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[A tőkéről szőlő íejezet; folytatás]

A tőke forgalma és a pénz forgalma.
belül (szerszám stb.).
natai.

- A

-

-

É,rtékelőfeltételezése minden egyes t6kén

Termelési folyamat.és forgalmi folyamat a forgalom mozza-

ktilOnbaző tőkekben (iparásakban) való termelékenység szabja meg az

egyes tőke termelékenységét. - Forsalmi idő. A Íorgás sebessége pótolja a tőke töme-

gét. A tókéL fügsősége egymástól forgásuL sebességében. A forgalom a termelés mozzanata. A termelési folyamat és tartama.

tartama.

A

A

termék átyáltoztatása pénzzé.E művelet

pénz visszaváltoztatása a termelési Íeltételekké.A tóke egy részének
eleven munkával való kicserélése.

-

Szállítási költségek.

pontra
tért vissza. A visszatérés pontja semmiképpen nem volt kiindulópontként
tételezve. A tőke forgásában a kiindulópont visszatérési pontként és a viszszatérésipont kiindulópontként van tételezve. Maga a tőkés a kiindulO- Cs

A pénzíorgalom végtelenül sok pontról indult ki

és végtelenül sok

visszatérési pont. Pénzt cserél ki a termelés feltételeire, termel, értékesítia
terméket, azazpénzzé változtatja és azután újra kezdi a folyamatot. A pénzforgalom, magáért-valóan tekintve, szükségszerűen kihuny a pénzben mint
mozdulatlan dologban. A tőke forgalma mindig úira m€gyullad önmagán,
szétválik ktilOnbOző mozzanataira, perpetuum mobile*. Az ártételezés a
pénzforgalom oldalán tisztán formai volt, miveliz értéfta pénzíorgalomtól
függetlenül előíeltételezve van. A tőLe forgalma ártétg.Iező, nemcsak for*uilug, hanem reálisan, mivel ez tételezi az értéket. Ahál u, értéka tőke forgalmán beltil mint előfeltCtel ieLnik mqg, csak mint egy másik tőke által
tételezett értéhlehetaz. A pénzfor§alom ki'inérve talália pálváiának hosszát,
s a körülmények, amelyek gyorsítják vagy lassítják, ktilsőlec§s lOkesek. A
tőke a forgásában bővíti önmagát és pályáiát, és a forgás gyorsasága vagy
lassúsága maga is immanens mozzanata ennek. Minőségileg megváltozik
a tőke a forgásban és forgása mozzanatainalr a totalitása nem egyéb, mint
termelésének - mind újratermelésének,mind rlj termelésének - a mozzanatai.
*

[orokmozgó]

Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai

{Láttuk, hogy a második körforgás, azaz a többlettőkeként értékesített
többletérték körforgásának a végénelesik az az i||űzió, mintha a tőkés
bármi egyebet is cserébe adna a munLásnak, mint a munkás saját, tárgyiasult munkájának egy részét. A már magára a tőkére a}apozott termelési módon beltil az egyes tőke szempontjából ennek nyersanyagokat és szerszámot
képviselő része persze úsy ielenik meg, mint olyan érték,amely neki e/ófeltétele és éppúgyelőfeltétele az általa megvásárolt eleoen munftánaft. Ez
a két tétel úgy oldódik fel, mint amelyeket ídegen tőfte tételezett, tehát megint
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a íáfte, csak egy másik. Ami az egyik tőkésnek nyersanyag, az a másik tőkés
terrnélre. Ami az egyiknek termék, az a másiknak nyersanyag. Az egyiknek
a szerszáma a másiknak a terméke, sőt nyersanyagul szolgálhat egy másik
szerszám termeléséhez, Az, ami ilymódon az egyes tőkében előfeltételként
- amit mi az állandó tőkének neveztünk - ielenik meg, nem egyéb, mint a
tő]<ének a tőke által való előfeltéte]ezése, hogy a ktiltinboző iparágakbeli
tőkék előfe]tételként és feltételként kölcsönösen tételezik egymást. Magáértva]óan te]<intve mindegyik értékkéntaz e]even munkával szemben önállósulí holt* munkára oldOdik fel. Végső soron egyik sem tartaimaz semmit
munkán kívüI - az értéknélkülitermészeti anyagon kívűl. A soft tőke bekerülésének nern szabad itt megzavarnia a szemléletet. Sőt, a softnaft a viszonya azután kap magyarázatot, hogy szemügyre vettük azt, ami valamennyiben közös, hogy tőke.}
A tőke forgása egl7szersmind a levése, a növekedése, az életfolyamata.
Ha va]amit a vérkeringéshez lehetett hason]ítani, aki<or az nem a pénz {ormai, hanem a tőke tartalmas forgalma.
Ha a Íorgalom minden ponton terrnelést e]ő{eltételez és termékek {orgalma, akár pénzé, akár árué, ezek azonban'mindeniitt abból a termelési
folyamatból erednek, amely ma_8a is a tő}te'folyamata, akkor most a pénzforgalom maga is úgy ielenik me!, mint amit a tőke {orgalina határoz meg,
holott korábban a termelési. {olyamat mellett Látslott ]enni. Erre a pontra

tri!_

visszatérünk.
Ha mármost a forgalmat; vagyis'a' tőke forgását mint egészet vesszük
szemügyre, akkor ezen beltil a két nagy megkülönböztetésként két mozzanat jelenik meg, a termelési folyarnat és maga a forgalom, mind a kettő a
tőke Íorgalmának mozzanataként. Hogy a tőke meddig tartózkodik a termelési folyamat szféráián belül, az e {olyamat technológiai felteteleitől
függ, és az e íázison beitil időzés közvetlenül egybeesik - bármennyire
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íA hezbatban:l

eleven
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A tőkéről szóló fejezet

ktilonbtizőnek kell lennie a tartamnak a termelés faja, tárgya stb. szerint a termelőerők fejlődésével. A tartam itt semmi egyéb, mint a termék előállításához szükséges munkaidő (ez téves!)*. Minél kisebb ez a munkaidő,
annál nagyobb, mint láttui<, a relatív többletérték. Ez ugyanaz, mint hogy
egy adott mennyiségű termékhez kevesebb munkaidőre van szükség, vagy
hogy egy adott munkaidő alatt tObb kész terméket lehet előállítani. An nak a
tartamnak a megrövidítése, arneddig egy meghatározott mennyiségű tőke
a termelési folyamatban időzik, elvonja magát a tulajdonképpeni íorgalomtól, le van kötve, egybeesik a termék előállításához szükséges munkaidő
megrövidítésével - a termelőerők feilődésével, mind a természeti erőknelr,
gépi berendezésnek, mind a társadalrni munka természeti erőinek alkalmazásával -, a munkások agglomerációjával, a munka kombinációjával és
megosztásával. Erről az oldalról tehát úgy látszik nem jánihozzá új mozzanat. Ám ha azt vesszü}< szemügyre, hogy az egyes tőkére vonatkozóan
ennek az a íésze,amely nyersanyagot és szerszámot (munkaeszközt) }<onstituál, idegen tőkéne]< a terméke, akkor megmutatkozik, hogy azt a sebességet, amellyei ez a tőke megúiíthatla a termelési folyamatot, egyszersmind
a termeiőerőknek valamennvi tObbi iparágban való fejlődCse meghatározza.
Egészen világossá válik ez, ha elgondoliuk, hogy ugyanaz a tőke termeli a
maga nyer§anyagait, szerszámait és a végső termékeit. A tartarn, ameddig
a tőke a terrnelési folyamat íázisában időzik, maga is a forgalom egyik mozzalatává váli}<, ha kalanbaza tőkéket feltételezünk. De itt még nem a soft
tőkévei van dolgunk. Ez a mozzanat tehát nem tartozik ide.
A második mozzanat az az időkőz, amely a tőX<e termékkéváltoziatott- '
ságától pénzzéváitoztatásáig telik el, Nyilvánvalóan a sebességtől, amellyel
ezt az tdőközt befutja, vagyis a tartamától ftigg, hogy a tőke egy adott időn
beltil milyen gya}rran kezdheti újra a termelési Íolyamatot, az önértékesítést. Tegyük fel, hogy a tőke - rnoridjuk eredetileg 100 taller - egy év aiatt
4 {orgást.végez; a nyereség minden alkalommal a tőke 5o/q-a,ha az úi értéket nem tőkésítik megint, ugyanánnyi, mint ha egy négyszer akkora törnegű
tőke, mondjuk 400, ugyanazza| a.százalékaránnyal egy év alatt e3g forgást
végez; mindenkor 20 talléí**. A íorgás óebessége - a többi terrnelési {eltételeket egyeniőnek véve - iehát pótolia a tőke tömegét. Vagyis-ha egy negyedakkora érté}<négyszer realizálódik mint tőke ugyanabban a periódusban,
amelyben egy négyszer akkora értékcsak egyszer realizálódik mint tőke,
akkor a nyereség - értéktObb]et termelése - a kisebbik tőke oldalán akkora
*
**

|A z&ójelbe tett megjeggzut Marx utőIag írta be a hézitatba,ll
|A l(zbatban:| 20o l o

Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai
Iesalább aftftora -, mint a nagyobbiknak az oldalán. Azt mondiuk, legalább. Lehet nagyobb, mert a többletértéLet is megint alkalmazni lehet
többlettőkeként. PCIdaul tegyük fel, hogy egy 100-as tőkénéla profit (itt

-

a számítás kedvéértanticipáljuk az értéktObbletnek ezt a formáját) minden-

kor l00/o, bármilyen gyakran térül meg. Akkor az első 3 hónap végénl l0
lenne, a másodikén l2l, a harmadikén l331l.,o* és az utolsó megtérülés
1464llú0**, míg egy 400-as tőkénélévi egy {orgással csak 440 lenne, Az
első esetben a nyereség :46o'lr****, a másodikban csak:40. (Hogy az
előfeltevés téves annyiban, hogy a tőke nem ugganazt a profitrátát hozza
minden megnövelésnél, a példát nem érinti, mivel itt nem a többnej< a
mennyijén fordul meg a dolog, hacsak egyáltalában az első esetben több
van - és ez a helyzet -, mint 40.) A sebesség tömeggel és a tömeg sebességgel való pótlásának törvényével egyszer már taláIkoztunk a pénzforgásban.o Éppúgyuralkodik ez a termelésben, mint a mechanikában. Olyan
körülmény ez, amelyre vissza kell térni a profitráta, az árak stb. kiegyenlítődéséné].A kerdes, amely itt érdekel bennünket, a következő: Nem kerül-e
be az értékmeghatározásnak egy olyan mozzanata, anrely függetl€D & Iilünkától, nem i<özvetlenül tőle indul ki, }ranem magából a forgalombóI ered?
{Hoey a hítel kiegyenlíti a tőke íorgásában mutatkozó különbségeket, az
még nem tartozik ide. Maga a kérdés azonban ide tartozik, mert a tőke egyszerű fogalmából - általánosan tekintve - ered. } A tőkének egy adott időperiódusbeli gvakoribb íorgása ahhoz hasonlít, hogy délibb országokban
gyakrabban ismét]ődik az aratás a természeti év folyamán az északiakkal
összehasonlítva. Mint már fentebb mondottuk, itt teljesen elvonatkoztatunk aitól, hogy a tőkének ktilonbtiző ideig kell a termelési fázisban - magában a termejő értékesítési
folyamatban - mdradnia. Ahogy a gabona mint
vetőmag a ítildbe helyezve elveszti közvetlei haszná]ati értékét,mint közvetlen használati értékelértéhtele;edífr,úsv a tőke el van értéfttelenedaea
termelési fo}yamat befejezésétől addig, amíg vissza nem'változtatiák pénzzé
és abból megint tőkévé. {Ei a sebesség, amellyel a tőke a pénzformából
megint át tud váltódni a termelési fe]ietelekre - e termelési feltételek kozött nem maga a munkás jelenik meg, mint a rabszolgaságtan, hanem a vele
való csere -, ítigg a neki nyersanyagot és szerszámot szolgáltató tObbi tőke
termelési sebességétől és íolytonosságától, valamint a rrrunkások meglevé_
*
|A ftéziratban:l l351l rc
**
|A ftézbatban ] l48"/roo
***
|A ftézíratband 486r/166
" IV. ö. 1. hat. I07. old.|
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A tőkéről szóló fejezet

sétől, és az utóbbi tekintetben a relatív többletnépesség a Iegjobb feltetel
a tőke számára.} {Egészen eltekintve az a tőke termelési folyamatától,
Ó termelési folyamatának sebessége és folytonossága olyan mozzanatként
jelenik meg, amely megszabja o tőkének a pénz formájából az ipari tőke
formájába való visszaváltozását. A ó tőke termelésí íolaamatánah a tartama
úgy jelenik meg, mint egy mozzanat az a tőke lorgalmi tolgamatánaft sebességében. Az egyik tőke termelési fázisának a tartama meghatározza a másik
tőke forgalmi fázisának a sebességét. Eggídejűségüft a feltétele annak, hogy
o forgalma nem ütközik gátakba - saját elemeinek, amelyekre ki kell cserélődnie, egyidejűIeg a termelésbe és a forgalomba vetése. PCldaul a XVIII.
század utolsó harmadában a kézi íonás képtelen volt a kívánt tömegben
szállítani a nyersanyagoi a szövéshez, vagy ami ugyanaz, a fonás nem tudta
a lennel vagy a gyapottal a szükséges egyidejűségben egyideiú sebességben - elvégeztetni a termelési folyamatot, fonadékká való átváltozásukat,
A következmény a fonógép feltalálása volt, amely egyenlő munkaidő alatt
hasonlíthatatlanul nagyobb terméket szolgáltatott, vagy ami ugyanaz,
ugyanahhoz a termékhez hasonlíthatatlanul kisebb munkaidőre
- a íonás
folyamatában va]ó hason]íthatatlanul rövidebb időzésre volt szüksége. A
tőke összes mozzanatai, amelyek bennefoglaltan megjelennek benne, ha a
tőkét általános {ogalma szerint veszik szemügyre, csak akkor kapnak önáIIó
realitást és mutatkoznak is meg, amikor reálisan, mint sok tőke jelenik meg.
A belső eleven organizáció, amely a konkurrencián beltil és általa így végbemegy, csak akkor fejlődik ki szélesebben.} Ha a tői<e egész forgását vesszük
szemügyre, akkor négy mozzanat ielenik meg, illetve a termelési folyamat
és a forgalmi folyamat két nagy mozzanatakét mozzanalnak tekintve, irrindegyik megint kettősségben: kiindulhatun]< enneÉ során a forgalombóI vagy
a termelésből. Annyi most már k! van mondfa, hogy a forgalom maga is
a termelés egyik mozzanata. mive]'csak a forgalom által lesz a tőke mint
tőke; a termelés csak annyiban a forgalom -orru.,uiu, arhennyiben a forgalmat magát a termelési folyaóat egészének tekintiük. A mozzanato]< ezek:
L A valóságos terme]ési folyamat és tar}ama. II. A termék átváltoztatása
pérrzzé. E művelet tartama. III. A pénz átváltoztatása a kellő arányokban
nyersanyaggá, munkaeszközzé és munkává, egyszóval a tőkének mint termelő tőkének az elemeivé. IV, A tőke egy részének eleven munkaképességre
való cseréjétkiilOnOs mozzanatnak lehet tekinteni, és annak kell tekinteni,
mert a munkapiacot más törvények szabályozzák, mint a termékpiacot. Itt
a népesedés{ődolos; nem az abszolút, hanem a relatív népesedés.Az I.
mozzanat itt, mint mondtuk, nem jön tekintetbe, meít egybeesik egyáltalában az értékesítésíeltételeivel.A III. mozzanat csak akkor |öhet tekin-

Marx: A politikai gazdaságtan birálatának alapvonalai
tetbe, ha nem a tőkéről egyáltalában, hanem sok tőkéről van szó.
zanat a munkabérről szóló szakaszba tartozik stb.

A IV. moz-

Itt csak a II. rnozzanattal van dolgunk. A pénzíorgalombancsak formai
váltakozása volt a csereértéknek mint pénznek és árunak. ltt pénz, átu mint
a ternelés leltatele van, végül mint a termelési {olyamat. A mozzanatok
itt másképp tartalmasak. A tő}<e megtérülésében való külOnbség, ahogy
ez a ll-ben tételezve van - minthogy nem függ sem a munkára való csere
nagyobb nehézségétől, sem a nyersanyagnak és szerszámnak* a forgalomban
való nem-egyidejű létezésemiatti késedelemtől, sem a termelési folyamat
ktilOnbOző tartamától -, tehát csak az értékesítésbenvaló nagyobb nehézségekből szárrnazhatik. Ez nyilvánvalóan nem imrnanens eset, amely magából a viszonyból fakad, hanem itt, ahol a tőkét általában vesszük szemügyre,
egyszersmind bekövetkező eIegybeesik azza|, amit az értékesítésként
sem alapoznak arra, hogy
Egyetlen
üz]etet
órté]<telenedésről mondtunk.**
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száilításban {oglalt munkaidőre oldódnának fel. A kerdes most mindenei<e]őtt ez: lehet,e a szállítási kbltségekre az általunk eddie felállított alapelvek szerint értéktObbletet kicsiholni?'Vonjuk le a tőke állandó részét,
arnelyet a száliításban felemésztenek, hajat, kocsit stb. és mindazt, ami
a
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aikalmazásukhoz tartozik, mert ez az elem semmivel sem járul hozzá a
kérdéshezés közömbös, hogy 0-va1 egyenlőnek vagy r-szel egyenlőnek
vesszük-e. Lehetséges-e mármost, hogy a szállítási koltségekben többletmunka rejlik, tehat a tőke többletértéket csiholhat ki belőlük) A dologra
|A l1ézíratban:] nyersmatériánaL
íV, ö. I.ht;t.292. old.1

Wb
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helyezheti el termékeit, mint egy másik. Ha ez kisebb piactól
származnék, akkor nem nagyobb tőkót alkalmaznának - ahogy előfeltóteleztük -, }ranem kisebbet, mint a nagyobb piaccal való üzletben. De
vonatkozhatnék a piac naggobb térbeli táuolságára és ezért a későbbi megtérülésre. A hosszabb idő, amelyre o tőkének szüksége lenne, hogy értékesüljön, itt a nagyobb térbeli távolságból származnék, amelyet a termelési
folyarnat után be kell futnia, hogy mint Ákicserelődiék P-re. De nem lehet
pl. a Kína szátr,ára ternrelt termé]<et úgy tekinteni, hogy a termék, a termelési folyamata, csak akkor van befeiezve. amikor a kínai piacra érkezett?
ÉrtékesítésiköItségei emelkednének az Angliából Kínába való szállítás
költségeivel. (A tőke hosszabb parlagonheveréséért.valókárpótlásról itt
még nem ]ehet szó, mert ehhez rnár e]őfeltétélezetteknek kellene lenniök
az értéktObblet rnásodlagos és les,f rmazott for'máinak - kamat.) A terrneiési
költségek a közvetlen termelési folyamlttan tárgyiasuit munkaidőre r
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egyszerűen lehet válaszolni azzal a kérdé§sel, hogy mi a szükséges munka
yagy a7 érték,ameiyben ez tárgyiasul? A terméi<nek meg kell fizetnie l.
a saját csereértéLét,a benne magában tárgyiasult rnunkát; 2. a többletidőt,
amelyet a hajós, kccsis stb. a szállítására fordít. Hogy ezt kicsiholhatja-e
vagy sem, az az otszág gazdagságától Íügg, ahová a terméket viszi, és a
szükségletétől stb., a termé}< használati értékétőlezen ország számára.
A közvetlen termelésben világos, hogy minden többletmunka, amelyet a
gyáros a munkással dolgoztat, többletérték a számára, rrivel ,ij használati
érté}<ekbentárgyiasult munka, amely a gyárosnak semmibe sem kerül.
De a száilítási időben nyilvánvalóan nem alkalmazhatja a munkást hosszabb

.a

ideig, mint amennyit a szállítás kíván. Ezáltal kidobna munkaidőt, nem
értékesítené,azaz nem objektiválná használati értékben.A haiósnak,
kqcsisnak stb. csak fé]évimunkaidő kell ahhoz (ha áitalánosan ez az atánya
a létfenntartáshoz szükséges munkának), hosy egy évig megélien, így a
tőkés egy egész évre a]kalmazza és egy felet fizet meg neki. Azáltal, hogy
a szállított terrnékek értékéhezegy egész évi munkaidőt csap hozzá, de
csak 1/2-et fizet meg, l000/oCrtektObb]etet nyer a szükséges munkára. Az
eset pontosan ugyanaz, mint a közvetlen termelésben, és a szállított termék
eredeti értéktObblete csak onnan származhatik, hogy a szállítási idő egy
részétnem Íizetíhmeg a munkásoknak, mert az többletidő a megéléshez
való szükséges munkájukon íelal, Hogy egy egyes terméket a szállítási
költsések úgy megdrágítanának, hogy nem lehetne kicserélni - mert a
termék értékenem lenne arányban szállított termékként való értéktObbletével, a szállítottság tulaidonsága kihuny benne, mihelyt megérkezett a helyszínre -, az rnit sem változtat a dolgon. Ha egy gyárosnak az egész gépi
berendezését mozgásba kellene hoznia, hogy l font íonálut megfonion, akkor
ennek a fontnak az értékeszintén annyira enrplkedne, hogy baiosan kelne
el. A ktilfOldi termékek drágaság'a; valamint gyér fogyasztásuk a,kazépkorban stb. éppen ebből az okból származik. É,ppannyira helyi mozgás,
akár fémeket viszek a bányá6ól, ai<ár árukat a fogyasztásuk helyére. A
szá}lítási és kcizlekedési eszközök tökéletesítése szintén egyáltalában a
terrnelőerő]< fejlesztésénekkategóriájába tartozik. F{ogy a termékek értékétől fügshet, rnennyi szállítási kOltséget bírhatnak el. hogy továbbá tömeges
érintkezés szükséges a szállítási kO,itségek csökkenéséhez - egy l00 tonnatarta]mú hajó ugyanazon szál]ítási* költségekkel vihet 2 tonnát és l00-at
stb. - és a kOzlekedési eszközök Lifizetődőségéhez stb., mindez nem tartozik ide. (Ámde szükséges lesz egy külön szakaszt szentelni a kOzlekedési
*
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eszközölmek, mert az állOtőkenek egy olyan formáját allcotják, amelynek
saját értékesítésitörvényei vannak.) Ha ugyanazt a tőkét termelőnek és
szállítónak gondoljuk el, akkor mindkét aktus a közvetlen termelésbe tartozik, és a forgalom - ahogy eddig tekintjük, azaz a pénzzé való átváltoztatás,
mihelyt a termék megkapta végső formáját a használat számára, Íorgalomképes formáját - csak akkor kezdődné}<, amikor a termék a rendeltetési
helyére érkeznék.Ennek a tőkésnek a későbbi megtérülése eltérően egy
másiktól, aki a helyszínen eladja termékét,ál]ótőke nagyobb használatának
más formájára oldódna fel, amirő] itt még nem beszélünk. Hosy,4 l00
tallérnyival több szerszámot használ fel, mint B, vagy hogy l00 tallérral
többet használ fel, hogy termékét* a rendeltetési helyre, a piacra vigye, az
ugyanaz. Mindket esetben nagyobb állótőkét használ {e], tobb termelési
eszftözt, amelyet a közvetlen termelésben fogyasztanak e]. Erről az oldalról
tehát nem lenne itt inrrnanens eset tételezve; az eset az állótőke és forgótőke kOzti kiilönbség vizsgálatába tartoznék.
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Forgalmi Laltségek.

-

Kr;zlekedési és szállitási eszközök.

(A

munkaágak meg-

osztása.) (Sok munkás eggesítése. Ennek az egyesítésneka termelőereje.) (Tömeges
összedolgozás,)

-A

termelé, áItolinos leltételei megllüIönböztetoe

Ámde itt hozzájátul egy mozzanat

:a

a ftüIőnös leltételehtőI.

lorgalmí kőkséseh, amelyek nincse-

nek benne a {orgalom egyszerű fogalmában és itt még nem tartoznak ránk.
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A lorgalmi haltsésehről, amelyek a forgalomból mint gazdasági aktusból

-

mint tern-lelési viszonyból, nem rrrint közvetlenül termelési mozzanatból,
ahogy a szállítási és hazlekedési eszftözöftnéI - drednek, csak a kamatnál és
főleg a hitelnel lehet szó. A forgalom, ahogy'mi tekintjük, az értékátvd'tozási folyamata, minőségi folyarnaia, ahogy az a pénz, termelési (értékesítési) folyamat, termék, pénzzé.éstöbblettőkévé való visszaváltozás kiilOnbOző {ormájában megjelenik. Ennyiben ezen az átváltozási íolyamaton mint
olyanon beltil - ebben az egyik meghhüiozásból a másikba való átmenetben - úi meghatározások keletkeznek. A forgalorn költségei nem szükségszerűen foglaltatnak benne pl. a termékről pénzre való átmenetben. Lehetnek O-val egyenlők.
Arnennyiben azonban a forgalom maga is kOltségeket okoz, maga is
többletmunkát kíván meg, annyiban maga is úsy jelenik meg, mint ami
benne foglaltatik a termelési folyamatban. Erről az oldalról a forgalom a
*
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közvetlen termelési Íolyamat mozzanataként jelenik meg.

A

közvetlenül

a használatra irányuló és csak a fölösleget kicserélő termelésben a forgalmi
köItsCgek csak a fölöslegíe, nem a {őtermékre vonatkozóan jelennek meg.

Minél inkább a csereértéken, ennélfogva a cserén nyugszik a termelés,
annál fontosabbá válnak számára a csere fizikai feltételei - kozlekedési

és szállítási eszközök. A tőke a természeténélfogva túlhajt minden térbeli
korláton. A csere fizrkai feltételeinek - kozlekedési és szállítási eszközöknek - a megteremtése tehát egészen más mértékbenválik számáta szükségszerűséggé:a térnek az idő által való megsemmisítése. Amennyiben a
közvetlen termék távoli piaco}<on csak abban a mértékbenértékesíthető
tömegesen, arrrelyben a szállítási kOltségek csökkennek, és amennyiben
másrószt kOzlekedési eszközök és szállítás maguk is csak az értékesítésnek,
a tőke által űzött munkának a szférái lehetnek, amennyiben tömeges érintkezés megy végbe - ami által a szükséges munkánál többet pótolnak -,
annyiban olcsó szállítási és }<ozlekedési eszközök termelése feltétel a tőkére
alapozott termelés számára és ezért a tőke állítia elő. Minden olyan munka,
amely ahhoz szükséges, hogy a kész terméket forgalomba dobiak - gazdasági íorgalomban a termék csak akkor van, amikor a piacon található -,
a tőke álláspontjáról nézve leküzdendő korlát - ahogy minden olyan munka,
amelyre szükség van mint a termelési folyamat leltételére(így pl. a cse-

re biztonságának költségei stb.). Vízi út mint önjáró,
xar' é€opilu* kereskedőnépek útia. Másrészt a kozle]<edési

önmozgó út a

utak eredetileg

a közösségneli később hosszú időn át a kormányoknak jutnak osztályrészül, mint tiszta levonások a termelésből, amelyek lejannek az otszág
kOzösségi többlettermékéből, de nem alkotják gazdagságának íolr' ását, azaz

nem {edezik termelési költségeiket. Az eredeti,ázsiai;' önfenntartó közös!
i
i

ségekben egyrészt nincs szükséglet uta]<ra; má.srészt ezek hiánya megtartja
őket elzárkózottságukban és ezérl Jényeg"s mozzanata váItozatlan Íennmaradásuknak (mint Indiában). A robotmunka réyénvagy, ami másik
ország többletmunkáia', illetve többletforma, adó révénvaló útépítés.az
terméke egy részénekkényszerű átváltoztqtása utakká. Hogy az egyes tőke
ezt átvegye, azaz a közvetlen iermelési Íolyamatnak e folyamaton kívül
levő feltételeit előállítsa - a munkának értékesülne kell.
Ha előfeltételezünk egy meghatározott utat .4 és B ktizOtt (a {old, tegyük
fel, nem kerül semmibe), akkor ez csak meghatározott munkamennyiséget,
tehát értékettartalmaz. Hogy a tó'kés vagy az állam építteti-e, az egyíe
megy. Nyer tehát a tőkés itt, azáltal, hogy többletmunkát és ezért többlet-
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is hántsuk le az útról azt, ami bonyodalom, és
ami állótőke természetéből ered. Gondoliuk el, hogy az utat egyszeíre
el lehet adni, mint egy kabátot vagy egy tonna vasat, Ha az út termelése
értékethoz létre} Először

mondjuk l2 hónapba kerül,

akkor értéke:

l2 hónap. Ha a munka általános

színvona]a olyan, hogy a rnunkás mondjuk 6 hónapi obie]<tiválódott munkából megéihet, akkor tehát, ha az egész utat ő építi,ó hónapi munkának
megfelelő többletértéket hozna létre a maga számára; vagy ha a község
épiti az utat és a munkás csa}< a szükséges időt akarja ledolgozni, be kellene

A tőkés elienben az
egy munkást kényszeríti, hogy 12 hónapot do|gozzék, és 6-ot fizet meg neki.

\*!:r.*-:r

:al:§T rÉmfirfi,n
:T1l*eF* IL

3:§s::L

§l

:J:ü:-L,tr]glr
i. :§itg-=nrJ6lt
:ar:*i*,,m,mrr1,1i

Az út értékénekaz a része, amely a munkás többletmunkáját taríalmazza,
A reális íormának, amelyben a termék megjelenik,
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abszolúte nem kell zavarnia az értékelméletnekaz obiektivált munkaidővel
való megalapozását. De a kérdéséppen az, hogy a tőkés értékesítheti,eaz
utat, hogy realizáIhatja-e értékéta csere révén?Ez a kérdésteimészetesen
mindegyik termé}<néllétezik, de az általános termelési feltételeknél külonös
íormát ölt. Tegyük {el, hogy az út értékenem értékesül.De megépítik,
mert szükséges használati érték.Hogyanáll a dolog akkor} Elő kell állítani és meg kell íizetni - amennyiben termelési ka]tséseit ki kell hogy
cseréI|éi< rá. Csak munka, munkaeszközök, nyersanyagok stb. t,izonyos
íogyasztása révénkezd az út létezni. Hogy előállítása robotmunka révén
vagy adói< révéntörténik, az egyre megy. De csak azért állídák elő, mert
szükséges használati értéka község számára, mert annak mindenáron
szüksége van rá. Ez mindenesetre többletmunka, amelyet az egyesnek, akár
a robot formájában, akár az adó közvetett formájábah a létfenntartásához
szükséges közvetlen rnunkán feltil el kell véqeznie. De amennyiben szükséges, a község számáta és mindegyik egyesnek mint tagjánaft gzámára,

annyiban nem többletmunka ez, amit az egyes yégez, hanem szül6éges
munkájának egy része, annak-a munkának, amely szük§éges ahhoz, hogy
úiratermelje magát mint hözsési tagot,és ezze| a közösséget, amely maga is
általános feltétele az ő termelő tevékenyiégének.Ha a munkaidőt a közvetlen termelésben egészen elÍogyasztanák (vagy, közvetettén kifejezve, ha
Iehetet]en erre a meghatározott célra többletadókat kivetni), akkor az útnak megépítetlenül kellene maradnia. Ha az egész társadalmat egy egyénnek
tekintjük, akkor a szükséges munla mindazoknak a kütrönös munkafunkcióknak az összegében állna, amelyek a munka megosztása révénönállósultak. Az egy egyénnek pl. ennyi időt kellene fOldművelésre fordítania, enynyit iparra, ennyit kereskedelemre, ennyit szerszámok előállítására, ennyit,
hogy a birkánkra visszatérjünk,2 ritépítésreés közlekedési eszközökre.
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vonni egy másik munkást, aki 6 hónapot dolgozna.
a tőkés profitját képezi.
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Mindezek a szükségességek ennyi munkaidőre oldOdnak fel, amelyet kü-

célokra kell irányítani es elktiloniilt tevékenységekre kell fordítani.
Hogy mennyi ilyen munkaidőt lehet felhasználni, az a munka]<épeség menynyiségétől függne (: a társadalmat konstituáló munkaképes egyének tö-

l<;nbtiző

megétől) és a munka termelőerejének fejlődésétől (a terméktömegtől (használati érté]<el)*,amelyet adoti idő alatt létre tud hozni). A csereérték,amely
előfeltételezi a munka megosztását, többé vagy kevésbé íejletten, maguknak
a cseréknek a foka szerint, elő{eltételezi, hogy ahelyett, hogy az egy egyén (a
társadalom) ktiltinbtiző munkákat végez, munkaideiét ktiltinboző {ormák-

ban alkalmazza, ehelyett mindegyik egyén munkaideje csak a szükséges
külOntis funkcióknak van szentelve . Ha a szüftséges munlpidőrőI beszélünk,
akkor a kiiltinOs elvált munkaágak mint szüftségeseft jelennek meg. Ezt a
kölcsönös szükségességet a csbreértékalapzatán a csere közvetíti és éppen
abban mutatkozik meg, hogy mindegyik kiilOnOs obiektiválódott munka,
mindegyil( küIönösen sajátossá vált és anyagiasult muni<aidő az általános
munkaidő termékéreés jelképére,az obiektiváIódott munkaidőre mint
olyanra, pénzre cserélődik ki es ilymOdon megint lricserélődhet mindegyik
ktilOnös mun,kára. Ez a szükségességmaga is változó, mivel a szükségleteket éppúgy termelik, mint a termékeket és a külOnbOző munkaügyességeket. E szükségleteken és szükséges munkákon beltil egy több vagy kevesebb következik be. Minél inLább vannak szüftségesneft tételezve a szükségletek, amelyek magul is történelmiek - maga a termelés létrehozta szükségletek, a társadalmi szükségletek -, szükségletek, amelyek maguk is a társadalmi termelés és érintkezéseredménye, annál magasabban fejlett a valóságos gazdagsás. A gazdagság angagilag tekintve csak a szükségletek
sokrétűségébenáll. Maga a kézművesség nep szdftsd3szerűen jelenik
meg az önÍenntartó mezőgazdaság melle í{, amely a Íonást, szövést
stb. házi mellékfoslalkozásként űzjrHa azonban p|. a mezőgazdaság maga
is tudományos üzemen nyugszik, ha gépeket, a kereskedelem által odahozott vegyi trágyázószeteLet, távoli országokból való vetdmagot stb. használ és emellett - ami már benne van \qz előfeltételezésben - a falusi
patriarchális manufaktúra eltűnt, akkor a gépgyár, külkeresLedelem, kéz-

művesség stb. szüftsd3/eífténí ie]enik meg a mezőgazdaság számára. A guanót talán csak selyemszövetek kivitele révénszerezheti be. Ilymódon a
selyemmanuíaktrlra már nem luxusiparként, hanem a mezőgazdaság számára szükséges iparként jelenik meg. Ez tehát főleg és lényegileg azáltal
van - ebben az esetben azáltal -, hogy a mezőgazdaság a saját termelésé*
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nek feltételeit már nem találja készen magában, természetadta módon,

hanem ezek önálló iparként rajta kívtl léteznek - és kívüle-fennállásukkal
az egész bonyolult összefüggés is, amelyben ez az idegen ipar létezik,
be van vonva a foldművelés termelési feltételeinek korébe -, hogy ami
azelőtt mint luxus jelent meg, most szükséges és pl. úgynevezett luxusszükségletek szükségességkéntjelennek meg a leginkább természetadta és
a legtisztább természeti szükségszerűségben keletkezett ipar számára. A
természetadta talalnak ez a kihúzása mindegyik ipar alól és termelési feltételeinek rajta kívül egy általános összefüggésbe való áthelyezése - ezért
annak, ami fölöslegesként jelent meg, szükségessé, történelmileg létrehozott
szükségességgévaló átváltoztatása - a tőke tendenciája. Valamennyi ipar
általános alapzatává maga az áitalános csere válik, a világpiac és ezért a
tevékenységeknek, érintkezésnek, szükségleteknek stb. egésze, amelyekből
ez áll. A /axas ellentéte a természetileg szüftségesneft. Szükséges szükségletek
annak az egyénnek a szükségletei, amely maga is természeti szubjektummá
van redukálva. Az ipar fejlődése megszünteti ezt a természeti szükségességet, akárcsaL azt a luxust - a polgári társadalomban persze csak ellentétesen, azálta|, hogy ő maga,megintcsak meghatározott társadalmi mércét
tételez mint a szükségeset szernben a luxussal. Ezeket a szüftségleteft rendszerére és a munftáft rcndszerére vonatkozó kérdéseket hol kell tárgyalni?
Majd a kifejtés {olyamán adódik.
Terjiink most vissza az utunkhoz. Ha egyáltalában meg lehet építeni,
ez aztbizonyítja, hogy a társadalomnak birtokában van az építéséhezszükséges munkaidő (eleven és obiektiválódott munka).* Miért nem válik hát
az útépítés,mihelyt bekOvetkezik a csereértékre 4lapozott termelés és a
munka megosztása, egyesek magánüzletévé} S ahol adók révénaz állam
végzi, az útépítés
nem az. Először is: A hírsadalom, az egyesüIt egyesek
birtokában lehetnek a többletidőnek az út épitéséhez,de csak egyesülten.
Az egyesülés mindig összeadása a munkaképesség arr;a részének, amelyet
mindegyik egyes a rnugu külir.,irs munkája mellett útépítésreÍordíthat;
áe nemcsaft az összeadása. Bármenhyire gyarapítia erőik egyesítése a íermelőerejüftet,korántsem mondtuk, hogy a munkaképesség§zámszerűIeg valamennyinek együttvéve a birtokában lenne - ha nem dolgoznánaft össze,
ha tehát munkaképességeik összegéhez nem járulna az a tőbblet, amely csak
* Természetesen
itt íe|tételezzük, hogy a társadalom helyes ösztönt

követ. Megtehetné,

hogy feleszi a yetőmagot, parlagon hagyja a szántóföldet és utakat épít.Ezzel nem végezné el
a szüftvges munllrií, mert nem termelné újra magát, nem tartaná fenn eleven munkaképességként e munka által. Vagy az eleven munkaképességeket egyenesen meg is lehet ölni, ahogy
pl, L Péter tette, hogy Pétervárt felépítse. Az ilyesmi nem tartozik ide.
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:ggesüIt, hombináIt munkáiuk révénés berrne létezik . Ezért a nép erőszakos

összeterelése Egyiptomban, Etruriában, Indiában stb. kényszerépítkezé,
sekhez és kényszerű közmunkákhoz. .4 tőke ugyanezt az egyesítést mds
rnódon viszi véghez, a maga modorában, a szabad munkával való csere révén.* Másodszor: Meglehet, hogy egyrészt a lai<osság eleg íeilett és másrészt a támogatás, amelyet gépi berendezés stb. alkalmazásában talál, anynyira fellett, hogy a pusztán az anyagi, tőmeges eggesitésből - és az ókorban
mindig az összekényszerített munkának ez a tömeges hatása ez - eredő erő
iölösleges, és hogy t:íszonglag csekélyebb eleuen munftatőmegre van szükség.*x Kialakulhat útépítőkegy külön osztálya, amelyet az áIlam alkalmaz,*n*
vagy az alkalmilag foglalkoztatásnélLtli népességegy részéthasználják el
erre, bizonyos számir építőmesterrel stb., akik azonban nem mint tőkések
dolgoznak, hanem rnint magasabb képzettségű cselédeft, (Ennek a tanult
munkának a viszonyáról stb. később.) A munkások alckor bérmunkások,
de az állam nern mint olyanokat hasznáIja fel őket, hanern mint cselédeket.
Hogy mármost a tőkés az útépítéstmint üzletet a maga kOltségére elváIlalja,o ahhoz ktilonboző feltételek szükségesek, amelyek mind azza\ esnek
egybe, hogy a tőkére alapozott termelési mód már legmagasabb fokra fejlődatt. Először: Előfeltételezve van maga a tőfte naggsága, a kezében Loncent* Hogy a tőkének nem az elszigetelt, hanem a kombinált munlával van dolga, ahogy ő
magán- és magáért-valóan már társadalmi, kombinált erő, ez olyan pont, amelyet talán már

itt a tőke általános keleikezéstörténetében tárgyalni kell.

x* Minél inkább nyugszik a termelés még puszta Lézi munkán, izomerő stb. alkalmazásán,
egyszóval az egyesek testi megerőltetésén és munkáján, annál inkább álla tetmelőeű fokozása a
íö'meges összedolgozásukban.

A Íéligművészi kézművességnélelőlép a

különössé

válás és

egyessé válás ellentéte; az egyes, de nem-kombinált munka ügyessége. A tőke a maga igazi
az ügyességgel, de úgy, hogy az előbbi elveszti fizikai
f ejlódésében kombinália a tömegmunkát
hatalmát és az ügyesség nem a munkásban létozik, hanem a gépben és a géppel való tudományos kombináció révón egészként ható gyárban. A munka társadalrlri szelleme az e$}es munkásolon kívül objektiv létezésre tesz szeít.
*** A úmaíalpdla hadsercgben megoolteggtömeg
de már az egész néptő| szétváltan -,
a munLára fe8yelmezve, s melynek többletideje e{yszersmind az ál|amé vo|t; amely az egész
munkaidejét bérértpontosan ugyanúgy eladta az'államnak, egész munkaképességétegészen

-

úg! egy azélete Íenntartásához szükséges bérre cserélte, ahogy a munkás tészi ezt a tőkéssel.
az időre érvényes,amikor a római hadsereg már nem polgársereg, hanem zsoldos,

Ez ata

sereg volt. Ez itt szintén a munka szabad eladása a katona részéről. De az állam őt nem értékek
termelése céljából vásárolja meg. Ésígy, noha úgy látszhatik, hogy a bér formája eredetileg a
a
hadseregekben fordul elő - ez a zsoldrendszer mégis lényegileg meg van különböztetve
bérmunkától. Némi hasonlósrig van azáltal, hogy az állam arra használja el a hadsere8et, ho8y
hatalomban és gazdagságban növekedést érjen el.
o
Ha az állam efféle dolgokat áIlami béilőhhel végeztet, ez közvetve mindig robotmunka
vagy adók révéntörténik.

j

Marx,-!_ngels
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rálódott tőkéé,hogy ilyen kiterjedésű és ilyen lassú megtérülésű, értékesülésű munkákat vállalhasson , Ezért többnyire részuénatőhe; ebben a formában küzdOtte át magát a tőke a végső formájáig, arnelyben nemcsa]< magánualóan, szubsztanciája szerint van, hanern tételezve van társadalmi erőként
és termékként valő tormájában. Másodszor; Azt kívánják meg tőle, hogy
hamatot, nem azt, hogy profitot hozzon (hozhat többet a kamatoknál, de
ez nem szükséges). Ezt a pontot itt még nem kell tovább vizsgálni, Harmadszor: előfeltételként olyan érintkezés - mindenekelőtt tlzieti -, hogy az írt
kiíizetődiék, azaz hogy az ár, amelyet az űt használatáért kivánnak, érjen
annyi csereértéketa termelőknek, illetve olyan termelőerőt adjon, arnelyet
meg tudnak ilyen drágán fizetni. Neggedszer; Előfeltételezve van a iövedelmét a helyváltoztatás e cikkére fordító éIvező gazdagság egy része. A fődolog azonban a két előfeltétel marad: l. e tárgyhoz a megkívánt tömegben
felhasználható tőke, amely beóri kanrattal; 2. értékesüinie kell a terrnelő tőkék, az ipari tőke számára,hogy megfizessék az út árát. Így pl. u, első vasút
Liverpool és Manchester között; termelési szükségességgé vált a liverpooli
és még inkább a manchesteri gyárosok számára.* A tőke
gyapotügynökök
mint olyan - létezéséta szükséges terjedelemben tételezve - csak akkor
fog utakat termelni, amikor az utak termelése szükségességgé válik a termelők, saiátlag maga a termelő tőke szárnára; a tőkés protitcsínálásánah Íel.,
tétele. Akkor az út is ki{izetődik. Ezekben az esetekben azonban már nagy
érintkezés van elő{eitételezve. Ez u8yanaz az elófeltétel l1étszeresenz az
egyik oldalon, hogy az ország gazdagsága eléggé koncentrált és a tőke formáiába átváltoztatott ahhoz, hogy ilyen munkákat mint a tőke értékesítési
folyamatait elváIlalion; a másik oldalon, hogy az ériníkezéstömege elegendő,
és hogy a kozlekedési eszközök hiánya alkptta korlátot eléggéérzik mint
(adagonként és darabonként azidőilyent ahhoz, hogy a tőkés az út,értékét
ben) mint utat (azaz a használatát) realizálhassa. ktermelés összes áItalánas
!"Itátulrt, mint utak, csatornák stb., akár a forgalmat tOnnyítik meg vagy
teszik egyáltalán lehetővé, akár a tertrnelőerőt gyarapítják (ahosv őrttözőműveket stb. Ázsiában és egyébkéntEurópában is a kormányok építenek),
ahhoz, hogy a kormány helyett, amely a közösséget mini olyant képviseli,
a tőke vállalia őket, a tőkére alapozott termelés legmagasabb fellődését feltételezik. Ahaznunháhleoldozódása az á]lamról és átmenete a maga a tőke
* A lpnfturtencia inkább előidézheti pl. a vasutak szükségességét egy olyan országban,
amelyben a maga termelőerőinek addigi íejlődése még nem sürgetne erre. A nemzeteftftö_
zöttí lpnftutrenci'a hatása a nemzetftözi érintlpzésrő! szóló szakaszba tartozik. Itt kiilönösen
megnyilatloznak a tőke civilizáló hatásai.
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válla]ta munkák dominiumába, mutatia azt a fokot, amed<iig a reális
közösEgy ország, pl. az Egyesült Államok,
még termelő vonatkozásban is érezheti vasutak szükségességét;mindamellett a terme]és számára ebből eredő közvetlen előny túl
lehet ahhoz,
semhogy a kiadás másként jelenjéi< meg, mint hidobott "r"kely
pdnz. Akkor a tőke
ezt az ál|am vállára herítja, vagy ahol az á|lam vele szemben hagyományosan még felsőbb pozíciót íoglal el, ott még megvan a kiváltsága cu a, akaiuta
arra, hogy az összességet rákényszerítse, hogy jfuedelmeneft, nem a tőkéjének egy részétilyen álta]ánosan hasznos munkákra [fordítsa], amelyek egyszersmind a termelés általónos feltételeiként jelennek meg, és
.r.ktilanas feltéte]ként valamelyik tőkés számára - és u*.ddig a "rért
tőke nem
ölti a részvénytársaság formáját, mindig csak a ftülaha's feliétel"it k"r"*i
értékesítésének,
a ftazasségi feltételeket országos szükségletekként az egész
országra tolja. A tőke csak előngös
- az ő értelmében előnyös - vállalkozásokba bocsáti<ozik. persze hibásan is spekulál, és mint látni fogjuk,
ketl isv
spekulálnia. Belebocsátkozik azután o|yan befefttetéreftb", amel|ek nem fizetődnek ki és csak akkor {izetődnek ki, amikor bizonyos tokig
"Iérttfttelunedteft. Ezért a sok vállalkozás, amelyekben az első tőftebelelltetés
kidobott
ség a tőke formájában konstituálódott.

#ar, a, első vállalkozók tönkremennek

- és amelyek csak másod- yagy
harmadkézben, amikor a befektetett tő]<e az elértéftielenedésfolytán csekélyebb lett, értékesülnek. Egyébként maga az állam, és ami körülötte
és rajta
csüng, ezekhez a jöuedelemből valő levonásokhoz, úgyszólván a
foggaszt:ásí
haltségehhez tartozik az egyes szempontjából, a terme]ési költségeki; a társadalom szempontjábóI. Egy út maga gyarapíthatja a termeláerőket úgy,
hogy olyan érintkezést hoz létre, amely által immár ki{iíetődit<. M.,.,kak
és kiadások szükségesek lehetnek anéIktil, hogy a tőká értelmében
termelőek
lennének, azaz anéIkül, hogy a bennük.foglalt tabh"tmunfta a forgalom.rél-én, a csere révénmint többletértéft realizálódnék. Ha pl._egy
munkás az év
íolyamán naponta 12 órát dolgozik egy úton e. u, ait"lá§an szükséges
munkaidő átiagban :6 óra, akkor 6 óra tö§bletmunkát dolgozott. D" hu"u,
utat nem lehet 12 óráért eladni, hanem talái csak 6-é.t, utko.
a tőke szárnáraaz útépítés
nem vállalkozás, és utat ópíteni nem terrnelő rriunka a számára. A tőkének az utat úgy kell tudnia eladni (az eladás időtartama
és
módja itt nerrr érdekel bennünket), hogy mind a szükséges munka,
mind a
többletmunka értékesüljön, illetve hogy a profitok
- a többletértékek általános alapjából olyan rész jusson neki, mintha többletértéket hozott
volna létre. Ezt a uíszongt hésőbb a ptofitnál és a szüftséges munftánál
meg
LeIl vizsgálni. A tőke legmagasabb fejlődése
umikoi ula..udul*i t"r*."r,
iési folyamat általános feltételeit nem a társadalmí
jőtled,lemből t:aló leuo:-
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az állami adókból állítiák elő

-

ahol jövedelem, nem tőke ielenik

meg munkaalapként, és a munkás, noha szabad bérrnunkás, mint bármelyik
másik, mégis gazdaságilag más viszonyban áll -, hanem a tőhébőI mint tőhé,
bőI.Ezmegmutatja egyrészt azt a fokot, amelyben a tőke alávetette magának
a társadalmi termelés összes Íeltételeit,és ennélfogva másrészt, hogy menynyire van a társadalmi újratermelő gazdagság tőhésítoe, és mennyire elégítit ki az összes szükségleteket a csere formáiában; az egyén t&sadalmíftént
tételezett szükségleteit is, azaz aiokat, amelyeknél nem mint a társadalombeli egyes egyén, hanem másokkal közösen fogyaszt és szükségel melyek-

-

nél a fogyasztás módja a dologi természeténélfogva társadalmi _, ezeknél
is a csere, az egyéni csere révéntörténik nemcsak a fogyasztás, hanem a
termelés is. A fent említett útnál az útépítésnekolyan előnyösnek kell lennie, hogy egy meghatározott munkaidő rtttá változtatva éppen rlgy úiratermelje á munkásnak a mun}raképességét, mintha ftildművelésséváltoztatta volna. Az értéket az obiektiválódott munkaidő határozza meg, bármilyen formában is van. Mármost azonban a használati értéktől, amelyben
az értéLrealizálódott, ftigg, hogy ez az értéhrealizálható-e. Itt előíeltételeztülr, hogy az rlt szükséglet a község számára, ezért a használati értéketelőf"ltct"l""ttik. Másrészt a tőke számára, hogy az rltépítéstelvállalia, előfeltételeztük, hogy nemcsak a szüftséges mmlpii!őt fizetik meg, hanem a tőbb,
ktmmhaiilőt is, amelyet a munkás dolgozik - en'nélfogva a tőke profitját,
(Védővámok, monopóliumok, állami kényszer útján a tőkés gyakran kikényszedti ezt a megfizetést ott, ahol az egyes cserélőknek, szabad cserénél,

lesíeliebba szükságes munkát fizetnék meg.) Nagyon lehetséges, hogy tObbletmunkaidő megvan és nem fizetik meg (arrri persze mindegyik egyes tőkéssel előfordulh at). Ahot a tőhe walhodih (ugyanrlgy, mint ott, ahol rabszolgaság és jobbágyság vagy valamiféle robotszolgálat), a munhás abszolút
munftaitleje feltételül oan szaboa számára ahhoa hogg a szüftúges munftaiilőt
szabail leggen dolgoznia, áa" hogg a munlgftépességénefttenntartásához szüft,
séges mtmftát haszndlati éttéhekbehgmaga számára rcalizáIhassa. Mindenfajta munkábanazután a konkurrencia magával hozza azt, hogy a munkásnak a telies időt kell dolgoznia _ tehát többletmunkaidőt. De megeshetik,
hogy ez a többletmunkaidő, noha benne foglaltatik a termékb€D' ll€fil cs€reh"ta. Magának a munkásnak a szempontiábol _ a többi bérmunkással
összehasonlítva - ez többletmunka. A felhasználó szempontiából olyan
munka ez, amelynek van u8yan használati értékea számáta, mint pl. a kásájának, de nincs csereértéke, tehát a szüftséges es tőbbletmunhaidő kőzőtti
esesz meglúlönböztetés nem létezik. A munlra lehet szükséges anélkiil,
hogy ter*elő lenne. Ezért a termelés összes áItalános, ftőzösségí íeltétel"it
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ameddig előállításuk még nenr történhetik a tőke mint olyan révén, ennek
- az ország iövedelmének egy részébőlíedezik - a kormánypénztárból, és a rrrunkások nerrr mint termelő munkáso]< ielennek meg,
habár a tőke termelőereiét gyarapítiák.
Kiterőnk eredménye egyébkéntaz, hogy kOzlekedesi eszközöknek, a forgalom fizikai feltételeinek a termelése az állótői<e termelésének kategóriájába soro]ódik, tehát nem konstituál küIOnOs esetet, Csakhogy mellélresen
megnyílt előttünk a kilátás, amelyet ezen a ponton még nem lehet élesen

-

feltételei kOzött

megrajzolni, a tőfte egy sajátos tsiszongától a társadalmi termelés hazasségi,
altalános íeltéfeleiíg,meglrülönböztetve
f olg amat

a halanas űfténeft és ftüIanas futmelési

ánaft feltete]eitől.

A piacra vitel

(a íorgalom

lom időmozzanata. Hitel,

térbeli feltétele) a termelósi folyamatba tartozik. A forga-

-A

tőLe forgótőke.

-A

pénzforgalom puszta látszat.

Sismondi. Cherbuliez. (Take. Kt-ilanbaző alkotórészei.)

-

A;forgalom a térben és az időben megg tségbe. A terbeli feltétel, a termék
piacravitele, gazdaságiiag tekintve, magába a termelési Íolyamatba tartozik. A terrnék valójátan csak akkor kész, ami}<or a piacon van. A mozgás,
amellyel oda jut, még az előallitasi ktiltségei közé tartozik. Nem allrotia
szükségszerű mozzanatát a forgalomnak, ezt az értékkültinOs folyamatának
rekintve, mivel egy terméket meg lehet vásárolni, sőt el lehet fogyasztani
termeléséneL helyszínén.Ez a térbeli mozzanat azonban {ontos, mivel a
piac kiterjedése, a termék kicserélhetősége összefügg ezze|.E rerilis (térbeli)
íorgalorn költségeinek csökkentése a termelőerőknek a tőLe által való fej1esztésébe, értékesítésiköltségeinek csökkentésébg tartoziL. Bizonyos oldalai<ról azonban, mint a íorgalom gazdasági íolyamatának külső létezési.feltétele, ez a mozzanat a forgalom termelési ftaltségei kozé"is számítható, úgyhogy a {orgalom e'mozzanai szerint maga is nemcsak az áltaiában-való terrnelési {olyamatnak, hanem a közvetlen terlnelési folyarnatnak a mozzanatai<ént jeleniL meg. Mindenesetre itt megjelenik ennek a mozzanatnak a
termelőerők és egyáltalában a tőlrére alapozott termeiés általános {ejlődési
:oka által való meghatározása. Pontosabban ezt a helyi mozzanatot - a ternék piacravite]ét, ami egy szükségszerű feltétele a íorgalmánalt, kivéve ha
a terrrrelési hely maga is piac - a termék óruuá váltaztatásának lehetne teiinteni. Csak a piacon drrr a terrrrék. (Hogy ez külrin a,ozzanatot alkot-e
ia€ry sem, az vé]etlen. Ha a tőke megrendeléd
goziL, ikkor nem léte,
tatás mint külön
zik számára sem ez a mozzanat| sem a pénzzévaló
""r,
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