-
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sokkal együtt. Az ipari tőkésnek terméke egy részét át kell engednie a
csupán fogyasztó osztályok — fruges consumere nati* — részére, hogy ezek
az átengedettet nem előnyös feltételek közt megint kicseréljék vele. Külön
ben a tőkés elvesztené a termelés ösztökéjét, amely épp abban áll, hogy
nagy profitot csinál, áruját jóval értékén felül adja el. Később visszatérünk
erre a komikus harcra.

[4. Smith érték-elméletének Malthus-féle
értelmezése
és felhasználása Ricardo ellen]
Először is bizonyítékul, hogy Malthus az egészen közönséges elképze
lésre lyukad ki:
„Bármekkora is a számuk a közbeeső csereaktusoknak, amelyek az
áruk tekintetében végbemehetnek — akár Kínába küldik ezeket terme
lőik, akár azon a helyen adják el, ahol termelték őket: a megfelelő piac
kérdése kizárólag attól függ, vajon a termelők pótolni tudják-e tőkéiket
rendes profittal együtt, úgyhogy módjuk legyen sikeresen folytatni üzle
tüket. De mik az ő tőkéik? Ezek, mint Adam Smith megállapítja: a szer
számok, amelyekkel dolgoznak, az anyag, amelyen dolgoznak, és a szük
séges munkamennyiség feletti parancsnoklás eszközei." 11 [„Definitions",
Cazenove kiad., 70. old.]
(És ez, véli, az összes munka, amely fel van dolgozva az áruban. A profit
az így az áru termelésére ráfordított munka feletti többlet. Tehát ténylege
sen névleges megtetézés az áru költségén felül.) Es hogy semmi kétség
ne maradjon véleménye felől, helyeslően idézi, mint ami saját nézetét iga
zolja, Torrens ezredest, „On the Production of Wealth", VI. fej., 349.
old.:
„A hatékony kereslet a fogyasztóknak az a képessége és hajlandósága"
{a vevők és eladók ellentéte a fogyasztók és termelők ellentétévé
válik}, „hogy az árukért — akár közvetlen, akár közvetett csere révén —
a tőke valamennyi összetevőjéből bizonyos nagyobb adagot adjanak,
mint amennyibe az áruk termelése kerül." („Definitions", Cazenove
kiad., 70-71. old.)

* - akik arra születtek, hogy a gyümölcsöket elfogyasszák10 - Szerk.

Thomas Róbert Malthus

15

Es Cazenove úr maga, a maithusi „Definitions" kiadója, apologétája
és kommentátora:
„A profit nem függ attól az aránytól, amelyben az árukat egymás közt
kicserélik."
{tudniillik ha csupán a tőkések közti árucserét tekintenék, akkor a maithusi
elmélet — mivel nem kerül elő a munkásokkal való csere, akiknek a munkán
kívül nincs árujuk, amit a tőkéssel kicseréljenek — ostobaságnak jelennék
meg, mint puszta kölcsönös megtetézés, áruk árának névleges megtetézése.
Ezért el kell tekinteni az árucserétől, és árukat nem termelő embereknek
pénzt kell cserélniök}
„(tekintve, hogy ugyanaz az arány fennállhat a profit minden változatos
sága mellett), hanem annak arányától függ, ami a bérekre megy, vagyis az
elsődleges költség fedezésére szükséges, és amit minden esetben az ha
tároz meg, hogy egy áru megszerzése végett a vevő által hozott áldozat
(illetve a munkaérték, amelyet ad) milyen fokban haladja meg a piacravitele végett a termelő által hozott áldozatot." (Cazenove, i. m. 46.
old.)
Hogy ezekhez a szép eredményekhez eljuthasson, Malthusnak igen
nagy elméleti intézkedéseket kell tennie. Először is, A. Smithből az egyik
oldalt felfogva — amely szerint az áru értéke = az a munkamennyiség, amely
felett az áru parancsnokol, vagy amely az áru felett parancsnokol, vagy
amelyre az áru kicserélődik —, ki kell küszöbölni azokat az ellenvetéseket,
amelyeket maga A. Smith és követői, köztük Malthus is, felhoztak, hogy
egy áru értéke, hogy érték értéknek mértéke lehet.
A „Measure of Value Stated and Illustrated" c. írás, London 1823,
igazi mintapéldánya a gondolati gyengeelméjűségnek, amely kazuisztikusan
önmagát bódítva tekergődzik keresztül saját belső zűrzavarán, és amelynek
nehézkes, gyámoltalan kifejezése az elfogulatlan és inkompetens olvasóban
azt a benyomást kelti, hogy a zűrzavar világosságként való felfogásának
nehézsége nem a zűrzavar és a világosság ellentmondásában rejlik, hanem
a megértés hiányában az olvasó részéről.
Malthus első teendője, hogy a „munka értékének" és a „munka menynyiségének" Ricardo-féle szétválasztását12 megint elkenje és a Smith-féle
egymásmellettiséget az egyik téves oldalra redukálja.
„Bármely adott munkamennyiség szükségképp ugyanolyan értékű, mint
a bér, amely felette parancsnokol, vagy amelyért az ténylegesen kicserélő-
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dik." („The Measure of Value Stated and Illustrated", London 1823..
5. old.)
E mondat célja, hogy egyenlővé tegye a munka mennyisége és a munka
értéke kifejezéseket.
önmagában ez a mondat puszta tautológiát, abszurd közhelyet fejez
ki. Mivelhogy a bér, vagy az, „amelyért az" (egy munkamennyiség) „ki
cserélődik", ennek a munkamennyiségnek az értékét alkotja, ezért tautológia
azt mondani: egy meghatározott munkamennyiség értéke egyenlő a bérrel,
vagy azzal a pénz- vagy árutömeggel, amelyre ez a munka kicserélődik.
Ez más szavakkal nem jelent egyebet, mint: egy meghatározott munkamenynyiségnek a csereértéke egyenlő a csereértékével, más néven bérével.
Ebből azonban semmiképp sem következik {eltekintve attól, hogy nem
közvetlenül munkát cserélnek bérre, hanem munkaképességet; ezzel a fel
cseréléssel válik lehetővé az értelmetlenség}, hogy egy meghatározott mun
kamennyiség egyenlő azzal a munkamennyiséggel, amely fel van dolgozva
a bérben, vagy abban a pénzben vagy azokban az árukban, amelyekben
a bér jelentkezik. Ha egy munkás 12 órát dolgozik és bérként 6 óra termé
két kapja, akkor ez a 6 óra terméke alkotja az értéket (mert a bért, az érte
cserélhető árut) 12 óra munkáért. Ebből nem következik, hogy 6 óra munka
= 12 óra, vagy hogy az az áru, amelyben 6 óra jelentkezik, = az az áru,
amelyben 12 óra jelentkezik. Nem következik, hogy a bér értéke = annak
a terméknek az értéke, amelyben a munka jelentkezik. Csak az következik,
hogy a munka értéke (mert ezt a munkaképesség értéke, nem az általa el
végzett munka méri), egy adott munkamennyiség értéke kevesebb munkát
tartalmaz, mint amennyit megvásárol; hogy ezért az áru értéke, amelyben
a vásárolt munka jelentkezik, igen különbözik azoknak az áruknak az érté
kétől, amelyekkel ezt az adott munkamennyiséget megvásárolták, vagy
amelyek felette parancsnokoltak. Malthus úr a fordított következtetést
vonja le. Mivelhogy egy adott munkamennyiségnek az értéke = az értéke,
szerinte az következik, hogy az az érték, amelyben ez a munkamennyiség
jelentkezik, = a bér értéke. Továbbá az következik belőle, hogy a közvetlen
munka (tehát a termelési eszközök levonása után), amelyet egy áru felszívott,
tartalmaz, nem hoz létre nagyobb értéket, mint amit fizettek érte; csak a
bér értékét termeli újra. Már ebből is magától adódik, hogy a profitot
nem lehet megmagyarázni, ha az áruk értékét a bennük foglalt munka ha
tározza meg, hanem más forrásból kell magyarázni; előfeltételezve ugyan
is, hogy etz áru értékének magában kell foglalnia a profitot, amelyet realizál.
Mert a benne feldolgozott munka a következőkből áll: 1. Az elhasznált és
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ezért a termék értékében újramegjelenő gépi berendezésben stb. foglalt
munkából; 2. a felhasznált nyerstermékben foglalt munkából. Ez a két
*' ;m nyilvánvalóan nem növeli az új áru termelése eló'tt bennük foglalt
munkát azáltal, hogy egy új áru termelési elemeivé válnak. Marad tehát 3.
a bérben foglalt munka, amelyet eleven munkára cseréltek ki. Az utóbbi
azonban Malthus szerint nem nagyobb, mint a tárgyiasult munka, amelyre
kicserélik. Ennélfogva az áru nem tartalmaz semmilyen rész meg nem fize
tett munkát, hanem csak olyan munkát, amely egyenértéket pótol. Ebből
következik, hogy ha az áru értékét a benne foglalt munka határozná meg,
akkor az áru nem hozna profitot. Ha tehát profitot hoz, akkor ez árának
többlete a benne foglalt munka felett. Hogy értékén (amely a profitot magá
ban foglalja) adják el, ahhoz tehát olyan munkamennyiség felett kell pa
rancsnokolnia, amely = a benne magában feldolgozott munka + a munka
egy többlete, amely az áru eladásában realizált profitot képviseli.

[5. A munka változhatatlan
Malthus-féle

értékéről szóló smithi tétel
értelmezése]

Továbbá, hogy a munka, nem a termeléshez szükséges munkamennyi
ség, hanem a munka mint áru alkalmas legyen értékméró'nek, ezért Malthus
azt állítja, hogy „a munka értéke állandó". („The Measure of Value e t c " ,
29. old., jegyzet) {Ebben nincs semmi eredeti, hanem körülírása és tovább
vitele A.Smith tételének, /. könyv V. fej. (Garnier kiad., I. köt, 65—66. old.):
„Egyenlő munkamennyiségek szükségképp mindig és mindenütt ugyan
azon értékűek a munkás számára. Egészségének, erejének és energiájá
nak rendes állapotában, jártasságának és ügyességének rendes fokán min
dig szükségképp kényelmének, szabadságának és boldogságának ugyan
azt az adagját adja oda. Az ár, amelyet fizet, szükségképp mindig ugyanaz,
bármi legyen a javak mennyisége, amelyet viszonzásul kap. Ez az ár
valójában néha nagyobb és néha kisebb mennyiséget tud megvásárolni
e javakból; de ezeknek az értéke az, ami változik, és nem az őket meg
vásárló munkáé. Mindig és mindenütt az drága, amihez nehéz hozzájutni,
vagy aminek megszerzése sok munkába kerül; és az olcsó, amit könnyen
meg lehet kapni vagy nagyon kevés munkával. Ezért a munka, minthogy
saját értéke sohasem változik, az egyetlen végső és reális mérce, amellyel
minden áru értéke mindig és mindenütt megbecsülhető és összehasonlít
ható."}
2 Marx-Engels 26/111.
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{Továbbá Malthus felfedezése, amelyre oly büszke, és amelyről azt mondja,
hogy ő jött rá először, hogy ugyanis az érték = az a munkamennyiség, amely
az áruban foglaltatik, + egy olyan munkamennyiség, amely a profitot kép
viseli, úgy látszik szintén igen egyszerűen a két smithi tétel összeállítása
(Malthus soha nem vetkőzi le a plagizátort); I. könyv VI. fej. (Garnier kiad.,
I. köt. 100. old.):
„Az ár összes különböző alkotórészeinek reális értékét azzal a munka
mennyiséggel mérik, amelyet mindegyikük megvásárolni, illetve amely
felett parancsnokolni tud. A munka méri az értékét nemcsak az ár azon
részének, amely munkára oldódik fel, hanem annak is, amely járadékra
oldódik fel, és annak is, amely profitra oldódik fel."}
Malthus ebben az értelemben mondja:
Ha nő „a munka iránti kereslet, akkor [. . . ] a munkás nagyobb keresetét
nem a munka értékének emelkedése okozza, hanem azon termék értéké
nek esése, amelyre a munkát kicserélték. Es a [ • • . ] munka bőségének
[. . . ] esetében a munkás csekély keresetét a termék értékének emelkedése
okozza, nem pedig a [. • .] munka értékének esése." („The Measure of
Valueetc", 35. old.) (V. ö. uo. 33-35. old.)
Igen jól gúnyolja ki Bailey azt a maithusi bizonyítási eljárást, hogyha
munka értéke állandó (Malthus további demonstrációját, nem Smithét, egyál
talában a munka változhatatlan értékének tételét), a következőképpen:
„Ugyanilyen módon bármilyen cikkről bebizonyítható, hogy változ
hatatlan értékű; pl. 10 yard posztóról. Mert akár 5 £-et, akár 10 £-et
adunk a 10 yardért, az adott összeg mindig egyenlő értékű volna a posztó
val, amelyért kifizették, vagyis, más szavakkal, változhatatlan értékű a
posztóra vonatkoztatva. De az, amit egy változhatatlan értékű dologért
adnak, maga is szükségképp változhatatlan, tehát a 10 yard posztó szük
ségképp változhatatlan értékű. . • Pontosan ugyanolyan fajta haszontalan
ság a béreket változhatatlan értékűnek nevezni, amiért bár mennyiségük
változik, ugyanazon munkaadag felett parancsnokolnak, mint egy kalapért
adott összeget változhatatlan értékűnek nevezni, amiért, habár néha több,
néha kevesebb, mindig megvásárolja a kalapot." („A Critical Dissertation
on the Nature, Measures and Causes of Value e t c " , London (1825),
145-147. old.)
Ugyanebben az írásban Bailey igen harapósan kigúnyolja az idétlen, mélyértelműsködő számítási táblázatokat, amelyekben Malthus az értékmérőjét
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„illusztrálja". „Definitions in Political Economy"-jában (London 1827),
amelyben szabad folyást enged Bailey szarkazmusai feletti bosszúságának,
Malthus többek közt így próbálja bizonyítani a munka változhatatlan érté
két:
„Az áruk egy nagy osztálya, mint a nyerstermékek, a társadalom előre
haladásával [. • . ] emelkedik a munkával összehasonlítva [ • • • ] míg az ipari
cikkek [. • • ] esnek." így „nincs messze az [. . • ] igazságtól, ha azt mond
juk, hogy az [. . . ] áruknak az átlagos tömege, amely felett egy adott
munkamennyiség parancsnokol, ugyanabban az országban néhány év
század folyamán nem változhat nagyon lényegesen." („Definitions
e t c " , London 1827, 206. old.)
Éppoly szépen, mint a „munka változhatatlan értékét", bizonyítja
Malthus azt is, hogy a bérek pénzárainak emelkedése az áruk pénzárainak
általános emelését kell hogy előidézze:
„Ha a munka pénzbére egyetemesen emelkedik, akkor a pénz értéke ará
nyosan esik; és ha a pénz értéke esik . . . akkor a javak ára mindig emel
kedik." („Definitions", i. h. 34. old.)
Ha a pénz értéke a munkával összehasonlítva esett, akkor épp azt kell bizo
nyítani, hogy az összes áruk értéke a pénzzel összehasonlítva emelkedett,
vagyis hogy a pénz értéke nem munkában, hanem a többi áruban felbecsülve
esett. És Malthus ezt úgy bizonyítja, hogy feltételezi.

| [6. Az érték törvényének módosulásairól szóló ricardoi tételek
'j'
felhasználása az érték-elmélet ellen]
A Ricardo értékmeghatározása elleni polémiát Malthus teljesen azokból
a tételekből veszi, amelyeket maga Ricardo állított fel először azokról a
változásokról, amelyeket az áruk csereértékében — a bennük feldolgozott
munkától függetlenül — a tőke különböző összetétele a forgalom folyamatá
ból eredően hoz létre; ezek: a forgó- és állótőke különböző arányai, az al
kalmazott állótőkék különböző tartóssági fokai, a forgótőkék különböző
megtérülései. Röviden a költségárnak az értékkel való Ricardo-féle összecseréléséből, amennyiben a különös termelési területeken alkalmazott mun
ka tömegétől független költségárak kiegyenlítődéseit mint magának az érték
nek módosulásait fogja fel, s ezzel az egész elvet halomra dönti. Malthus
nem azért nyúl az értéknek a munkaidő által való meghatározása ellen maga
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Ricardo által kiemelt és általa először felfedezett ellentmondásokhoz, hogy
megoldja ezeket, hanem hogy tisztán gondolatnélküli elképzelésekhez térjen
vissza és az egymásnak ellentmondó jelenségek kimondását, a nyelvbe való
átültetésüket megoldásuknak adja ki. Látni fogjuk, hogy ugyanezt a mód
szert követik a ricardoi iskola felbomlásában; vagyis [James] Millnél és
McCullochnál, akik az ellentmondó jelenségeket megkísérlik közvetlenül
összhangba fecsegni az általános törvénnyel skolasztikusan-bárgyú definí
ciók és disztinkciók révén, hogy semmivéokoskodják ezeket, miközben
egyébként maga az alapzat is odavész.
A mondatok, amelyekben Malthus a maga Ricardo által az értéktörvény
ellen szolgáltatott anyagot ellene fordítja, a következők:
„Adam Smith megjegyezte, hogy a gabona éves termény, a húsáru
olyan termény, amelynek előállításához négy vagy öt év szükséges; 13 s
következésképpen, ha a gabona és a marhahús két egyenlő csereértékű
mennyiségét hasonlítjuk össze, bizonyos, hogy a marhahús termelésében
alkalmazott tőke utáni 15 %-os profit esetén három vagy négy pótlólagos
év különbözete, minden más megfontolást kizárva is, értékben kipótolná
a sokkal kisebb mennyiségű munkát, és ilymódon két ugyanakkora csere
értékű árunk lehetne, holott az egyiknek a felhalmozott és közvetlen
munkája 40 vagy 50%-kal kevesebb volt, mint a másiké. Ez olyan ese
mény, amely naponta megtörténik az ország legfontosabb áruinak egy
roppant tömegével; és ha a profit 15%-ról 8%-ra esnék, akkor a marha
hús értéke a gabonával összehasonlítva több mint 20%-kal esnék."
(„The Measure of Value Stated e t c " , 10—11. old.)
Minthogy mármost a tőke árukból áll és a belekerülő vagy azt alkotó
áruk nagy részének olyan az ára (tehát közönséges értelemben a csereértéke),
amely nem áll sem felhalmozott, sem közvetlen munkából, hanem — amenynyiben csupán ezt a különös árut tekintjük — az értékhez való, tisztán név
leges megtetézésbó'l, amelyet az átlagos profit hozzátevése okoz, azt mondja
Malthus:
„A munka nem az egyetlen elem, amely a tőkében fel van dolgozva."
(„Definitions", Cazenove kiad., 29. old.) „Mik a termelés költségei}. . .
a természetbeni munka mennyisége, amelyet szükséges feldolgozni az áru
ban valamint a termelésében elfogyasztott szerszámokban és anyagokban,
egy olyan pótlólagos mennyiséggel együtt, amely egyenértékű a rendes pro-
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fittál az előlegek után arra az időre, amelyre előlegezték ezeket." (I. m.
74—75. old.) „Ugyanezen okból Mill úr teljes tévedésben van, amikor a
tőkét felraktározott munkának nevezi. Talán úgy nevezhetnó'k, hogy
felraktározott munka és profit, de bizonyára nem egyedül felraktározott
munka, hacsak el nem határozzuk, hogy a profitot munkának nevezzük."
(I. m. 60—61. old.) „Azt mondani, hogy az áruk értékét a megtermelésük
höz szükséges munka és tőke mennyisége szabályozza vagy határozza
meg, ez lényegében téves. Azt mondani, hogy a megtermelésükhöz szük
séges munka és profit mennyisége szabályozza, ez lényegében igaz." (I. m.
129. old.)
Ehhez Cazenove megjegyzi, 130. old., jegyzet:
„A munka és profit kifejezést az az ellenvetés érheti, hogy a kettő nem
kölcsönviszonos terminus, — lévén a munka tevékenység, a profit pedig
eredmény; az egyik ok, a másik következmény. Ennélfogva Senior úr a
*munka és önmegtartóztatása kifejezéssel helyettesítette . . . Valójában
el kell ismerni, hogy nem az önmegtartóztatás, hanem a tőke termelő
használata az oka a profitnak."
Senior szerint ugyanis:
„Az, aki jövedelmét átváltja tőkévé, megtartóztatja magát az élvezettől,
amelyet elköltése nyújtana neki."
Szép magyarázat. Az áru értéke a benne foglalt munkából + profit
ból áll; munkából, amely benne foglaltatik, és munkából, amely nem fog
laltatik benne, de amelyet fizetni kell érte.
Malthus további polémiája Ricardo ellen:
Ricardo állítása, hogy amint „a bér értéke emelkedik, a profit arányo
san esik" és vice versa*, csak azon előfeltevés mellett igaz, „hogy áruk,
amelyekben ugyanakkora munkamennyiség van feldolgozva, mindig
ugyanakkora értékűek, és ez „500 eset közül l-ben" igaz, mégpedig
szükségképp, „mert a civilizáció és a tökéletesítés előrehaladásával"
folyton nő „az alkalmazott állótőke mennyisége és egyre különbözőbbé
és egyenlőtlenebbé teszi a forgótőke megtérülésének időit". („Definitions", London 1827, 31—32. old.) (Ugyanez 53—54. old. Cazenove kiadá
sában, ahol Malthus szószerint ezt mondja: „A dolgok [. . .] természetes

* - megfordítva - Szerh.-
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állapota" meghamisítja Ricardo értékmérőjét, mert ennek az állapotnak
„a civilizáció és a tökéletesítés előrehaladásával folytonosan az a tenden
ciája, hogy növelje az alkalmazott állótőke mennyiségét és egyre külön
bözőbbé és egyenlőtlenebbé tegye a forgótőke megtérülésének időit".)
„Ricardo úr f. . .] maga is elismer jelentős kivételeket szabálya alól;
de ha megvizsgáljuk azokat az osztályokat, amelyek a kivételeihez tar
toznak, azaz azokat, ahol az alkalmazott állótőke mennyisége különböző
és különböző tartóssági fokú, és ahol az alkalmazott forgótőke megtérü
lésének időszakai nem ugyanakkorák, azt fogjuk találni, hogy ezek oly
számosak, hogy a szabály tekinthető a kivételnek és a kivételek a szabály
nak." (50. old.)

[7. Az érték vulgáris definíciója.
A relatív munkabér ricardoi felfogása elleni polémia]
Malthus a korábban mondottakkal megegyezően így is magyarázza
az értéket :u
„Egy áru becslése, alapozva az árunak a vásárló számára Való költségére,
illetve arra az áldozatra, melyet megszerzése végett hoznia kell, amely
áldozatot azzal a munkamennyiséggel mérik, amelyet érte cserébe ad,
vagy ami ugyanarra fut ki, azzal a munkával, amely felett parancsno
kol." („Definitions", Cazenove kiad., 8—9. old.)
Cazenove is kiemeli mint különbséget Malthus és Ricardo közt:
„Ricardo úr, Adam Smithszel együtt, a munkát fogadta el a költség
igazi mércéjeként; de csak a termelési költségre alkalmazta e z t . . . ez
ugyanígy alkalmazható a vásárló számára való költség mértékeként."
(I. m. 56-57. old.)
Más szavakkal: Egy áru értéke egyenlő azzal a pénzösszeggel, amelyet a
vevőnek fizetnie kell, és ezt a pénzösszeget a legjobban a vele megvásárol
ható közönséges munka tömegével lehet felbecsülni.* De hogy mi hatá
rozza meg a pénzösszeget, ezt természetesen nem mondja meg. Ez az az
egészen közönséges elképzelés, amellyel a köznapi életben bírnak a dolog-

* Malthus feltételezi a profit létezését, hogy aztán ennek értéktömegét egy külsőleges
mércén megmérje. Nem érinti keletkezésének és belső lehetőségének kérdését. - Marx
jegyzete.
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ról. Puszta trivialitás, fellengzó'en kifejezve. Ez más szavakkal csak annyi:
a kpltségár és az érték, azonos; olyan összecserélés ez, amely A. Smithnél és
még inkább Ricardónál ellentmond valóságos fejtegetésüknek, de amelyet
most Malthus törvénnyé emel. Ilyenképpen az az elképzelés ez, amely1 yel a konkurrencia foglyává lett és csak ennek látszatát ismerő konkurrenciafiliszter bír az értékről. Mert mi is határozza meg a költségárat ? Az előle
gek + profit. Es mi határozza meg a profitot? Honnan kerül elő az alap
ehhez, honnan a többlettermék, amelyben ez a többletérték jelentkezik?
Ha csak a pénzár névleges megemeléséről van szó, akkor mi sem könynyebb, mint az áruk értékét megemelni. Es mi határozza meg az előlegek
értékét? A bennük foglalt munka értéke, mondja Malthus. És mi határozza
meg ezt? Azon áruknak az értéke, amelyekre a munkabért fordítják. És
ezeknek az áruknak az értékét? A munka értéke + profit. És így megy to
vább a kör. Tegyük fel, valóban megfizetik a munkásnak munkája értékét,
azaz azok az áruk (vagy pénzösszeg), amelyek bérét alkotják, egyenlők azzal
az áruértékkel (pénzösszeggel), amelyben munkája realizálódik, úgyhogy
ha 100 tallérnyi bért kap, akkor csak 100 tallérnyit tesz hozzá a nyersanyag
hoz stb., röviden az előlegekhez; akkor a profit egyáltalán csak egy megtetézésből állhat, amelyet az eladó az eladásnál az áru valódi értéke felett
eszközöl. Ezt teszi minden eladó. Amennyiben tehát a tőkések egymás közt
cserélnek, semelyikük sem realizál semmit ezzel a megtetézéssel, és leg
kevésbé sem alkotnak ezzel egy többletalapot, amelyből járadékukat merít
hetnék. Csak azok a tőkések, akiknek árui a munkásosztály fogyasztásába
kerülnek bele, fognak valóságos és nem illuzórikus profitot csinálni, mivel
a munkásoknak drágábban adják el újra az árukat, mint ahogy azokat tőlük
vásárolták. Az árukat, amelyeket 100 tallérért vásároltak a munkásoktól,
110 tallérért fogják nekik újra eladni. Azaz a terméknek csak 1 0 / u részét
adják el nekik újra és 1 In-ét megtartják maguknak. Mi mást jelent azonban
ez, mint hogy a 11 órából, amennyit pl. a munkás ledolgozott, csak 10-et
fizetnek meg neki, csak 10 óra termékét adják neki, ezzel szemben 1 óra
vagy ennek terméke egyenérték nélkül a tőkésnek jutna? Mi mást jelent
tehát ez, mint hogy — a munkásosztály vonatkozásában — a profitot azzal
csinálják, hogy a munkások munkájuk egy részét ingyen dolgozzák le a
tőkések számára, hogy tehát a „munka mennyisége" nem ugyanarra fut ki,
mint a „munka értéke"? A többi tőkés azonban csak képzeletében csinálna
profitot, mivel nem volna ez a kiútja.
Hogy milyen kevéssé értette Malthus Ricardo első tételeit, mennyire
abszolúte nem érti meg, hogy profit másképp is lehetséges, mint megtetézés révén, csattanóan mutatja többek közt a következő tétel:
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„Megengedve, hogy az első áruk, ha azonnal befejezték és haszná
latba állították őket, tisztán munka eredményei voltak, és hogy értéküket
ezért ennek a munkának a mennyisége határozta meg; még akkor is
teljesen lehetetlen, hogy ilyen árukat alkalmazhatnának tőkeként más áruk
termelésében való segédkezésre anélkül, hogy a tőkést bizonyos időszakra
meg ne fosztanák előlegei felhasználásától és az profit alakjában kárpótlást
ne követelne. A társadalom korai időszakaiban ezeknek a munkaelőlegek
nek viszonylagos szűkössége folytán ez a kárpótlás magas volna és jelentős
mértékben érintené az ilyen áruk értékét, a magas profitráta következ
tében. A társadalom haladottabb fokain a tőke és az áruk értékét nagy
ban érinti a profit az alkalmazott állótőke igen megnövekedett mennyi
sége és a hosszabb időtartam folytán, amelyre sok forgótőkét előlegez
nek, mielőtt a megtérülés kárpótolná a tőkést. Mindkét esetben az áruk
egymás közti cseréjének rátáját lényegesen érinti a profit változó összege. . ."
(„Definitions", Cazenove kiad., 60. old.)
A relatív munkabér 15 felfogása Ricardo egyik legnagyobb érdeme.
Ebben az rejlik, hogy a bér (és ezért a profit) értéke abszolúte függ a munka
napnak attól a részétől, amelyben a munkás önmaga számára dolgozik
(bére megtermelésére vagy újratermelésére), idejének ahhoz a részéhez
viszonyítva, amely a tőkésé. Ez gazdaságtamlag fontos, valójában csak más
kifejezés az értéktöbblet igazi elméletére. Továbbá fontos a két osztály
társadalmi viszonyára nézve. Malthus érzi, hogy itt bűzlik valami és ezért
meg kell tennie ellenvetését:
„Egyetlen író, akivel találkoztam Ricardo úr előtt, nem használta a bér
vagy reálbér terminust úgy, mint ami arányokat foglal magában."
(Ricardo a bér értékéről beszél, amely persze a termék rá jutó részeként is
jelentkezik. 16 )
„A profit valóban magában foglal arányokat; és a profitrátát mindig helye
sen az előlegek értéke utáni százalékban becsülték meg."
{Hogy mit ért Malthus az előlegek értékén, azt igen nehéz, és az ő
számára éppenséggel lehetetlen megmondani. Szerinte az áru értéke = a
benne foglalt előlegek + profit. Minthogy pedig az előlegek a közvetlen
munkán kívül még árukban állnak, ezért az előlegek értéke = a bennük levő
előlegek + profit. így a profit = az előlegek utáni profit + profit. És így
ad infinitum*.}
* - a végtelenségig - Szerig.

