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Előszó a negyvennyolcadik kötethez

Marx és Engels Műveinek negyvennyolcadik kötete Marx 1861 augusz
tusa és 1863 júliusa között keletkezett „A politikai gazdaságtan bírálatához"
c. kéziratának második részét tartalmazza.
A 23 füzetből álló kézirat első része (I—V. füzet és közvetlen folytatása,
a XIX. és XX. füzet) a sorozat 47. kötetét alkotja. A kézirat középső része,
az „Értéktöbblet-elméletek" (VI—XV. füzet), sorozatunk 26. kötete I—IIL
részében jelent meg. Az 1861—1863-as kézirat fennmaradó része (az 1862
november és 1863 júliusa között készült XV-XVIII. és XXI-XXIII.
füzet) került a jelen 48. kötetbe.
Marx ebben az időben, 1862 végén határozta el, hogy munkáját nem
„A politikai gazdaságtan 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.).
Már az 1857—1858-as első változatban Marx felállította gazdaságtani
munkájának struktúráját, a három részre vagy szakaszra (később könyvre)
való felosztást: 1. a tőke termelési folyamata, 2. a tőke forgalmi folyamata,
3. a kettő egysége, vagy tőke és profit. 1863 januárjában részletes tervváz
latot készített „A tőke" I. és III. részéhez (lásd 26. köt. I. rész, 376-377.
old.). E hármas struktúra alapján történt a kéziratnak a 47. és 48. kötetben
való elrendezése.
Az 1861—1863-as kézirat tartalmát ismertetve, Engels „A tőke" második
kötetének előszavában (1885) megjegyezte, hogy legrészletesebben a később
„A tőke" I. könyvében vizsgált témák vannak benne kidolgozva, „a pénz
tőkévé való átváltozásától kezdve végig". Továbbá megállapította Engels,
hogy foglalkozik a kézirat olyan kérdésekkel, amelyek később a III. könyvbe
kerültek (tőke és profit, profitráta, kereskedőtőke és pénztőke), „ezzel szem
ben a II. könyv témái — valamint igen sok, később a III. könyvben tárgyalt
téma —itt még nincsenek kidolgozva. Marx mellékesen foglalkozik velük."
(24. köt. 4. old.) Éppen ezért „A tőke" későbbi I. kötetének problémáit
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tárgyaló kéziratrészek töltik meg az egész 47. kötetet és a 48. kötet jelenté
keny hányadát.
A 48. kötetben folytatódik „A tőke termelési folyamata" tárgyalása
az 5—8. fejezettel, melyek tárgya a munka formális és reális alávetése a tőké
nek, a termelő és nem-termelő munka, az értéktöbblet visszaváltoztatása
tőkévé és az úgynevezett eredeti felhalmozás.
A kötet második szakasza, „A tőke forgalmi folyamata", két fejezetet
(9— 10.) foglal magában a tőkés újratermelési folyamatról és a pénz vissza
áramló mozgásairól ebben a folyamatban.
A harmadik szakasz, „Tőke és profit", amely szintén két fejezetből
(11—12.) áll, az értéktöbblet profittá váló átváltozását, az átlagprofit kiala
kulását, a profitráta eső tendenciáját, valamint a kereskedő- és pénztőkét
tárgyalja.
Végül a „Vegyes" c. szakasz olyan töredékeket tartalmaz a XVIII. és
a XXI—XXIII. füzetből, amelyek különböző más gazdasági kérdésekre
vonatkoznak, köztük a munkaerő értékére, a munkabérre, a munkások hely
zetére, a női és gyermekmunkára, a szakszervezetek harcára, a földjáradékra,
a mezőgazdasági termelés koncentrációjára, a népesedésre, a tudománynak
a termelési folyamatban való szerepére stb.
Az 1861—1863-as kéziratnak a kötetben közzétett befejező része tehát
olyan anyagot tartalmaz, amely „A tőke" mindhárom kötetének kérdéskö
rével összefügg. Fontossága nyilvánvaló mind a marxizmus gazdaságtani
elmélete, mind története szempontjából. Először, több olyan szakaszt tar
talmaz — a munka formális és reális alávetéséről a tőkének, a termelő és
nem-termelő munkáról, a pénz visszaáramló mozgásairól a tőkés újraterme
lésben —, amelyeket „A tőke" három kötete nem tárgyal ilyen részletesen.
Másodszor, sok olyan tézis, gondolat és következtetés található benne,
amelyek révén teljesebben foghatjuk fel a Marx más írásaiban foglalt téte
leket, mert itt sokszor más aspektusokból tárgyalja őket, új oldalait tárva fel
a polgári gazdaságtannak. Végül, harmadszor, az itt közzétett anyag a marxi
gazdaságtani elmélet megalkotási folyamatának lényeges vonásait mutatja
meg, különösen az átmenetet a tőkés termelési mód mélyebb kategóriáiról
(érték, értéktöbblet) azokra az átváltozott formákra, amelyekben ezek a kate
góriák a polgári társadalom felületén megjelennek (profit, átlagprofit és
termelési ár, kereskedelmi profit, kamat stb.).

Az első kérdés, amelynek elemzésével e kötetben találkozunk, a munka
formális és reális alávetése a tőkének- A kapitalizmus történelmi fejlődésének
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ezt az első két szakaszát Marx röviden már az 1861—1863-as kézirat elején
jellemezte (lásd 47. köt. 78—80. old.). Azután, hogj Marx az általa kidol
gozott logikai struktúrának megfelelően részletesen megvizsgálta az áru és
a pénz problémáját („A politikai gazdaságtan bírálatához" első füzetében),
a pénz tőkévé változását, az abszolút és a relatív értéktöbbletet (az 1861 —
1863-as kézirat első részében), visszatért erre a kérdésre, elmélyítve és ki
tágítva vizsgálatát. Ezt az átmenetet az szabta meg, hogy a munka tőkének
való alávetése e két formája éppen megfelel az abszolút és a relatív érték
többletnek.
Mindenekelőtt Marx kiemelte a munka tőkének való formális alávetése
lényegi vonásait, amelyek megkülönböztetik ezt a kapitalizmus előtti kizsák
mányolási módoktól, hangsúlyozva, hogy a tőkés és a munkás közötti
viszony merőben gazdasági, hogy „nincs közöttük politikailag vagy társa
dalmilag rögzített fölé- és alárendeltségi viszony" (5. old.), hogy objektív
munkafeltételei mint tőke állnak szemben a munkással. „Minél teljesebben
áilnak szemben vele ezek a munkafeltételek idegen tulajdonként, annál telje
sebben következik be formálisan a tőke és bérmunka közötti viszony, tehát
a munka formális alávetése a tőkének." (5. old.)
A gazdasági viszonyok történetének tanulmányozása alapján Marx ebben
a részben tovább elemezte a tőkés termelési mód keletkezését és ezzel nem
csak a politikai gazdaságtant gyarapította, hanem a történettudományt is.
Marx behatóan vizsgálja a munka kizsákmányolásának a kapitalizmus
előtti formációkban kifejlődő úgynevezett átmeneti formáit, feltárja a keres
kedő- és uzsoratőke szerepét ebben a folyamatban. Rámutat arra, hogy ezek
a formák „folyton újratermelődnek magán a polgári termelési módon belül
és részben maga ez a mód termeli újra őket". (25. old.)
Az 1861—1863-as kézirat előző füzeteiben Marx részletesen megvizs
gálta a relatív értéktöbblet termelése és ezáltal a munka tőkének való reális
alávetése fejlődésének három stádiumát: az egyszerű tőkés kooperációt,
a manufaktúrabeli munkamegosztást és a nagyüzemi gépi termelést. Itt
e vizsgálatot összefoglalva megállapítja, hogy „a munka tőkének való reális
alávetésével teljes forradalom megy végbe magában a termelési módban,
a munka termelékenységében és — a termelésen belül — a tőkés és a munkás
közötti viszonyban, valamint egymáshoz való társadalmi viszonyukban".
(17. old.) A többi között rámutat arra, hogy tőke egy folyton növekvő mini
mumára van szükség a tőkés módon való termeléshez. „A szükséges munka
feltételek terjedelme így semmilyen arányban nem áll azzal, amit az egyes
munkás a legszerencsésebb esetben megtakarítással stb. elsajátíthat."

(16. old.)
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A munka tó'kének való reális alávetésének fejlődése egyúttal a munka
társadalmi formájának, termelékenységének a fejlődése, azaz a jövendő,
kommunista társadalom tárgyi feltételeinek a megteremtése, „szükségszerű
átmenet afelé, hogy a termelési feltételek tulajdona társadalmi tulajdonná
változzék". (18. old.)
Marx nagy jelentőséget tulajdonított a munka tőkének való formális és
reális alávetésére vonatkozó tételeknek. Amikor a következő időszakban
hozzáfogott „A tőke" első kötete szövegének előkészítéséhez, felhasználta
ezeket a tételeket a „közvetlen termelési folyamat eredményeit" kifejtő
„Hatodik fejezet"-ben (lásd 49. köt.).
Fontos helyet foglal el a kötetben a termelő munka kapitalizmusbeli
lényegének és tartalmának a tisztázása.
„A termelő munka — írta Marx — csak rövidített kifejezés az egész
viszonyra és arra a módra, ahogyan a munkaképesség a tőkés termelési
folyamatban szerepel." (37. old.) Ebből is következett, hogy a munka tőké
nek való formális és reális alávetése elemzéséről át kellett térni a kapitaliz
musbeli termelő munka vizsgálatára.
Az „Értéktöbblet-elméletek" ezzel foglalkozó fejezetében (26. köt. I. rész,
117—269. old.) Marx a termelő és nem-termelő munkára vonatkozó elmé
leteket történelmi szempontból vizsgálta. Ebben a kötetben a kérdés elméleti
összefoglalását találjuk az előző elemzés — a munka tőkének való formális
és reális alávetése — alapján, amelyből kitűnt, hogy „a t ő k e . . . termelő:
1. mint többletmunkára való kényszer; 2. mint a társadalmi munka termelő
erőinek. . . magába szívója és elsajátítója (megszemélyesítése)". (34. old.)
Ebből következik, hogy a tőkés termelés rendszerében csak az a munka
termelő, „amely alkalmazójának értéktöbbletet termel, illetve, amely az ob
jektív munkafeltételeket tőkévé, birtokosukat pedig tőkéssé változtatja".
(38. old.) Tehát a termelő munka fogalma társadalmilag meghatározott.
A termelő munka kapitalizmusbeli fő meghatározása — hogy értéktöbb
letet létrehozó munka — mellett Marx megadta kiegészítő meghatározását,
hogy árukban, anyagi gazdagságban realizálódó munka. Itt abból az objektív
tendenciából indult ki, hogy az anyagi termelés valamennyi szféráját (for
málisan vagy reálisan) alávessék a tőkének. Erre rámutatva hangsúlyozta,
hogy a termelés és eredménye, az áru anyagi jellegét nem szabad csak
dologilag felfogni, mivel lehet, hogy a konkrét munka semmi látható nyo
mot nem hagy az árun. Példaként Marx az anyagi termelés „negyedik
szféráját" (a kitermelő iparon, a mezőgazdaságon és a feldolgozó iparon
kívül) említi, a szállítóipart, amelyben „a munka tárgyán anyagi változta
tást — térbeli, helyváltoztatást idéznek elő". (50—51. old.)
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Miután megvilágította, hogy a termelő munka funkcionálásának a tőkés
termelési módban törvényszerű eredménye értéktöbblet létrehozása, Marx
áttér az utóbbi további mozgásának vizsgálatára. Az értéktöbblet tőkévé
való visszaváltoztatása, illetve a tőkés felhalmozás 1861—1863-as tárgyalása
e kérdéseknek az 1857—1858-as kéziratokban történt vizsgálatára, valamint
a ricardói felhalmozás-elmélet bírálatának — amelyet az „Értéktöbbletelméletek "-ben végzett el Marx — az eredményeire támaszkodott.
Először is a felhalmozási folyamat objektív jellegét hangsúlyozza:
„A tőkés termelés számára szükségszerű — feltétel a számára —, hogy a tőkét
ne csak fenntartsa, hanem állandóan növelje." (53. old.) E folyamat leg
fontosabb eredménye az, hogy a tőkés össztőkéje „most valójában már csak
tőkévé átváltoztatott értéktöbblet, azaz tárgyiasult meg nem fizetett idegen
munka... vagyis a tőkeviszony létrehozza a megnövelt szinten való tőke
viszonyt." (57., 60. old.)
Marx továbbá kimutatja, hogy a felhalmozási folyamatban a tőkés terme
lési mód új termelési szférákra terjed ki, a tőke és az egész társadalmi gazdag
ság koncentrációja, új tőkék képződése megy végbe. Eközben az ugyanazon
mennyiségű munka által mozgásba hozott állandó tőke értéktömege növe
kedik, a változó tőke pedig, „azaz a tőkének munkabérre fordított r é s z e . . .
egyre fogyó arányban nő". (76. old.)
A tőkés felhalmozás elemzése szükségképpen magában foglalta az eredeti
felhalmozásnak, a tőkés termelési mód keletkezésének vizsgálatát. Marx
ebben az 1857—1858-as kézirataiból indult ki, de tágabb, sok közgazdász
műveiből merített adat-anyagot használt fel, amely alátámasztotta fő követ
keztetését : az eredeti felhalmozásban „a döntő a meglevő termelési feltételek
kevés kézben való koncentrációja és elválasztásuk a közvetlen termelőktől,
akiknek tulajdonaként vagy birtokaként eredetileg megjelentek". (83. old.)
Ennek alapján jellemezte Marx e folyamatot, ezt a „szerfelett melankolikus
és tragikus históriát" (uo.) úgynevezett eredeti felhalmozásként.
Mindezen problémák vizsgálata további konkretizálása volt a materialista
történetfelfogásnak, a többi között a gazdasági társadalomalakulatokra vonat
kozó marxista tanításnak.

„A tőke" II. könyvének problémáit Marx részint már az 1857—1858-as
kéziratban és az „Ertéktöbblet-elméletek"-ben kidolgozta. Az 1861 —
1863-as kézirat utolsó részében a fő figyelmet a II. könyv központi kérdésé
nek — az egész társadalmi tőke újratermelési és forgalmi folyamatának —
kidolgozására fordította. Marx itt először fejti ki az egész társadalmi termelés;
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megoszlását két „osztályra": a létfenntartási eszközök termelésére (I. osz
tály) és az állandó tőke termelésére (II. osztály). Később, a hetvenes évek
ben, a második könyv kéziratának különböző változataiban I. alosztályként
megvizsgálta már a termelési eszközök termelését, tekintettel ennek az
alosztálynak az újratermelési folyamatban játszott döntő szerepére.
Az újratermelés elméletének néhány kérdését az 1861—1863-as kézirat
a külkereskedelem, illetve a világpiac befolyásának figyelembevételével vizs
gálja. A tőkés termelésnek szüksége van a külkereskedelemre, ugyanekkor
ez — állapítja meg Marx — új ellentmondásokat szül, mivel „az újratermelési
folyamat nem kölcsönösen megfelelő egyenértékek ugyanazon országban
való előállításától függ, hanem ezeknek az egyenértékeknek idegen piacokon
való előállításától, a világpiac felvevőképességétől és kiterjedésétől". Ebből
Marx igen fontos következtetést von le: „Ezáltal adva van a meg nem felelés
megnövekedett lehetősége, ennélfogva válságok lehetősége." (117. old.)
E következtetés fontos kiegészítése a gazdasági válságok elmélete alaptételei
nek, amelyeket Marx a polgári válságkoncepciók bírálata során fejtett ki
az „£rtéktöbblet-elméletek"-ben.
A tőkés újratermelési folyamat elemzését Marx összefoglalta az általa
készített és magyarázott táblázatban (ezt három piszkozat előzi meg, lásd
132—137. old.). Hogy a folyamat lényegát minél világosabban fejtse ki,
„pénzforgalom nélkül... és az újratermelés változatlan szintjével" ábrá
zolta (131. old.). Vizsgálódásának eredményét 1863 júl. 6-án részletes levél
ben ismertette Engelsszel (lásd 30. köt. 347—351. old.). Ebben a levélben
— és az 1861—1863-as kézirat megfelelő részében — miként Lenin is meg
jegyezte (Lenin: „Jegyzetek Marx és Engels levelezéséből". Budapest 1982.
354. old.) már benne foglaltatik „A tőke" II. kötetének központi gondolata,
a társadalmi termelés két osztályának, az újratermelés feltételeinek elmélete.
Az újratermelési folyamat elemzésekor Marx abból indult ki, hogy „a dol
got először a pénz figyelembevétele nélkül, azután a pénz figyelembevételével
kell ábrázolni". (119. old.) A pénz figyelembevétele nélküli elemzést kiegé
szítette a pénz újratermelési folyamat alatti mozgásának részletes vizsgá
latával. Marx itt tisztázza először a már az „Ertéktöbblet-elméletek"-ben
felvetett kérdést: „Hogyan lehetséges. . . , hogy az összes tőkések, az ipari
tőkésosztály állandóan több pénzt von ki a forgalomból, mint amennyit
beledob?" (26. köt. I. rész, 290. old.) E fontos probléma megoldásához
Marxnak meg kellett vizsgálnia a kereskedőtöké szerepét a pénzforgalom
ban, az értéktöbblet realizálását a forgalomban, az aranytermelő szerepét
a tőkés újratermelésben, a létfenntartási eszközök termelői és a termelési
eszközök termelői közti cserét, a pénztőke felhalmozását.
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A tőkés újratermelés kérdésének végleges megoldását „A tőke" II. köte
tében és az „Anti-Dühring" II. szakaszának általa írt X. fejezetében adta
meg Marx.

Az 1861 — f 863-as kézirat utolsó részében Marx „A tőke" III. könyvének
problémáit vizsgálta, elsősorban az értéktöbblet átváltozott formáit, s első
ízben fejtette ki rendszeresen a bizonyos fokig már az „Ertéktöbbletelméletek"-ben kidolgozott profitelméletet, valamint az átlagprofit és a ter
melési ár elméletét. Megjegyzi, hogy eltérően az értéktöbbletnek a változó
tőkéhez való viszonyától, amely „szerves", kifejezi a tőke „képződésénekés
növekedésének, létezésének titkát", a profit és tőke közötti viszonyban „az
értéktöbblet olyan formát kap, amelyben már semmi nyom nem utal erede
tének titkára" (199. old.). Az értéktöbblet profittá való átváltozásának objek
tív jellegét hangsúlyozva Marx rámutat arra, hogy éppen a profit jelentkezik
a tőkés termelés közvetlen szabályozójaként. Ugyanekkor a profit kategóriája
misztifikált elképzelések rendszerét fejezi ki, amely szerint a tőke az érték
többlet önálló, a munkától független forrása. A tőkésnek ínyére vannak ezek
az elképzelések, „a bérmunkást viszont, aki ugyanannak a fordított szem
léletnek a foglya, csak egy másik végpontból, elnyomott félként, a gyakorlat
ellentmondásra sarkallja az egész viszonnyal, tehát a neki megfelelő elkép
zelésekkel, fogalmakkal és szemléletmóddal szemben is". (202. old.) Tehát
a kapitalizmus kizsákmányoló lényege objektíve előmozdítja a proletariátus
osztálytudatának kifejlődését.
A tőkés termelési költségeknek mint a profit képződése folyamatát jellemző
fontos kategóriának az elemzése alapján fogalmazta meg Marx azt a tör
vényt, hogy „a tőkés az árut profittal adhatja el, ha értékén alul is" (210.
old.). Ezáltal lehetséges általános, vagyis átlagprofitráta képződése, ami fel
tételezi, hogy némely árukat értékükön felül, másokat azon alul adnak el.
Marx két egymást követő folyamatot kísér nyomon: az értéktöbbletnek
profittá, azaz a termelési költség feletti többletté való átváltozását, és a pro
fitnak átlagprofittá, azaz a társadalmi össztermék értékének az előlegezett
társadalmi össztőke értéke feletti többletté való átváltozását. A két folya
mat összefügg egymással: a második az elsőnek az alapzatán megy végbe
és lényegében „ugyanazt az átváltozást... fejezi ki" (225. old.).
Az átlagprofit kialakulásának mechanizmusát tárgyalva Marx az 1861 —
1863-as kéziratban nem vizsgálja azt, amin alapul, a konkurencia (ágazaton
belüli és ágazatközi) kettős hatását, mert gazdasági elmélete kidolgozásának
•e szakaszában még abból indult ki, hogy ennek a vizsgálatnak csak később
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kell következnie — a tőkék konkurenciájáról szóló külön szakaszban. Éppígy
a földjáradékot is egyelőre még mint „illusztrációt" tárgyalta az érték és
a termelési ár közti viszonyhoz, vagyis abból a szempontból, amelyből
az „Ertéktöbblet-elméletek"-ben foglalkozott vele. Később, „A tőke" III.
könyvének kéziratán dolgozva Marx szakított ezzel a megszorítással és bele
foglalta a fejtegetésbe a piaci értéknek az ágazaton belüli konkurencia folya
mán való kialakulását és a piaci értéknek az ágazatközi konkurencia követ
keztében termelési árrá való átváltozását. Ezenkívül a III. könyvnek egy
külön szakasza foglalkozik a földjáradékkal mint az értéktöbblet egyik
átváltozott formájával. Ehhez a szakaszhoz Marx már az 1861—1863-as
kézirat utolsó három füzetében sok anyagot gyűjtött össze.
Behatóan vizsgálta Marx e kéziratban a profitráta süllyedő tendenciája
törvényének okait és hatásának jellegét is. E probléma megoldásának kulcsa
a tőke szerves összetételének, azaz az állandó tőke változóhoz való arányának
a növekedése a műszaki haladásnak és az állótőke növekedésének követ
keztében.
Miközben rámutatott e tendenciára, Marx vizsgálta meg először az ellene
ható tényezőket, s mindenekelőtt az értéktöbbletráta emelkedését, amely
a tőkés kizsákmányolás fokozódását fejezi ki. Ezenkívül külön hangsúlyozta,
hogy a süllyedő tendencia korántsem jelenti a felhalmozásnak és a profit
abszolút tömegének a csökkenését. A profitráta süllyedését kiegyensúlyozza,
sőt több mint kompenzálhatja a profit tömegének növekedése.
A profitráta süllyedő tendenciája törvényének elemzése alapján Marx
ezt a fontos következtetést vonja le: „A társadalmi munkja termelőerőinek
kifejlesztése, a tőke történelmi feladata és létjogosultsága. Éppen ezzel teremti
meg, anélkül hogy tudna róla, egy magasabb termelési mód anyagi feltéte
leit. . . a profitot — a tőkés termelés ösztönzőjét, a felhalmozás feltételét
és hajtóját — maga a termelés fejlődéstörvénye veszélyezteti... Tisztán
gazdasági módon, magának a tőkés termelésnek az álláspontjáról megmutat
kozik itt e termelési mód korlátja, viszonylagossága, az, hogy nem abszolút,
hanem csak történelmi termelési mód, amely az anyagi termelési feltételek
bizonyos korlátozott fejlődési korszakának felel meg. (237—238. old .)
Ezzel kapcsolatban nagy elméleti fontosságú az, ahogy Marx kifejti
a kapitalizmus ellentmondásos természetét és történelmi végzetét, egy új,,
magasabb társadalmi rend, a kommunizmus előfeltételeinek a kapitalizmus
ölén való fokozatos megérlelődését. „A tőke — hangsúlyozza Marx — mind
inkább mint társadalmi hatalom mutatkozik m e g . . . , de mint elidegenült,
önállósult társadalmi hatalom, amely a társadalommal mint dolog — és mint
az egyes tőkéseknek e dolog általi hatalma — lép szembe. Ezzel másfelől
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egyre nagyobb tömeget fosztanak meg a termelési feltételektől, állítanak
szembe velük. Az ellentmondás az általános társadalmi hatalom között, amivé
a tőke alakul és az egyes tőkéseknek e társadalmi termelési feltételek fölötti
magánhatalma között egyre kiáltóbbá fejlődik és magában foglalja e viszony
felbomlását, mert egyszersmind az anyagi termelési feltételeknek általános,
ezért közösségi társadalmi termelési feltételekké való kimunkálódi'sát is
magában foglalja." (264. old.)
Ezeket a tételeket Marx később felhasználta „A tőke" III. könyve szöve
gének előkészítésekor.
Az 1861—1863-as kézirat e kötetben közzétett befejező részében Marx
először vizsgálta meg behatóan az értéktöbblet olyan átváltozott formáit,
mint a kereskedelmi profit és a kamat, elemezte részletesen a kereskedő- és
kölcsöntőkét. A tőke e két sajátos formáját történelmi aspektusban vizsgálja,
nyomon követi keletkezését a pénzforgalom fejlődése folyamán, ecseteli
a kereskedővagyon átváltozását kereskedelmi tőkévé és az uzsoráét kölcsön
tőkévé.
A fejlett tőkés viszonyok uralma alatt a kereskedőtőke és a kölcsöntőke
(pénztőke) már a termelőtökének a forgalmi szférában funkcionáló formái
ként jelennek meg. A kereskedőtöké sajátos funkcióinak tiszta alakban való
elemzéséhez mindenekelőtt külön kellett őket választani azoktól a funkciók
tól, amelyek magához a termelési folyamathoz tartoznak, bár a forgalomban
mennek végbe (szállítás, csomagolás, raktározás stb.). Ezzel kapcsolatban
a termelőtőke fogalma kibővül és benne foglaltatik: „ 1. a közvetlenül a ter
melési folyamatba bekerülő tőke; 2. az újratermelési folyamatba (amely
magában foglalja a forgalmat) bekerülő tőke" (303. old.).
Ami a kereskedő- és pénztőkét illeti, „sajátos funkcióikat az áru metamor
fózisának formájából kell megmagyarázni, tehát olyan formamozgásokból,
amelyek a forgalomnak mint olyannak a sajátosságai". (305. old.) De ezek
a sajátos funkciók — adásvételi műveletek — munkaidő, tőke stb. ráfordítását
kívánják meg.
Az 1861—1863-as kézirat e kötetben közölt részében Marx először oldja
meg azt a bonyolult elméleti feladatot, hogy a kereskedelmi profitot és
kamatot az értéktörvény és az értéktöbblet-törvény érvényesülésének figye
lembevételével magyarázza meg. A kereskedőtőke, a forgalom szférájában
lévén, közvetlenül nem hoz létre sem értéket, sem értéktöbbletet, de azáltal,
hogy csökkenti a forgalmi időt, segít növelni a termelőtőke által létrehozható
értéktöbbletet. Minthogy a termelőtőkével együtt funkcionál az áru újra
termelésének folyamatában, a kereskedő, valamint a pénztó'kés, jogot kap
arra, hogy részt vegyen az összértéktöbblet elosztásában, megkapja az átlag-
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profitját kereskedelmi profit formájában, noha a profit közvetlen termelésé
hez nincs semmi köze.
Megindokolva a különbséget a kereskedelmi munkások („írnokok") és
a közvetlen termelés szférájában foglalkoztatott bérmunkások között, Marx
a közvetlen termelés szférája és az újratermelés szférája közötti különbség
tevésére támaszkodik: „Amilyen a munkás [viszonya] a közvetlen termelés
hez, olyan az írnoké idegen gazdagság közvetlen újratermeléséhez. Az írnok
munkája, mint a munkásé, csak eszköz a tőkének mint neki parancsoló
hatalomnak az újratermeléséhez, és egyszersmind, ahogy a munkás létre
hozza az értéktöbbletet, az írnok azzal foglalkozik, hogy segít realizálni azt,
nem a maga, hanem a tőke számára." (332—333. old.)
Marx megállapításai a kereskedelmi bérmunkások munkájának jellegéről,
különösen a kapitalizmus általa feltárt azon tendenciájáról, hogy a munkás
osztály kiváltságos, jobban fizetett rétegéből alacsonyan fizetettekké vál
toztassa őket, bekerültek „A tőke" III. könyvébe, s Engels 1894-ben meg
jegyezte, mennyire bevált ez a „prognózis a kereskedelmi proletariátus sor
sáról" (lásd 25. köt. 284. old., 39 taI jegyzet).
Az 1861 —1863-as kézirat befejező része tehát, miként az egész kézirat,
nagy történelmi és elméleti jelentőségű, mert fontos szakasz Marx gazdasági
tanának kidolgozásában és egyáltalában a gazdaságtani elmélet történetében,
értékes tudományos tételeket, gondolatokat és következtetéseket tartalmaz,
amelyek szilárd elméleti és módszertani alapot nyújtanak a politikai gazda
ságtan időszerű problémáinak kidolgozásához és a polgári közgazdászok
elméleteinek bírálatához.
*
Kiadásunk a műnek a „Kari Marx— Friedrich Engels Gesamtausgabe"
(MEGA) II. része 3. kötete 4., 5. és 6. részében megjelent eredeti nyelvű
kiadását — „Zur Kritik der politischen Okonomie" (Manuskript 1861 —
1863), Dietz Verlag, Berlin 1979, 1980 és 1982 - követi. A kéziratnak
a sorozatban (a 26., a 47. és a 48. kötetben) való elrendezését feltüntető
listát e kötet végén közöljük.
A kézirat fejezetekre osztásában Marx tervvázlataira, a szövegben, a füze
tek borítólapjain stb. történt utalásaira támaszkodtunk. A címek többségét
is ő adta. A szerkesztőségtől eredő címeket, kiegészítéseket, betoldásokat
és magyarázatokat (a lábjegyzetekben is) szögletes zárójelben közöltük;
a magától Marxtól származó szögletes zárójeleket kapcsos zárójelekkel
— { } — helyettesítettük. A zömükben eredeti (angol, francia, görög stb.)
nyelven szereplő idézeteket, valamint — néhány kivétellel — Marx nem
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német nyelvű fordulatait és fejtegetéseit csak magyar fordításban közöltük.
Az idézeteket egybevetettük az eredetijükkel, de ahol Marx saját fordításá
ban (vagy tömörítésében) közöl idézeteket, ott azok értelmezésében a marxi
értelmezéshez tartottuk magunkat; kihagyásokat is csak ott jelöltünk, ahol
maga Marx jelölte őket.
A kötetet jegyzeteken és mutatón kívül elláttuk a kéziratnak a 26., 47„
és 48. kötetben való elrendezését feltüntető listával.
A kötetet Lissauer Zoltán fordította.

Kari Marx

A politikai gazdaságtan bírálatához
(1861-1863. évi kézirat)
A tőke termelési folyamata
(BEFEJEZÉS)

A tőke forgalmi folyamata
Tőke és profit

2 M a r x - E n g e l s 48.

[ELSŐ SZAKASZ]

A tőke termelési folyamata
[BEFEJEZÉS]*

[Ötödik fejezet]

A munka formális és reális alávetése a tőkének.
Átmeneti formák

Külön-külön megvizsgáltuk az értéktöbblet mindkét formáját, az ab
szolút és a relatív értéktöbbletet, egyszersmind megmutattuk, hogy a kettő
összekapcsolódik és hogy éppen a relatív értéktöbblet kifejlődésével egy
idejűleg az abszolút értéktöbbletet a végső határig hajtják. Láttuk, hogy
a két forma különválása különbségeket idéz elő a munkabér és az érték
többlet arányaiban. Ha a termelőerő fejlettsége adva van, az érték
többlet mindig mint abszolút értéktöbblet jelenik meg és főként változás
benne csak az összmunkanap változása révén lehetséges. Ha a munkanapot
adottnak előfeltételezzük, az értéktöbblet fejlődése csak mint relatív érték
többleté lehetséges, azaz a termelőerő fejlődése révén.
De az abszolút értéktöbblet puszta létezése nem feltételez semmi egyebet,
mint olyan természetes termékenységet, tehát a munka olyan természetadta
termelékenységét, hogy egy embernek nem az egész (lehetséges) (napi)
munkaidejére van szükség saját létezésének fenntartásához, illetve saját
munkaképességének2 újratermeléséhez. Akkor ehhez csak annak kell járul
nia, hogy kényszerítve legyen — egy külső kényszer létezzen számára —
a szükséges munkaidőn túl dolgozni, többletmunkára való kényszer. Ám a
fizikai lehetősége egy többletterméknek, amelyben többletmunka tárgyiasul,
nyilvánvalóan két körülménytől függ: ha a szükségletek igen csekélyek,
akkor még a munka csekély természetes termelőereje esetén is a munkaidő
egy része elegendő lehet a kielégítésükre, úgyhogy egy másik része meg
marad többletmunkára, s ezáltal többlettermék képzésére. Másrészt, ha
2*
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A tőke termelési folyamata (befejezés)

a munka természetes termelőereje igen nagy, azaz a talaj természetes ter
mékenysége, a vizek stb. csak csekély munkaráfordítást kívánnak a meg
élhetéshez szükséges létfenntartási eszközök előállításához, akkor — pusztán
a szükséges munkaidő tartamát tekinve — a munkának ez a természetes ter
melőereje vagy, ha úgy tetszik, a munkának ez a természetadta termelékeny
sége teljesen úgy hat, mint a társadalmi termelőerejének a fejlettsége.
A munka természetadta termelőerejének magas foka összekapcsolódik a né
pességnek — a munkaképességeknek — és ennélfogva annak az anyagnak
a gyors növekedésével, amelyből az értéktöbbletet kihozzák. Ha ellenkezőleg
•a munka természetadta termelőereje csekély, tehát még az egyszerű szük
ségletek kielégítéséhez szükséges munkaidő is nagy, akkor a többlettermék
(vagy többletmunka) fejlődése csak abban az esetben alkothat, megközelí
tőleg, idegen gazdagságot, ha az egy ember által egyidejűleg kizsákmányol
tak száma nagy.
Tegyük fel, hogy a szükséges munkaidő IIV2 óra, a munkanap 12 óra,
akkor egy munkás 1 / 2 óra értéktöbbletet szolgáltat. De minthogy egyetlen
munkás fenntartásához ""'/a o r a kell, a következő számításokat kapjuk:
1 munkás 1 / 2 óra többletmunkát szolgáltat,
23
- ^/g »
•<
»
. Tehát ebben az eset
ben 23 munkásra van szükség ahhoz, hogy egyetlen személyt eltartsanak,
aki munka nélkül él, de csak úgy él, mint egy munkás. Ahhoz, hogy három
szor vagy négyszer olyan jól éljen és azonkívül még az értéktöbblet egy
részét megint tőkévé változtathassa, talán 23 X 8 - • 184 munkást kellene
-dolgoztatni ennek az egynek a számára. Amellett a valódi gazdagság, amelylyel ez az egy rendelkezhetne, igen csekély is lenne. Minél nagyobb a munka
termelőereje, annál nagyobb lehet a nem-munkások száma a munkásokhoz
képest és annál nagyobb azoknak a munkásoknak a száma, akik nem az elen
gedhetetlen létfenntartási eszközök termelésével foglalkoznak, vagy egyál
talában nem az anyagi termeléssel foglalkoznak, vagy, végül, azoknak a sze
mélyeknek a száma, akik vagy közvetlenül a többlettermék tulajdonosai
nak a számát alkotják, vagy olyan személyek számát, akik sem anyagi
lag, sem szellemileg nem dolgoznak, de „szolgálatokat" teljesítenek, s
ezekért fizetségül a többlettermék birtokosai annak egy részét nekik át
engedik.
Mindenesetre az értéktöbblet két formájának — az abszolútnak és a rela
tívnak — ha mindegyiket önmagában, külön létezésében tekintjük, és az
abszolút értéktöbblet mindig megelőzi a relatívot — a munka tőkének Való
alávetettsége két elkülönült formája, vagyis a tőkés termelés két elkülönült
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formája felel meg, melyek közül az első mindig előfutára a másiknak, bár
a továbbfejlődött, a második forma megint alapját képezheti az első forma
új termelési ágakba való bevezetésének.

[ a) A munka formális alávetése a tőkének ]
Az abszolút értéktöbbleten nyugvó formát nevezem úgy, hogy a munka
formális alávetése a tőkének- Ez csak formálisan különbözik más termelési
módoktól, amelyekben a valóságos termelők többletterméket, értéktöbb
letet szolgáltatnak, azaz többet dolgoznak a szükséges munkaidőnél, de nem
önmaguk, hanem mások számára.
Másfajta az itt alkalmazott kényszer — vagyis az a módszer, amellyel az
értéktöbbletet, többletterméket vagy többletmunkát létrehozzák. A meg
határozott különbségeket csak a következő szakaszban, a felhalmozásnál 3
vesszük szemügyre. A munka tőkének való e formális alávetésénél a lényeges
az, hogy
1. a munkás mint tulajdonos, saját személyének és ezért saját munkaké
pességének, ez utóbbi időleges használatának eladójaként lép szembe a tőkés
sel, akinek pénze van — tehát mindkettő mint árubirtokos, mint eladó és
vevő lép szembe egymással, s ennélfogva formailag szabad személyek, akik
között valójában nincs más viszony, mint a vevőé és eladóé, egyébként
nincs közöttük politikailag vagy társadalmilag rögzített fölé- és alárendelt
ségi viszony;
2. ami az első viszonyban bennefoglaltatik — mert különben a mun
kásnak nem kellene eladnia munkaképességét - , hogy objektív munkafelté
telei (nyersanyag, munkaszerszámok és ezért a munka idejére való létfenn
tartási eszközök is4) egészen vagy legalább részben nem az ő birtokában
vannak, hanem munkája vevőjének és fogyasztójának a birtokában, tehát
vele mint tőke állnak szemben. Minél teljesebben állnak szemben vele ezek
a munkafeltételek idegen tulajdonként, annál teljesebben következik be for
málisan a tőke és bérmunka közötti viszony, tehát a munka formális alávetése
a tőkének.
Magában a termelési módban itt még nem következik be különbség.
A munkafolyamat — technológiailag tekintve — ugyanúgy megy végbe, mint
azelőtt, csak most a tőkének alárendelt munkafolyamatként. Mégis kifejlő
dik magában a termelési folyamatban, ahogy korábban kifejtettük {és mind
az, amit erről korábban mondtunk, csak itt van a helyén}, először, egy föléés alárendeltségi viszony, azáltal, hogy a munkaképességet a tőkés fogyasztja
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el, ennélfogva ellenőrzi és igazgatja; másodszor, kifejlődik a munka nagyobb
folyamatossága.
Ha a fölé- illetve alárendeltségi viszony rabszolgaság, jobbágyság, vazal
lusság, az alárendeltség patriarchális viszonyai helyére lép, akkor csak a for
májában következik be változás. Az alárendeltség formája szabadabbá válik,
mivel ez az alárendeltség csak dologi természetű, formálisan önkéntes, csak
a munkás és a tőkés között magában a termelési folyamatban fennálló hely
zetre vonatkozik. Es ez az a formaváltozás, amely kivált a mezőgazdaságban
bekövetkezik, mihelyt addigi jobbágyokat vagy rabszolgákat szabad bér
munkásokká változtatnak.
Vagy pedig 5 a termelési folyamatbeli fölé- és alárendeltségi viszony a ter
melési folyamatban való addigi önállóság helyére lép, mint például minden
magát fenntartó parasztnál, bérlőnél, akiknek csak termékjáradékot kellett
fizetniök akár az államnak, akár a földtulajdonosnak, a falusi házi mellékipar
vagy az önálló kézművesség helyére. Itt tehát fennáll a termelési folyamat
ban való addigi önállóság elvesztése, s a fölé- illetve alárendeltségi viszony
maga is a tőkés termelési mód bevezetésének a terméke.
Végül léphet a tőkés és bérmunkás viszonya a céhes mesternek, legényeinek
és inasainak a viszonya helyére — olyan átmenet ez, amelyet részben a vá
rosi manufaktúra tesz meg keletkezésekor. A középkori céhviszony, amely
analóg formában Athénban és Rómában is kifejlődött szűk körökben, és
amely oly döntően fontos volt Európában egyfelől a tőkések, másfelől egy
szabad munkásrend képződése szempontjából, korlátozott, még nem adekvát
formája a tőke — bérmunka viszonynak. Itt egyfelől a vevő — eladó viszony
létezik. Bért fizetnek, s mester, legény és inas mint szabad személyek
állnak szemben egymással. E viszony technológiai bázisa a kézműves
üzem, amelyben a termelés döntő tényezője a munkaszerszám többékevésbé művészi kezelése. Az önálló személyes munka és ezért ennek
szakmai fejlettsége, amely hosszabb vagy rövidebb tanulóidőt kíván,
határozza meg itt a munka eredményét. A mester itt, igaz, birtoká
ban van a termelési feltételeknek, a kéziszerszámnak, a munkaanyagnak
{bár a kéziszerszám a segédé is lehet}, övé a termék. Ennyiben tőkés.
De mint tőkés nem mester. Először, ő mindenekelőtt maga is kézműves,
és elvárják, hogy mester legyen a kézművességében. Magán a termelési
folyamaton belül éppúgy kézművesként szerepel, mint a legényei, s ő avatja
csak be inasait a kézművesség titkába. Egészen ugyanaz a viszonya az
inasaihoz, mint egy professzoré a tanítványaihoz. Az inasokhoz és legé
nyekhez való viszonya ezért nem a tőkésé mint olyané, hanem a kézműves
ség mesteréé, aki mint olyan a testületben és ezért velük szemben hie-
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rarchikus helyzetet foglal el, amelynek a kézművességbeli saját mester
voltán kell alapulnia. Ezért tőkéje is mind anyagi alakját, mind értéknagy
ságát tekintve kötött tőke, amely még semmiképpen sem kapta meg a tőke
szabad alakját. Nem egy meghatározott mennyiségű tárgyiasult munka, egyál
talában való érték, amely munkafeltételeknek ezt vagy azt a formáját
öltheti, tetszőlegesen ölti, attól függően, hogy az eleven munkának tetszőle
gesen erre vagy arra a formájára cserélődik, hogy többletmunkát sajátítson
el. A mester csak azután, hogy átment az előírt inas, legény fokon stb.,
hogy maga is elkészítette mesterművét, válthat át pénzt ebben a meghatá
rozott munkaágban, a saját kézművességében részben a kézművesség objek
tív feltételeire, részben arra, hogy legényeket vegyen és inasokat tartson.
Csak a saját kézművességében változtathatja pénzét tőkévé, azaz használhatja
fel nemcsak saját munkájának eszközeként, hanem idegen munka kizsák
mányolásának eszközeként is. Tőkéje kötve van a használati érték e Sy meg
határozott formájához és ezért nem is mint tőke lép szembe munkásaival.
Azok a munkamódszerek, amelyeket alkalmaz, nemcsak tapasztalatszerűek,
hanem céhszerűen előírottak; szükségszerűeknek számítanak, s ily módon
erről az oldalról is a munkának nem a csereértéke, hanem a használati
értéke jelenik meg végcélként. Nem a mester tetszésétől függ, hogy ilyen
vagy olyan minőségű munkát szállít, hanem az egész céhes üzem arra van
berendezve, hogy meghatározott minőséget szállítsanak. Ahogy a munka
módszer, úgy a munka ára sincs a tetszésére bízva. A korlátozott forma,
amely a mester vagyonát megakadályozza abban, hogy mint tőke funkcio
náljon, továbbá abban is megnyilvánul, hogy valójában egy maximum van
előírva tőkéjének értéknagyságára nézve. Bizonyos számú legénynél többet
nem szabad tartania, mert a céhnek valamennyi mester számára biztosítania
kell egy hányadot kézművességük keresetéből. Végül a mester viszonya
a többi mesterhez egyazon céh tagjaként; mint ilyen, egy testülethez tar
tozik, amelynek bizonyos közös termelési feltételei vannak (céhláda stb.),
politikai jogai, részt vesz a városi igazgatásban stb. Megrendelésre dolgo
zott — kereskedők számára végzett munkáit kivéve — a közvetlen használati
értékért, s ennek megfelelően a mesterek száma is szabályozva volt. Nem
mint puszta kereskedő lép szembe munkásaival. Még kevésbé változtathatja
a kereskedő a pénzét termelőtőkévé; csak „elhelyezheti" az árukat, ő maga
nem termelheti. Rendjéhez illő létezés — nem a csereérték mint olyan, nem
a gazdagodás mint olyan — jelenik meg itt az idegen munka kizsákmányo
lásának céljaként és eredményeként. A döntő itt a szerszám. A nyersanyagot
itt sok munkaágban (pl. a szabóságban) maguk a megrendelői szállítják
a mesternek. Itt törvény az, hogy a termelés korlátja a készen talált fogyasz-
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tás egészén belül van. Tehát semmiképpen sem magának a tőkének a kor
látai szabályozzák a termelést. A tőkés viszonyban a korlátok eltűnnek
azokkal a politikai-társadalmi kötelékekkel együtt, amelyekben a tőke itt még
mozog, ennélfogva még nem tőkeként jelenik meg.
[.. . ] 6 Karthágóban és Rómában, olyan népekre korlátozódik, amelyek
nél a karthágóiak [...] tőkét a kereskedőtőke formájában kifejlesztettek,
és ezért a csereértéket mint olyat a termelés közvetlen [... ] tették, vagy
ahol, mint a rómaiaknál, a gazdagságnak, kivált a földtulajdonnak kevés
kézben való koncentrációja következtében a termelés szükségképpen már
nem a saját használatra, hanem a csereértékre irányult, tehát a tőkés terme
lésnek ez az oldala megvolt. Mert bár a gazdag római számára a cél a pazarlás
volt, minél nagyobb tömegű használati érték, ezt csak az eladó termék csere
értékének a nagysága révén lehetett elérni, s ennélfogva a termelés a csere
értékre irányult, és arról volt szó, hogy minél több pénzt, tehát minél több
munkát sajtoljanak ki a rabszolgákból.
Az önálló kézműveshez képest, aki alkalmi vevők számára dolgozik, t e r mészetesen megnövekedik a folytonossága a munkásnak, aki a tőkés szá
mára dolgozik, ennélfogva munkájának nem szab határt a véletlen szükséglet
és annak nagysága, amely őt mozgásba hozza, hanem folyton, többé-kevésbé
rendszeresen, napról napra foglalkoztatja a tőke. A rabszolgáéhoz képest
ez a munka termelékenyebb, mert intenzívebb és folyamatosabb, mivel
a rabszolga csak külső félelem ösztökélésére dolgozik, nem pedig létezéséért,
amely nem az övé; a szabad munkást viszont szükségletei ösztökélik.
A szabad önrendelkezésnek — a szabadságnak— a tudata, 7 valamint a felelős
ség érzése teszi a munkást sokkal jobb dolgozóvá, mint a rabszolgát; mivel
ő, mint minden árueladó, felelős az áruért, amelyet szállít, s bizonyos
minőségben kell azt szállítania, nehogy ugyanolyan fajtájú más áru
eladók kiszorítsák. A rabszolga és a rabszolgatartó viszonyának a folytonos
sága olyan viszony, amelyben a rabszolgát közvetlen kényszer által tartják
meg. A szabad munkásnak viszont magának kell megtartania viszonyát,
mert munkásként való létezése attól függ, hogy folyton megújítsa munka
képességének a tőkés számára való eladását. A rabszolgától és a robotostól
eltérően a munkás egyenértéket kap munkájáért, mert, mint láttuk 8 , a munka
bér, noha valójában csak a szükséges munkát fizeti meg, mint a munkanap
értéke, ára jelenik meg; és noha valójában a többletmunkáját éppúgy nem
fizetik meg, mint a robotot vagy azt, amit a rabszolga az eltartásának újra
termeléséhez szükséges időn felül dolgozik. A különbség itt csak a meg nem
fizetett munkaidő mennyiségében állhat, noha egy ilyen mennyiségi különb
ség nem szükségszerű, hanem a munkaképesség szokás szerinti értékének
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nagyságától függ. De bármilyen sok vagy kevés többletmunkát végez a sza
bad munkás, bármilyen magas vagy alacsony az átlagmunkabér, bármilyen
arányban áll az összmunkanapja a szükséges munkaidejével, számára a do
lognak mindig az a formája, hogy a munkabéréért dolgozik, pénzért, és ha
12 órát dolgozik, hogy 8 munkaóra egyenértékét megkapja, akkor csak azért
dolgozza ezt a 12 munkaórát, hogy ezzel megvásárolja a 8 munkaóra
egyenértékét. A rabszolgánál nem ez a helyzet. A munkának még az a része
is, amelyet a maga számára végez — azaz hogy saját eltartásának értékét
pótolja —, olyan munkaként jelenik meg neki, amelyet a rabszolgatartó
számára végez, a szabad munkásnál viszont még az általa végzett többlet
munka is olyan munkaként jelenik meg, amelyet a saját érdekében végez,
azaz bérének vásárlóeszközeként. A pénzviszony, a vétel és eladás tőkés és
munkás között, elleplezi az ingyendolgozást, a rabszolgamunkánál viszont
a tulajdonviszony, amely a rabszolgát urához köti, az önmaga számára
dolgozást leplezi el. Ha a munkanap 12 óra, akkor a szükséges és ezért
a bérben képviselt munkaidő 6, 7, 8, 9, 10, 11 óra, s ezért a többletmunka,
azaz ingyenmunka 6, illetve 5, 4, 3, 2, 1 óra lehet; a viszony a munkás
számára mindig úgy mutatkozik, hogy 12 óra munkát elad egy meghatáro
zott, habár változó árért, tehát mindig csak a maga számára dolgozik, soha
nem a gazdája számára.
[... ] Ennek a munkaképességnek a magasabb értékét neki magának meg
kell fizetni, és ez magasabb bérben fejeződik ki. Tehát nagy bérkülönbségek
uralkodnak aszerint, hogy a különös munka magasabb fejlettségű, nagyobb
termelési költségeket követelő munkaképességet kíván-e vagy sem, s ez egy
felől játékteret nyit az egyéni különbözőségnek, másfelől ösztönzést ad a
saját munkaképesség fejlesztésére. Bármennyire bizonyos, hogy a munka
zömének többé vagy kevésbé tanulatlan munkából kell állnia és ezért
a munkabér zömét is az egyszerű munkaképesség értékének kell meghatá
roznia, egyes egyének számára lehetséges, hogy különös energiával, tehet
séggel stb. magasabb munkaszférába emelkedjenek fel, mint ahogy meg
marad annak elvont lehetősége is, hogy ez vagy az a munkás maga is tőkéssé
és idegen munka kizsákmányolójává válik. A rabszolga egy meghatározott
áré; a munkás kénytelen ugyan eladni magát a tőkének, de nem egy
meghatározott tőkésnek, s így meghatározott területen belül választhat,
kinek akarja eladni magát, és urat cserélhet. Mindezek a megváltozott
kapcsolatok a szabad munkás tevékenységét intenzívebbé, folytonosabbá,
mozgékonyabbá és ügyesebbé teszik a rabszolgáénál, nem beszélve arról,
hogy őt magát egészen más történelmi cselekvésre teszik képessé. A rab
szolga a fenntartásához szükséges létfenntartási eszközöket természetbeni

