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Előszó a negyvenhetedik kötethez

Marx és Engels Műveinek negyvenhetedik kötete — akárcsak a következő,
negyvennyolcadik kötet — Marx 1861 augusztusa és 1863 júliusa között ke
letkezett politikai gazdaságtani kéziratát foglalja magában, kivéve a már ko
rábban, a Művek 26. kötete I—III. részében közzétett „Értéktöbblet-elmé
letek "-et.
Az 1861 —1863-as kéziratnak Marx „A politikai gazdaságtan bírálatához"
főcímet adta és az 1859-ben „A politikai gazdaságtan bírálatához. Első fü
zet" címmel közzétett munka folytatásának tervezte. Az „Első füzet" 1859
januárjában írott előszavában műve felépítését Marx így vázolta: „A polgári
gazdaság rendszerét a következő sorrendben tárgyalom: tőke, földtulajdon,
bérmunka; állam, külkereskedelem, világpiac... Az első könyv első szakasza,
amely a tőkéről szól, a következő fejezetekből áll: l. az áru; 2. a pénz vagy
az egyszerű forgalom; 3. a tőke általában. Ez a füzet a két első fejezetet tar
talmazza." (Marx és Engels Művei, 13. köt. 5. old.) Ennek megfelelően
az 1861—1863-as kézirat ezt az alcímet viseli: „Harmadik fejezet. A tőke
általában".
Az általában-való tőke kategóriáját Marx az 1857—1858-as kéziratban
vezette be és vizsgálta meg. Jellemzése szerint ez olyan absztrakció, amely a
tőkének a többi termelési formától megkülönböztetett sajátosságát fejezi ki.
Ugyanakkor az általában-való tőke reálisan létezik is az egyes reális tőkék
mellett mint társadalmi össztőke, mint a polgári társadalom általános gazda
sági alapja.
Az 1857— 1858-as kéziraton dolgozva Marx eljutott „A tőke általában "hár
mas felosztásához — 1. a tőke termelési folyamata, 2. a tőke forgalmi folya
mata, 3. a kettő egysége, vagy tőke és profit —, amely azután az egész elmé
leti rész tagolásának alapja lett. Ez a hármas struktúra szerepel „A politikai
gazdaságtan bírálatához" harmadik fejezetének 1861 nyarán (nem, mint ré
gebben feltételezték, 1859-ben) készített tervvázlatában (lásd 46. köt. II.
rész, 439-446. old.), s ebből indult ki az 1861-1863-as kéziratban.
A kézirat, az „Értéktöbblet-elméletek"-kel együtt, 23 füzetből áll, foly
tatólagos oldalszámozással, összesen mintegy 200 nyomdai ív terjedelemben.
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Az elsó' öt füzet, amely 1861 augusztusától körülbelül 1862 januárjáig ké
szült, olyan kérdéseket vizsgál, amelyeket Marx később a „Tőke" I. köteté
ben dolgozott ki véglegesebb formában: „A pénz átváltozása tőkévé" (I.,
II. füzet és a III. eleje), „Az abszolút értéktöbblet" (III. füzet), „A relatív
értéktöbblet" ( I I I - V . füzet).
A gépek tőkés alkalmazásáról szóló részhez érve (az V. füzetben) Marx
1862 januárjában félbeszakította ennek kifejtését és áttért a polgári politikai
gazdaságtan történetének részletes kritikai vizsgálatára, az „Értéktöbbletelméletek"-re (VI-XV. füzet).
1862 novemberében, az „Értéktöbblet-elméletek" befejező témájának —
„A jövedelem és forrásai. A vulgáris gazdaságtan" — kidolgozása folyamán
(XV. füzet) Marx fokozatosan áttért a később a „Tőke" III. kötetében tár
gyalt problémakörre, a kereskedő- és hiteltőke elemzésére, amely a XV. fü
zet végéig folytatódik. A XVI. füzetben és a XVII. füzet jelentős részében,
amelyeket 1862 decemberében írt, Marx ezeket a kérdéseket vizsgálta: „Ér
téktöbblet és profit", „A profitráta esése", és folytatta a kereskedőtőkének
a XV. füzet végén megkezdett elemzését.
1862 végén Marx elhatározta, hogy munkáját nem „A politikai gazdaság
tan bírálatához" második füzeteként teszi közzé, hanem önálló műként „A
tőke" címmel, s csak az alcíme lesz „A politikai gazdaságtan bírálatához"
(lásd Kugelmannhoz írt 1862 dec. 28-i levelét, 30. köt. 611. old.).
A XVII. füzet végén és a XVIII. elején „A pénz visszaáramló mozgásai
a tőkés újratermelésben" c. „epizód" található, amely a későbbi „Tőke" II.
kötetének kérdéskörébe tartozik. Az 1863 januárjában írt XVIII. füzetben
Marx visszatér a kereskedőtőkéhez, majd az „Értéktöbblet-elméletek"-hez.
Ugyanebben a füzetben tervvázlatok vannak a „Tőke" I. és III. részéhez

(lásd 26. köt. I. rész, 376-377. old.).
Az V. füzet végén és a XIX. és XX. füzetben, amelyek 1862 novembere
és 1863 májusa között íródtak, Marx visszatért a gépekkel foglalkozó rész
hez és befejezte azt, utána megvizsgálta a relatív és az abszolút értéktöbblet
kölcsönös viszonyának kérdését. A XX. füzet legvége megint az „Értéktöbblet-elméletek"-hez tartozik.
Az 1863 május—júliusában íródott XXI—XXIII. füzetben az „Értéktöbblet-elméletek"-hez kapcsolódó jegyzetek mellett található „A munka
formai és valóságos alávetése a tőkének", „Az értéktöbblet visszaváltoztatása tőkévé" és „Az úgynevezett eredeti felhalmozás", amelyek a „Tőke" I.
kötetének, és „Az egyszerű újratermelés", amely a II. kötetnek a tárgyköré
be tartozik.
Az 1861—1863-as kézirat szövegének közlésében a kronológiai elvet kö-
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vettük. A kisszámú eltérés ettől, ami az anyag némi átcsoportosítását tette
szükségessé, Marxnak magában a szövegben, az egyes füzetek borítólapjain,
vagy a tervvázlatokban stb. található útmutatásai alapján történt. Ezen út
mutatások szerint az egész anyag a már említett három fő szakaszra — „A
tőke termelési folyamata", „A tőke forgalmi folyamata", „Tőke és profit"
— tagolódik. Ezért az első öt füzet szövege után a XIX. és XX. füzet szövege
következik, amely közvetlen folytatása az V. füzetnek. Továbbá a második
szakaszt — „A tőke forgalmi folyamata" —, a harmadik, a „Tőke és profit"
elé helyeztük, bár időbelileg később íródott. Végül a „Tőke és profit" sza
kasz olyan szöveggel kezdődik, amely a XVI. és XVII. füzetben található, és
utána következik a XV. füzet anyaga.
A 47. kötet tartalma ezért „A tőke termelési folyamata" (I—V., XIX. és
XX. füzet). A 48. kötetbe kerül „A tőke forgalmi folyamata" és a „Tőke és
profit", valamint kiegészítések a tőke termelési folyamatához (XV—XVIII.,
X X I - X X I I I . füzet).

Az 1861—1863-as kézirat fontos lépés Marx gazdasági elméletének fejlő
désében. Először, a már az 1857—1858-as kéziratban kidolgozott értékel
mélet és értéktöbblet-elmélet alapján Marx folytatta a munka és a tőke kö
zötti viszonyok elemzését, s a kapitalizmus antagonisztikus ellentmondásai
val, a munkásosztály helyzetével és harcával kapcsolatos kérdések széles kö
rét vizsgálta meg. Másodszor, átfogóan elemezte a tőkés termelési folyama
tot, nyomon követte történelmi fejlődését, kiemelve a munka tőkének való
formai és valóságos alávetése szakaszait. Első ízben vizsgálta meg részlete
sen a munka termelékenysége tőkés emelésének, a munka reális alávetése
fejlődésének egymást követő stádiumait. Ezzel kapcsolatban igen érdekes a
tudományos-technikai haladásnak, s e haladás társadalmi-gazdasági követ
kezményeinek marxi elemzése. Harmadszor, az 1861—1863-as kézirat törté
neti-kritikai részében, az „Ertéktöbblet-elméletek"-ben a polgári politikai
gazdaságtan fejlődéséről folytatott vizsgálattal párhuzamosan dolgozta ki
Marx a maga gazdasági tanításának több fontos oldalát: a profit, az átlag
profit és a termelési ár, a földjáradék elméletét, tárta fel a tőkés újratermelés,
a gazdasági válságok törvényszerűségeit, a termelő munka sajátosságait és
ismérveit.
Bár a kézirat e kötetbe került részének fő tartalmát Marx később feldol
gozta a „Tőke" 1867-ben megjelent I. kötetében, ez mégis fontos helyet
foglal el a marxi gazdaságtani hagyatékban, érdekes mind elméleti, mind tör
ténelmi szempontból. Betekintést nyújt, más kéziratokkal együtt, Marx al-
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kotó munkájának folyamatába és értékes kommentárt a „Tőke" végleges
szövegéhez, mert sok olyan részt tartalmaz, amelyet később nem fejtett ki
ennyire tüzetesen.
Az értéktöbblet létrehozásának folyamatát vizsgálva Marx részletesen
megindokolja a tőkés kizsákmányolási folyamat, az értéktöbblet-termelési fo
lyamat és az értéktörvény, az egyenértékek cseréjének törvénye közötti egye
zést. Ez az indokolás központi helyet foglal el Marx értéktöbblet-elméleté
ben, gyökeresen megkülönböztetve azt a polgári közgazdászok elméleteitől
és a különféle kispolgári szocialista koncepcióktól. „A közgazdászok — írja
Marx — az értéktöbbletet soha nem tudták összeegyeztetni az egyenértékű
ség önmaguk felállította törvényével. A szocialisták mindig belekapaszkod
tak ebbe az ellentmondásba és ezen lovagoltak, ahelyett, hogy megértették
volna a sajátos természetét ennek az árunak, a munkaképességnek, amely
nek használati értéke maga a csereértéket létrehozó tevékenység" (lásd
75-76. old.).
Marx először is feltárja ennek az árunak a sajátos jellegét, amely szervesen
összefügg az egyszerű árugazdaságtól minőségileg különböző tőkés terme
lési mód természetével. Kimutatja, hogy az árutermelés és forgalom a maga
fejlett formájában bizonyos feltételek között valóban kiindulópontja a tőkés
termelésnek, de az utóbbi korántsem korlátozódik az áru- és pénzviszo
nyokra, hanem e viszonyok lényegileg új fejlődési szakasza. „A tőke azon
ban — írja — eleve mint olyan viszony lép fel, amely csak egy meghatáro
zott történelmi folyamat eredménye lehet és alapzata egy meghatározott
korszaknak a társadalmi termelési módban" (lásd 30. old.). Csak a társada
lom gazdasági fejlődésének egy meghatározott fokán talál a pénztulajdo
nos a piacon a munkaeszközöktől szabad munkást, aki csak a munkaerejét
(Marx itt még a munkaképesség, Arbeitsvermögen kifejezést használja)
tudja eladni, az egyetlen árut, amelynek a fogyasztása új érték létrehozását
jelenti. Ha nem tesznek különbséget a munkaerő és a munka között, amely
ennek a munkaerőnek a fogyasztása, nem lehet megmagyarázni az érték
többlet forrását. (Éppen ez történt például Ricardo elméletében.) Ezért
Marx a munkaerőt mint csupán potenciális munkalehetőséget írja le, amely
el van választva mind magától a munkától, mind megvalósításának feltéte
leitől.
A munkaerő használati értéke maga a munkafolyamat. Ezzel kapcsolatban
Marx megjegyzi, hogy e folyamatot azért kell megvizsgálni, mert ezen „áru kü
lönös használati értéke és használati értékként történő megvalósulása a gazda
sági viszonyt, magát a gazdasági formameghatározottságot érinti" (43. old.).
A munkafolyamatban a munkás csak mint megszemélyesült munkaerő jele-
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nik meg. „Jellemző — írja Marx —, hogy Angliában a munkásokat a fő szerv
ről, amely által munkaképességük működik, tudniillik saját kezükről nevezik
el, hands" (44. old.). A munkafolyamat tárgyi tényezői között Marx külön
kiemeli a termelési szerszámokat, melyek fejlődése „megmutatja, hogy
az ember milyen mértékben növelte közvetlen munkájának a természeti
anyagra gyakorolt hatását" (45. old.).
Magában a munkafolyamatban, állapítja meg Marx, nem valamilyen
meghatározott termelési viszony van kifejezve, ez a folyamat minden társa
dalmi termelési módnak közös sajátja. De a tőkés termelési mód nemcsak
munkafolyamat, hanem értékesítési folyamat is. A munkának a tőkés ter
melési folyamatbeli kettős jellege abban nyilvánul meg, hogy új érték létre
hozása mellett fenntartja a termék értékében az anyag és a munkaeszközök
értékét.
A munka és a tőke közötti viszony marxi elemzésében igen fontos a mun
kaerő értéke — és pénzbeli kifejezése, a munkabér — nagyságának meghatá
rozása. A polgári közgazdászok, kezdve a fiziokratákkal, a munkaerő értékét
(illetve ők a „munka értékéről" beszéltek) a történelmi fejlődés fokától
független, változatlan nagyságnak tekintették, a „minimálbér" felfogását
vallották, mely szerint a munkabér nagyságát a munkás fenntartásához
fizikailag szükséges létfenntartási eszközök egyszer s mindenkorra adott
tömegének értéke határozza meg. E koncepció megcáfolása tette lehetővé
Marxnak, hogy megalapozza a munkásosztály béremelésért és munkaidő
csökkentésért vívott harcának szükségességét. Rámutatott arra, hogy „mi
vel az úgynevezett elemi életszükségletek terjedelme és kielégítésük módja
nagyrészt a társadalom kulturális állapotától függ — maga is történelmi ter
mék, ezért egyik országban vagy egyik korszakban a szükséges létfenntartá
si eszközökhöz tartozik az, ami a másikban nem tartozik oda" (lásd 34. old.).
Statisztikai forrásokból, elsősorban angol gyárfelügyelői jelentésekből
vett számos példával tárja fel a tőke tendenciáját a többletmunka minden
határt túllépő növelésére, a kizsákmányolás szörnyűségeit.
A túlmunka a munkaerő normális élettartamának csökkenését, értékének
pusztulását idézi elő, ami megsértése a munkaerő eladása normális feltétele
inek. „A tőkés termelés — írja Marx — . . . szerfelett takarékos a megvalósult,
árukban megvalósult munkával. Minden más termelési módnál nagyobb
tékozlója embernek, eleven munkának, tékozlója nemcsak húsnak, vérnek és
izomnak, hanem agyvelőknek és idegeknek is. Valóban, csak az egyéni fej
lődés legnagyobb herdálásával biztosítják az általános emberi fejlődést a
történelem ama korszakaiban, amelyek előjátékai az emberiség szocialista
berendezkedésének" (314. old.). Csak a munkásosztály ellenállása akadályoz-
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hatja meg a tőke mértéktelen igényeinek teljesülését. Marx elemzi a mun
kásosztály harcát a munkanap törvényekkel való korlátozásáért, s hangsú
lyozza ennek „rendkívül jótevő hatásait az angliai munkásosztály fizikai,
erkölcsi és szellemi állapotának javulására" (329. old.).
Munkafolyamat és értékesítési folyamat egységének fogva fel, Marx a
tőkés termelési folyamatot történelmi fejlődésében vizsgálja, kiemelve, hogy
a munkát előbb formailag, majd valóságosan vetik alá a tőkének. (Később, a
kézirat XXI. füzetében részletesebben visszatér erre.) A munka formai alá
vetését úgy írja le, mint a tőkének eleinte még az előző termelési mód fel
tételei között megvalósuló parancsnoklását a munkafolyamat fölött, az
anyag, munkaeszköz, munkaidő stb. felhasználásának ellenőrzését. „Csak
fejlődése folyamán veti alá magának a tőke a munkafolyamatot nemcsak
formailag, hanem át is változtatja, újjáalakítja magát a termelési módot és
így hozza csak létre a maga sajátságos termelési módját" (79. old.). A kapi
talizmus történelmi fejlődése e két szakaszának az értéktöbblet abszolút és
relatív formája felel meg. Mint Marx megjegyzi, „a tőkének az a tendenci
ája, hogy az értéktöbbletet egyidejűleg fejlessze mindkét formájában"

(495. old.).
A munkásosztály ellenállása bizonyos korlátokat szab az abszolút érték
többlet növekedésének, a többletmunkaidő munkanap-meghosszabbítás
útján való növelésének. Ezenkívül vannak a meghosszabbításnak tisztán
fizikai határai is. Ezért a tőkésosztály a termelőerők további fejlesztésével, a
munka termelékenységének növelésével igyekszik kárpótolni magát. Lehe
tővé válik, hogy kevesebb munkaidő alatt állítsák elő a munkások számára
szükséges létfenntartási eszközöket, s ezáltal a munkás szükséges munkájá
nak egy része többletmunkává válik, ez pedig a relatív értéktöbblet növeke
dését idézi elő. A munka termelékenységének emelkedésében érdekeltek
azok a tőkések is, akik nem a munkások létfenntartási eszközeit termelik,
mert ez az emelkedés, amíg nem válik általánossá, a termelékenyebb munkát
az addigi szinten fizető tőkésnek módot nyújt arra, hogy a munka termékét
egyéni értékét meghaladó magasabb társadalmi értéken adja el.
Emellett a munkás létfenntartási eszközeinek köre bővülhet, bár értékük
csökken. Marx megjegyzi, hogy a munkás élethelyzetének esetleges javulása
„a relatív értéktöbblet természetén és törvényén — hogy a fokozódó termelé
kenység következtében a munkanapnak egy nagyobb részét sajátítja el a tőke
— mit sem változtat. Ennélfogva idétlen dolog, ha valaki ezt a törvényt an
nak a statisztikai kimutatásával akarja megcáfolni, hogy a munkás anyagi
helyzete itt vagy ott, ilyen vagy olyan arányban javult a munka termelőere
jének fejlődése következtében" (219. old.). A munkásosztály elnyomorodása
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így megfogalmazott valódi dialektikájának semmi köze ahhoz a burzsoá és
reformista kritikusok által Marxnak tulajdonított sémához, hogy a munkások
helyzete szakadatlanul automatikusan romlik.
Az 1861—1863-as kéziratban Marx először vizsgálja meg részletesen a
munka termelőereje tőkés termelési módbeli emelésének három történelmi
stádiumát: 1. kooperáció, 2. a munka manufaktúrán belüli megosztása,
3. gépi berendezés és a tudomány alkalmazása.
A kooperáció Marx szavaival „az általános forma, amely alapul szolgál a
társadalmi munka termelékenységének gyarapítására irányuló valamennyi
társadalmi elrendezéshez" (223. old.). Abban a mértékben, ahogy a koope
ráció csökkenti a szükséges munkaidőt, növeli a relatív értéktöbbletet,
amelyet a tőkés ingyen elsajátít. Ebben az értelemben „a kooperáció, a társa
dalmi munkának ez a termelőereje a tőkének, nem pedig a munkának a ter
melőerejeként jelenik meg" (228. old.). Marx megjegyzi, hogy „ez az áttevődés a tőkés termelésen belül a társadalmi munka valamennyi termelőerejére
vonatkozóan végbemegy" (uo.); ez „a munka külsővé-idegenné válási fo
lyamata . . . saját társadalmi formáinak elidegenülése, idegen hatalmakként
való kifejezése" (274. old.).
A tőkés manufaktúrabeli munkamegosztást Marx a kooperáció továbbfej
lesztett formájának nevezi, a munkatermelékenység fokozása és a relatív
értéktöbblet növelése hatalmas eszközének. A manufaktúrán belüli munka
megosztás a társadalmi munkamegosztás alapján fejlődik ki — amelynek ered
ménye az árucsere —, mint külön, részleges munkafajták együttműködése
egy és ugyanazon használati érték előállítására. Az 1861—1863-as kéziratban
Marx részletesen megvizsgálja a munkamegosztás két típusának kölcsönhatá
sát, megjegyezve ezzel kapcsolatban, hogy a munka megosztása „bizonyos vo
natkozásban a kategóriák kategóriája a politikai gazdaságtanban " (234. old.).
A társadalmi munkamegosztás megfelel egyáltalában az áruviszonyoknak,
az üzemen belüli munkamegosztás viszont sajátosan tőkés forma. A munka
megosztás e két alaptípusának kölcsönös feltételezettsége, amelyet Marx
tárt fel, azt jelentette, hogy „csak a tőkés termelés, azaz a tőke kifejlődésével
realizálódnak az árura vonatkozóan kifejtett általános törvények . . . válik
az áru valóban a gazdagság általános elemi formájává" (275. old.). A tőkés
termelési folyamaton belüli munkamegosztásnak történelmileg „megfelel a
manufaktúra mint különös termelési mód" (234. old.). Marx kimutatja, hogy
a tőkés manufaktúrát nem különböző munkafolyamatoknak a munkások
közötti elosztása jellemzi, hanem ellenkezőleg, a munkásoknak az elosztása a
különböző munkafolyamatok között, „melyek mindegyike kizárólagos
életfolyamatukká válik" (243. old.). A munkások a manufaktúrában a teve-
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kenységek kombinációjának puszta „építőköveivé" válnak és teljes mérték
ben függnek az összmechanizmustól.
Marx nyomon követi a gépi termelés kialakulását a manufaktúra idősza
kán belül. Ezzel kapcsolatban fontos módszertani megjegyzést tesz: „Ahogy
a különböző geológiai formációk egymásutánjánál nem szabad azt hinnünk,
hogy a korszakok váratlanul jelennek meg, élesen különválnak, úgy a kü
lönböző gazdasági társadalomalakulatok képződésénél sem" (384. old.).
Felhívja a figyelmet arra, hogy a polgári társadalmat megelőző legnagyobb
találmányok — lőpor, iránytű, könyvnyomtatás —, valamint Kopernikusz és
Kepler forradalmi csillagászati felfedezései a kézműves korszakba tartoznak.
„Az általános törvény, amely érvényesül — írja Marx —, az, hogy a későbbi
forma anyagi lehetősége a korábbiban teremtődik meg, mind a technológiai
feltételek, mind az üzem nekik megfelelő gazdasági struktúrája" (uo.). Ez
zel kapcsolatban Marx hangsúlyozza, hogy hibás, egyoldalú az a nézet,
amely a középkori korporációs és céhrendszért valami „nem-szabadnak"
fogja fel. „Ez volt az a forma, amelyben a munka felszabadult a földtulajdon
alól és feltétlenül az a korszak, amelyben társadalmilag és politikailag a leg
magasabban állt." (386. old.).
A gépek tőkés alkalmazásának beható tanulmányozását Marx már 1851ben elkezdte. Ebben az időben részletes technológia-történeti kivonatokat
készített a többi között Poppe „Geschichte der Technologie"-jából (1807—
1811), Ure „Technisches Wörterbuch"-jából (1843—1844, prágai német
kiadás), Beckmann „Beitrage zur Geschichte der Erfindungen" c. művéből
(1786). Ezen anyagok alapján készítette el Marx az 1861—1863-as kézirat
V. füzetében a gépekről szóló szakasz első részét. 1863 januárjában további
tanulmányokat kezdett e kérdésről. „A gépekről szóló szakaszhoz egyetmást hozzáteszek — írta 1863 jan. 28-án Engelsnek. — Van itt néhány érdekes
kérdés, amelyeket az első megmunkáláskor nem vettem figyelembe. Hogy
tisztába jöjjek velük, elejétől végig átolvastam technológiai füzeteimet
(kivonataimat), továbbá hallgatom Willis professzornak munkások számára
tartott gyakorlati (csak experimentális) tanfolyamát" (30. köt. 308. old.);
Már 1851-ben nagyon érdekelte Marxot az első kereskedelmi-ipari világ
kiállítás, amelyet akkor rendeztek meg Londonban. Később gondosan ta
nulmányozta az „Industry of Nations" c. munka 1855-ben megjelent má
sodik részét, amely az 185l-es kiállítás alapján „A mesterségek, gépek és
manufaktúrák jelenlegi állapotának áttekintésé "-t tartalmazza, tehát az ak
kori legújabb technikai eredményeket ismerteti.
Poppe munkájából merítette Marx a többi között a malmok történetének
adatait. „A malom — állapítja meg — az első olyan munkaszerszámnak te-
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kinthető, amelyre a gépi berendezés elvét alkalmazták", „a mechanika
egész történetét is tanulmányozhatjuk a malom történetén" (336—337. old.).
A gépi termelés technológiai előfeltételének tekinti Marx a munkaszer
számok differenciálódását, specializálódását és egyszerűsödését. Gúnyoló
dik a szerszám és a gép különbségéről folytatott skolasztikus vitákon és ki
mutatja, hogy „itt nem pontos technológiai szétválásról van szó, hanem olyan
forradalomról az alkalmazott munkaeszközökben, amely átalakítja a terme
lési módot és ennélfogva a termelési viszonyokat" (332. old.). Arra a követ
keztetésre jut, hogy az ipari forradalom először a gépnek azt a részét ragadja
meg, amely a munkát végzi. A gőzgépnek mozgást termelő gépként való al
kalmazását Marx a második forradalomnak nevezi (v. ö. 334. old.).
A nagyüzemi gépi termelés jellemző vonása, hogy a tőke nagymértékben
használja fel a természet és a tudomány erőit. Már az 1857—1858-as kézirat
ban kiemelte Marx azt a tendenciát, hogy a tudományt közvetlen termelő
erővé változtassák. Most konkretizálja ezt a tételt és megállapítja: „csak a
tőkés termelés változtatja az anyagi termelési folyamatot a tudománynak a
termelésre való alkalmazásává — a gyakorlatba átvitt tudománnyá" (470.
old.). De a tőke nemcsak kiaknázza a tudományt, hanem a dolgozók ellen
fordítja vívmányait. „A tudomány mint a munkától idegen, ellenséges és
rajta uralkodó potencia jelenik meg" (467. old.). Marx megjegyzi, hogy a
gépek feltalálását sokszor éppen a munkások sztrájkja idézte elő. „A gépi be
rendezés itt célzata szerint is mint a tőkének a munkával szemben ellenséges
formája lép színre" (301. old.).
A gépek alkalmazásán alapuló termelési mód klasszikus kifejezése az
„automatikus gyár", ahol a gépi berendezés egy összefüggő rendszerét al
kalmazzák. „Az automatikus gyár — hangsúlyozza Marx — a tökéletes, a gépi
berendezésnek megfelelő termelési mód, s annál tökéletesebb, minél inkább
egy teljes mechanikus rendszert alkot, minél kevésbé van még szükség egyes
folyamatokhoz . . . az emberi munkával való közvetítésre" (424. old.).
Fontos helyet foglal el Marx elemzésében a gyárrendszer kategóriája is;
ezt a tőkés alapon való gépi termelésnek megfelelő fejlett munkaszervezet
nek nevezi. A gyárrendszer vizsgálatában nagymértékben felhasználta En
gels 1845-ben megjelent könyvét, „A munkásosztály helyzete Angliában "-t.
„Ami a könyved lényegét illeti — írta Engelsnek 1863 ápr. 9-én —, azt az
1844 óta bekövetkezett későbbi fejlődés a legapróbb részletekig igazolta"
(30. köt. 328. old.).
A gépekről szóló szakasz sokat foglalkozik a gépek tőkés alkalmazásának
előfeltételeivel és következményeivel. A tőkés fő célja itt is a munkanap
megfizetett részének csökkentése és a meg nem fizetett rész meghosszabbí-
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tása, a többletmunkáidé' növelése. Ezért az új gépek bevezetésének legfonto
sabb előfeltétele a munkafeltételek koncentrációja és együttes, tehát gazda
ságosabb alkalmazásuk a kooperáló munkások által. Csak ezáltal alkalmaz
hatók a gépek úgy, „hogy a munkafolyamatban való nagyobb hatékonysá
gukkisebb költségükkel... jár együtt" (422. old.). Ezzel kapcsolatban Marx
megvizsgálja a régebben független iparágak (pl. fonás és szövés) kombinálá
sára, folytonos termelési rendszerré változtatásukra irányuló tendenciát.
A gépi termelésnek objektív tendenciája a munkaidő abszolút vagy rela
tív meghosszabbítása. Ezzel a tendenciával, a tőke azon törekvésével, hogy
meggyorsítsa az állótőke megtérülését, biztosítsa szakadatlan működését,
függ össze az éjszakai műszakok bevezetése és a munka intenzívebbé tétele,
„sűrítése". Az 1861 —1863-as kézirat nagy figyelmet fordít erre a kérdésre.
Marx megállapítja a kapcsolatot a tízórás munkanap angliai törvénybe ikta
tása és a munka intenzitásának növelésére irányuló további műszaki haladás
között. Az ipari üzem fordulatát „kilfényszerítettéaL külső határ, amelyet a tör
vényhozás a munkás kizsákmányolásának szabott" (327. old.). De az intenzifikálásnak objektív határai vannak: „hamarosan olyan pontot érnének el,
amelyen újra rövidíteni kellene az összmunkanapot" (328. old.).
Ugyanakkor Marx megjegyzi, hogy a munka intenzitásának növelése
„bizonyos feltétele a társadalmi haladásnak", mert „szabad idő jön létre a
munkás számára is", és ezzel olyan tevékenység lehetősége, amely üdülés
ként hat (329. old.).
A kapitalizmusban a műszaki haladás egyik leglényegesebb eredménye
az, hogy gépek helyettesítik az eleven munkát. Ezzel kapcsolatban Marx
konstatálja a munkásosztály relatív csökkenésének tendenciáját, egyszer
smind rámutat abszolút növekedésére: „Bár a munkások tömege abszolúte
nő, relatíve csökken, nemcsak a munkájukat felszívó állandó tőkéhez képest,
hanem a társadalomnak nem közvetlenül az anyagi termelésben helyet fog
laló vagy egyáltalában semmiféle termelésben helyet nem foglaló részéhez
képest is" (269. old.). Tehát a gépek tőkés alkalmazásának objektív ered
ménye a munka tőkének való tényleges alávetésének egy új foka. Csak
ezen a fokon lép fel „a munkások fölöslegessé tétele mint kimondott és tuda
tos tendencia és mint nagy méretekben ható tendencia" (458. old.). Marx
emellett hangsúlyozza a gépi termelés ezzel ellentétes tendenciáját is, újabb
munkások folytonos vonzására, a kizsákmányolás szférájának bővítésére.
Ezért a kapitalizmusra a munkásosztály helyzetének „folytonos ingado
zása" jellemző (462. old.).

*
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Kiadásunk a műnek a „Kari Marx—Friedrich Engels Gesamtausgabe"
(MEGA) II. része 3. kötete 1. és 6. részében megjelent eredeti nyelvű ki
adását — „Zur Kritik der politischen ökonomie (Manuskript 1861—1863)",
Dietz Verlag, Berlin 1976 és 1982 — követi. A kéziratnak a sorozatban (a
26., a 47. és a 48. kötetben) való elrendezését feltüntető listát és a tárgymu
tatót a 48. kötet végén közöljük.
A kézirat fejezetekre osztása Marxtól származik. A címek többségét is ő
adta. A szerkesztőségtől eredő címeket, kiegészítéseket, betoldásokat és
magyarázatokat (a lábjegyzetekben is) szögletes zárójelben adtuk; a magá
tól Marxtól származó szögletes zárójeleket kapcsos zárójelekkel — {} — he
lyettesítettük. A zömükben eredeti (angol, francia, görög stb.) nyelven
szereplő idézeteket, valamint — néhány kivétellel — Marx nem német nyel
vű fordulatait és fejtegetéseit csak magyar fordításban közöltük. Az idézete
ket egybevetettük az eredetijükkel, de ahol Marx saját fordításában (vagy
tömörítésében) közöl idézeteket, ott azok értelmezésében a marxi értelme
zéshez tartottuk magunkat; kihagyásokat is csak ott jelöltünk, ahol maga
Marx jelölte őket.
A kötetet fordította Lissauer Zoltán.

Kari Marx

A politikai gazdaságtan bírálatához
(1861—1863. évi kézirat)
Harmadik fejezet

A tőke általában

2 Marx-Engels 47.
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[ELSŐ SZAKASZ)

A tőke termelési folyamata 1
[Első

fejezet]

A pénz átváltozása tőkévé
a) P—A—P. A tőke legáltalánosabb formája
Hogyan válik a pénz tőkévé? vagyis hogyan válik a pénzbirtokos (azaz
árubirtokps) tőkéssé ?
Vegyük szemügyre mindenekelőtt a P—A—P formát — pénz cserélése
árura, azaz vétel, hogy az árut megint pénzre cseréljék, azaz, hogy eladják.
Már előbb megjegyeztük,2 hogy az A—P—A körforgásban a végpontok,
A, A, bár egyenlő értéknagyságok, minőségileg különbözőek, ezért ebben a
formában Valóságos anyagcsere megy végbe (különböző használati értékeket
cserélnek ki egymásra), tehát az A—A eredménynek — áru árura való cseré
jének, valójában használati értékek egymásra való cseréjének — magától
értetődő célja van. A P—A—P (venni eladás végett) formában viszont a két
végpont, P, P, minőségileg ugyanaz, pénz. De ha én P-t (pénzt) A-ra (árura)
cserélek, hogy az árut (A) megint P-re (pénz) cseréljem, tehát azért veszek,
hogy eladjak, akkor az eredmény az, hogy pénzt cseréltem pénzre. Valóban,
a P—A—P körforgás (venni eladás végett) a következő aktusokra hasad.
Először P—A, pénz cseréje árura, vétel; másodszor A—P, áru cseréje pénzre,
eladás; és e két aktus egysége, vagyis P—Á—P mindkét stádiumának befu
tása, pénz cserélése árura, hogy árut pénzre cseréljenek, venni, hogy eladja
nak. A folyamat eredménye pedig P—P, pénzt pénzre cserélni. Ha 100 tal
lérért gyapotot veszek és a gyapotot megint eladom 100 tallérért, akkor a
folyamat végén, mint az elején, 100 tallérom van; az egész mozgás abban
áll, hogy a vétellel 100 tallért kiadok és az eladással megint 100 tallért beve
szek. Az eredmény tehát P—P, hogy valójában 100 tallért cseréltem 100 tal-
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lérra. De egy ilyen művelet céltalannak és ezért ízetlennek látszik.* A folya
mat végén, mint az elején, pénzem van, minőségileg ugyanaz az áru, menynyiségileg ugyanaz az értéknagyság. A folyamat (mozgás) kiindulópontja és
végpontja pénz. Ugyanaz a személy adja ki a pénzt mint vevő, hogy mint
eladó visszakapja. A pont, amelyről a pénz ebben a mozgásban kiindul,
ugyanaz, amelyre visszatér. Minthogy P—A—P-ben, az újraeladásért való
vétel folyamatában a végpontok, P , P, minőségileg ugyanazok, ezért ez a fo
lyamat csak akkor kaphat tartalmat és célt, ha mennyiségileg különbözőek.
Ha 100 tallérért gyapotot veszek és ugyanazt a gyapotot 110 tallérért adom el,
akkor valójában 100 tallért cseréltem 110 tallérra, vagyis 100 tallérral 110
tallért vettem. Tartalmat tehát a P—Á—P körforgási forma, venni, hogy el
adjunk, azáltal kap, hogy a P, P végpontok, habár minőségileg ugyanazok,
pénz, mennyiségileg különbözőek, mivel a második P magasabb értéknagy
ság, magasabb értékösszeg, mint az első. Árut azért vesznek, hogy drágáb
ban adják el, azaz olcsóbban vesznek, mint eladnak.
Vegyük mindenekelőtt szemügyre a P—A—P formát (venni eladás végett)
és hasonlítsuk össze a korábban szemlélt A—P—A körforgási formával
(eladni vétel végett). Először is a P—A—P körforgás, mint az A—P—A kör
forgás, két különböző csereaktusra hasad, melyeknek egysége ő. Nevezete
fen P—A, pénz cserélése árura, vagyis vétel. Ebben a csereaktusban egy ve
vő és egy eladó áll egymással szemben. Másodszor A—P, eladás, áru cseré
lése pénzre. Ebben az aktusban szintén két személy, vevő és eladó áll egy
mással szemben. A vevő vesz az egyiktől és elad a másiknak. Az a vevő, aki
től a mozgás kiindul, mindkét aktust végigcsinálja. Először vesz és azután
elad. Vagyis a pénze végigmegy mindkét stádiumon. Mint kiindulópont
jelenik meg az első stádiumban és mint eredmény a másikban. Ezzel szem
ben a két személy mindegyike, akikkel cserél, csak egy-egy csereaktust végez.
Az egyik árut ad el — az, akivel ő először cserél. A másik árut vesz — az, aki
vel utoljára cserél. Az az áru, amelyet az egyik elad, és az a pénz, amellyel a
másik vásárol, nem csinálja tehát végig a forgalom két ellenkező fázisát,
hanem mindegyik csak egy aktust végez. Az eladás és a vétel e két egyoldalú
aktusa, amelyet ez a két személy végez, nem nyújt számunkra új jelenséget,
de kétségtelenül nyújt az az összfolyamat, amelyen végigmegy az a vevő,

* Ez teljesen helyes. Mindazonáltal ez a forma előfordul (és a cél itt közömbös). Pl. lehet,
hogy egy vásárlónak nincs módjában az árut drágábban eladni, mint ahogy vette. Lehet, hogy
kénytelen olcsóbban eladni, mint ahogy vette. Mindkét esetben a művelet eredménye ellent
mond a céljának. Ez azonban nem akadálya annak, hogy a formája közös a céljának megfelelő
műveletével, P-A-P. - Marx jegyzete.
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akitől a folyamat kiindul. Vegyük ezzel szemben szemügyre az összmozgást,
amelyen átmegy az a vevő, aki újra elad, vagy az a pénz, amellyel a művelet
kezdődik.
P—A—P. A kiindulópont pénz, az áru átváltozott formája, amelyre min
dig cserélhető, amelyben az áruban foglalt munka az általános társadalmi
munka formájával bír, vagyis amelyben önállósult csereérték- Ennek a for
galmi formának, ennek a mozgásnak a kiindulópontja tehát már maga is az
áruforgalom terméke, vagyis a forgalomból ered, mivel csak a forgalomban
és a forgalom révén kapja az áru a pénz alakját, változtatják pénzzé, vagyis
bontakoztatja ki csereértékét, a meghatározott önálló formákat, amelyek a
pénz különböző formameghatározásaiként mutatkoznak. Másodszor, az így
a forgalomból eredő és a pénz formájában önállósult érték megint belép a
forgalomba, áruvá válik, de az áru formájából megint visszatér pénzformá
jába, ám egyidejűleg értéknagysága megnövekedett.
Az e mozgáson átmenő pénz tőke, vagyis a pénzben önállósult érték, amely
e folyamaton átmegy, az a forma, amelyben a tőke először mutatkozik vagy
megjelenik.
Lefordíthatjuk a P—A—P formát: pénzben önállósult érték (amikor az ér
ték s z o t közelebbi megjelölés nélkül használjuk, mindig csereérték értendő
rajta), tehát a forgalomból eredő érték, amely megint belép a forgalomba,
benne fennmarad és megsokasodva tér belőle vissza (mint nagyobb érték
nagyság tér belőle vissza). Amennyiben mindig újra ezt a körforgást írja le,
annyiban a pénz a forgalomból eredő, abba újra belépő, benne magát meg
örökítő (fenntartó) és megsokasodó érték.
A folyamat első stádiumában a pénz áruvá válik, a másodikban az áru
megint pénzzé válik. Az a végpont, amelyből a folyamat kiindul, pénz — ma
ga is már az árunak egy a forgalomból fakadt formája, amelyben a maga cse
reérték-meghatározásában önállósult — a kiindulópont egyszersmind a
visszatérési pont. Az érték tehát fenntartja magát abban a folyamatban,
amelyen átmegy, és annak végén visszatér az önálló formájához. De egyút
tal az az eredménye a mozgásnak — miközben (az értéknek) ezen a formáján,
hogy pénz, mit sem változtatott —, hogy az érték nagysága megnövekedett.
Az érték tehát nemcsak fenntartja magát mint értéket, hanem egyszersmind
növekedik, megsokasodik, gyarapodik ebben a mozgásban mint értéknagy
ság. („A t ő k e . . . állandó, sokasodó érték." Sismondi: „Nouveaux principes
e t c " , I. köt. 89. old.)
P—Á—P-ben a csereérték éppen úgy a forgalom előfeltételeként, mint
eredményeként jelenik meg.
A forgalomból mint adekvát csereérték (pénz) eredő és önállósult, de
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megint a forgalomba belépő, benne és általa fennmaradó és megsokasodó
(megnövekedő) érték {pénz) toké.
P—A—P'ben a csereérték a forgalom tartalmává és öncéljává válik. Elad
ni, hogy vegyünk, ennél a használati érték a cél; venni, hogy eladjunk, en
nél maga az érték.
Itt két dolgot kell hangsúlyozni: Először, P-Á-P folyamatot végző érték,
a csereérték mint folyamat, amely különböző csereaktusokon, illetve forgal
mi stádiumokon megy át, egyszersmind túlnyúl rajtuk. Másodszor: Ebben
a folyamatban az érték nemcsak fenntartja magát, hanem gyarapítja érték
nagyságát, megsokasodik, gyarapodik, vagyis ebben a mozgásban érték
többletet hoz létre. így nemcsak magát fenntartó, hanem magát értékesítő
érték, érték, amely értéket fiaizikElőször: Vegyük szemügyre mindenekelőtt P—A—P-t a formája szerint,
eltekintve attól a körülménytől, hogy a második P nagyobb értéknagyság,
mint az első P. Az érték először mint pénz létezik, azután mint áru, aztán
megint mint pénz. E formák cseréjében fenntartja magát és visszatér belő
lük az eredeti formájához. Formaváltozásokon megy át, amelyekben azon
ban fenntartja magát, ezért ezek alanyaként jelenik meg. E formák váltako
zása ezért az ő saját folyamataként jelenik meg, vagyis az érték, ahogy itt
kifejeződik, folyamatot végző érték, egy folyamat alanya. Pénz és áru,
mindegyik csak mint különös létezési formája jelenik meg az értéknek,
amely azáltal tartja fenn magát, hogy az egyikből a másikba megy át és
mindig visszatér magához pénzként való önállósult formájában. Pénz és áru
így a folyamatot végző érték, vagyis a tőke létezési formáiként jelennek meg.
Innen erednek a tőke magyarázatai. Egyfelől a Sismondi által adott fenti
magyarázat. A tőke önmagát fenntartó érték. „A tőkét nem anyaga, hanem
ezeknek az anyagoknak az értéke alkotja." (/. B.Say: „Traité de économie
politique", III. kiad., Párizs 1817, II. köt. 429. old.) Másfelől, ha nem mint
a mozgás egészét, hanem létezési formáinak — amelyekben mindegyik al
kalommal fennáll — mindegyikében fogják fel: a tőke pénz, a tőke áru. „A
tőke=áruk." (/. Mill: „Elements of Political Economy", London 1821,
74. old.) „A termelő célokra felhasznált forgalmi eszköz tőke." (Macleod:
„The Theory and Practice of Banking e t c " , London 1855, I. köt. I. fej.

[55. old.])
Az A—P—A körforgási formában az áru két átalakuláson megy át, melyek
eredménye az, hogy mint használati érték marad vissza. Ez áru mint hasz
nálati érték és csereérték egysége,.vagyis mint használati érték, amelynek
a csereérték csupán formája, tovatűnő formája, mely ezen a folyamaton
átmegy. De P— Á—P-ben pénz és áru csak úgy jelennek meg, mint különböző
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létezési formái a csereértéknek, amely egyszer általános formájában mint
pénz jelenik meg, másszor különös formájában mint áru, egyúttal mint a
túlnyúló és magát megtartó mindkét formában. A pénz magán- és magáért valóan a csereérték önállósult létezési formája, de itt az áru is csak mint a
csereérték megtestesülésének hordozója jelenik meg.
Nagyon jól megértjük, hogy ha léteznek olyan osztályok, amelyek az áruk
termelésében nem vesznek részt, mégis birtokolnak árut vagy pénzt, ami
csak az áru formája, akkor ezek csere nélkül, itt tovább nem magyarázandó
jog- vagy eró'szakcímeken birtokolják az áruk egy részét. Az árubirtokos
vagy termeié' — egyeló're az árubirtokost csak árutermeló'nek foghatjuk fel —
kénytelen átengedni nekik áruinak egy részét vagy annak a pénznek egy
részét, amelyet áruinak eladásáért kap. E pénz révén, amelyért nem adtak
semmi egyenértéket, ezek azután fogyasztók, vevők lennének, anélkül, hogy
valaha is eladók lettek volna. Ezeket a vevőket azonban csak úgy lehet meg
magyarázni, hogy részesek (társbirtokosok) az eladó áruiban, amelyeket egy
itt megmagyarázhatatlan folyamat által kapnak meg. Ha tehát árukat vesz
nek, akkor az árubirtokosoknak és termelőknek csak egy részét adják vissza
az áruknak cserébe más árukért, olyan árukat,* melyeket csere nélkül kaptak
tőlük. Nagyon érthető, hogy ha valamennyi árutermelő az áruit értékük
fölött adja el, akkor ezektől a vevőktől többet kap vissza, mint amennyit
adott nekik, de csak egy olyan értékösszegből kap vissza többet, amely ere
detileg az övé volt. Ha valaki 100 tallért lop tőlem és én olyan árut, amely
csak 90 tallért ér, 100-ért adok el neki, akkor 10 tallért nyerek rajta. Ez
módszer arra, hogy ettől a vevőtől, aki fogyasztó, anélkül hogy termelő
lenne, az eredetileg az én birtokomban levő 100 tallér értékösszeg egy részét
a kereskedelem útján visszavegyem. Ha évenként 100 tallért elvesz tőlem
és én szintén évenként 90 tallérnyi árut 100-ért adok el neki, akkor nyerek
ugyan rajta évenként 10 tallért, de csak azért, mert évenként 100 tallért
veszítek rajta. Ha ez, hogy ő 100 tallért elvesz, intézmény, akkor a rákövet
kező ügylet eszköz arra, hogy ezt az intézményt részben, itt 1 /io részben
megint visszavonjam. De így nem keletkezik semmilyen értéktöbblet, és
az a terjedelem, amelyben ezt a vevőt becsaphatom, vagyis az ügyleteknek
az a száma, amelyben 90 tallérnyi árut 100-ért adhatok el neki, pontosan
azoknak az aktusoknak a számától függ, amelyekben 100 tallért elvesz tőlem,
anélkül, hogy bármiféle egyenértéket adna. Ez tehát olyan ügylet, amelyből
nem lehet megmagyarázni a tőkét, a forgalomban magát fenntartó és gyara
pító értéket, és még kevésbé a tőke értéktöbbletét. Ám hogy nemcsak Tor* A kéziratban: árukért - Szerk-
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rens, hanem még Malthus is efféle bakugrásokat visz véghez, azt a ricardiánusok erkölcsi felháborodással a szemére vetették.3 Malthus ugyanis úgy
véli— és ez az adott előfeltételek között helyes —, hogy a puszta fogyasztók,
puszta vevők bevételeit gyarapítani kell, hogy a termelők profitra tegyenek
szert rajtuk, hogy a termelést serkentsék. „A »fogyasztás serkentéséére
való buzgólkodás, amelyet általában a kereskedelemre nézve szükségesnek
tételeznek fel, abból ered, hogy egy különös kereskedelem eladói számára
valóban hasznos." („An Inquiry intő those Principles respecting the Nature
of Demand and the Necessity of Consumption, lately advocated by Mr.
Malthus e t c " , London 1821, 60. old.) „»Amire szükségünk van, azok olyan
emberek, akik megveszik a javainkat« . . . De semmijük sincs a világon,
amit adhatnak nektek javaitokért, csak az, amit előbb ti adtatok nekik.
Semmiféle tulajdon nem keletkezhet az ő kezükben; a tiétekből kell jönnie.
Bárkik legyenek is, földbirtokosok, hivatalnokok, részvényesek, szolgák, vala
mennyi eszközük, amellyel javaitokat megveszik, valamikor a ti eszközötök
volt, és ti engedtétek át nekik." (61—62. old.) „Javaid eladásának célja az,
hogy egy bizonyos pénzösszegre tégy szert; sohasem felelhet meg az, hogy
váljál meg ettől a pénzösszegtől semmiért más személy javára, hogy az vissza
hozhassa hozzád és megvegye vele javaidat: éppúgy mindjárt felgyújthat
nád javaidat, és akkor ugyanebben a helyzetben lennél." (63. old.)
„Malthus úr néha úgy beszél, mintha két különböző alap volna, tőke és
jövedelem, kínálat és kereslet, termelés és fogyasztás, amelyeknek vigyáz
niuk kell, hogy lépést tartsanak egymással és egyik se előzze meg a másikat.
Mintha a megtermelt áruk egész tömegén kívül egy másik, feltehetően az
égből pottyant tömeg volna szükséges, hogy azzal megvásárolják e z t . . .
A fogyasztási alapot, amilyennek ő követeli meg, csak a termelés rovására
lehet megkapni." (I. m. 49., 50. old.) „Ha valaki híjával van £eres/efne&,
Malthus úr azt ajánlja-e neki: fizessen valamilyen más személynek, hogy
az elvigye javait?" (55. old.)
Igaz, hogy az A—P— A körforgási formában, az áru összátalakulásának
tekintve, létezik az érték is, először mint az áru ára, azután a pénzben mint
realizált ár, végül megint az áru árában (vagy egyáltalában a csereértékében);
de itt csak tovatűnően jelenik meg. A pénz útján kicserélt áru használati
értékké válik; a csereérték eltűnik mint az áru közömbös formája és egyál
talában kiesik az áru a forgalomból.
Az egyszerű áruforgalomban, Á—P—Á, a pénz az összes formáiban mindig
csak a forgalom eredményeként jelenik meg. P— A—P-ben éppúgy kiinduló
pontjaként, mint eredményeként jelenik meg a forgalomnak, úgyhogy a
csereérték nem pusztán tovatűnő formája az áruforgalomnak — az árucserén
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belül képződő és újra tovatűnő formája magának az árunak —, mint az első
forgalmi formában, hanem a célja, a tartalma és a hajtó lelke a forgalomnak.
E forgalom kiindulópontja a pénz, az önállósult csereérték. Történelmileg
a tőkeképződés szintén mindenütt a pénzvagyonból indul ki, és a tőke első
felfogása az, hogy a tőke pénz, de olyan pénz, amely bizonyos folyamatokat
csinál végig.
A P—A—P körforgási forma, vagyis a folyamatot végző pénz, a magát
értékesítő érték a pénzből, az A—P—A egyszerű forgalom termékéből indul
ki. Ezért nemcsak az áruforgalmat előfeltételezi, hanem olyan áruforgalmat,
amely már minden pénzformát kifejlesztett. Ezért tőkeképződés csak ott
lehetséges, ahol az áruforgalom — a termékek árukként való cseréje és a
csereérték önállósulása a pénzben és különböző formáiban — már kifejlődött.
A csereértéknek, hogy végigcsinálja a folyamatot, amelyben mint kiinduló
pont és eredmény jelenik meg, előbb a pénzben meg kellett kapnia a maga
önálló elvont alakját.
A P—A—P forma első aktusa, tudniillik P—A, a vétel, az A—P—A forma
utolsó aktusa, tudniillik szintén P—A. De az utolsó aktusban az árut azért
veszik meg, a pénzt azért változtatják át áruvá, hogy az árut mint használati
értéket elfogyasszák. A pénzt kiadják.. Ezzel szemben P-A-h an mint a
P—A—P első stádiumában a pénzt csak azért változtatják át áruvá, cserélik
ki árura, hogy az árut megint pénzzé változtassák át, hogy a pénzt vissza
kapják, az áru segítségével megint kihozzák a forgalomból. A pénz ennél
fogva úgy jelenik meg, mint amit csak azért adtak ki, hogy visszatérjen,
csak azért dobtak a forgalomba, hogy az áru segítségével újra kivonják
belőle. Ennélfogva csak előlegezték. „Ha valamely dolgot csak azért vesznek
meg, hogy újra eladják, akkor a felhasznált összeget előlegezett pénznek
nevezzük; ha nem azért veszik, hogy eladják, akkor a pénzt elköltöttnek
mondhatjuk." (JamesSteuart: „Works etc." Fia, Sir James Steuart tábor
nok kiadása, London 1805, I. köt. 274. old.)
Ha az A—P—A formát vesszük szemügyre, ennek első aktusában, A—P,
az áru úgy jelenik meg az eladó számára, mint a csereérték puszta anyagiasulása (ennélfogva mint puszta csereeszköz). Használati értéke nem ő maga
— az eladó — számára használati érték mint olyan, hanem egy harmadik
személy, a vevő számára. Ennélfogva azért adja el, változtatja át pénzzé,
hogy a pénzzel megvegye azt az árut, amely ő maga számára használati
érték. Az általa megvett áru árának csak annyiban van értéke az ő számára,
hogy meghatározza a mértéket — azoknak a használati értékeknek a mértékét,
amelyeket a pénzéért kap. Ennélfogva a vételben az áru csereértéke itt csak
mint az áru tovatűnő formája jelenik meg, éppúgy, ahogy ennek a csere-
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értéknek a pénzben való önállósulása csak mint tovatűnő. Ezzel szemben itt,
P— A—P-ben, ahol a vétel a körforgásnak, vagyis a cserefolyamatoknak nem
a második, hanem az első aktusát jelenti, itt az az áru, amellyé a pénzt átvál
toztatják, szintén csak a csereérték anyagiasulása a vevő számára, úgyszólván
csak a pénz álcázott formája. Itt mind P , mind A csak úgy jelenik meg,
mint a csereérték különös formái, létezési módjai, amelyek közül az egyik
váltakozva átmegy a másikba; a pénz mint az általános, az áru mint egy
különös formája a csereértéknek. A csereérték nem vész el azzal, hogy
átmegy az egyik létezési módból a másikba, hanem csak a formáját válto
gatja és ezért folyton vissza is tér önmagához az általános formájában, ü g y
jelenik meg, mint a mindkét létezési módján, pénzen és árun túlnyúló, és
éppen ezért mint alanya a folyamatnak, amelyben hol mint az egyik, hol
mint a másik jelentkezik, éppen ezért mint folyamatot végző pénz vagy
folyamatot végző érték.
Másodszor. P—A—P azonban, mint már megjegyeztem, tartalmatlan moz
gás lenne, ha a végpontok, P , P , amelyek minőségileg egyenlőek, nem vol
nának mennyiségileg különbözőek, tehát ha ebben a folyamatban egy bizo
nyos értékösszeget mint pénzt azért dobnának a forgalomba, hogy ugyanezt
az értékösszeget a pénz formájában újra kivonják a forgalomból, és így egy
kettős és egymással ellenkező csereaktus révén mindent a régiben, a mozgás
kiindulópontjánál hagyjanak. A folyamat jellegzetessége, ellenkezőleg, az,
hogy a végpontok, P , P , jóllehet minőségileg egyenlőek, mennyiségileg
különbözőek, ahogy egyáltalában a mennyiségi különbség az egyetlen, amire
a csereérték mint olyan — és a pénzben mint olyan létezik — a természeténél
fogva képes. A vétel és eladás két aktusa révén, a pénz áruvá változtatása és
az áru pénzzé való visszaváltoztatása révén a mozgás végén több pénz,
megnövekedett pénzösszeg, tehát megsokasodott érték kerül ki a forgalom
ból ahhoz képest, amelyet az elején beledobtak. Ha pl. a pénz eredetileg,
a mozgás elején 100 tallér volt, akkor a végén 110 tallér. Az érték tehát nem
csak fennmaradt, hanem egy új értéket, vagy ahogy nevezni akarjuk, érték
többletet (Mehrwert, surplus value) fiadzott a forgalmon belül. Érték értéket
termelt. Vagyis az érték itt először mint magát értékesítő jelenik meg nekünk.
Úgyhogy az érték, ahogyan a P—A—P mozgásban megjelenik, a forgalomból
eredő, abba belépő, benne fennmaradó és magát értékesítő, értéktöbbletet
fiadzó érték. Mint ilyen ez az érték tőke.
A kincsképzésben, amely itt eszünkbe juthatna, az érték nem értékesíti
magát. Az árut átváltoztatják pénzzé, eladják és ebben az alakban kivonják
a forgalomból, félreteszik. Ugyanaz az értéknagyság, amely azelőtt az áru
formájában létezett, most a pénz formájában létezik. Az áru nem gyarapí-

