
A MAGYAR GYÁRIPARI TŐKE A VÁLSÁGBAN1 (I.) 
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A magyar ipari kapitalizmus utolsó válságmentés évének az 1929. 
év tekinthető. Az iparcikkek árának a csökkenése ugyan mér 1928-
ban megindult, de nem öltött még 1929-ben sem nagyobb mértéket, s a 
gyáripari termelés mennyisége, ép' úgy, minit a gyáriparban dolgozó 
munkások létszáma 1929-ben még némi emelkedést is mutatott 1928-
hoz képest. 1929 után azonban az ipari válság már megnyilvánult az 
iparcikkek árainak meggyorsult ütemű és állandó — csupán 1931 má
sodik felében valutáris okokból megszakított és ugyanezen okokból 
ettől kezdve ujból lassuló — esésében. Az „egyéb ipar" árindexe, tehát az 
általános ipari árindex alakulása 1929 és 1932 között, (1929. év árszín
vonalát véve 100-nak) a következő volt: 

1929 1930 1931 1932 
100 93 86 83 

Az árcsökkenés, az, évi átlagárakat tekintve, 1929 és 1932 között 
17°/o-ot tett ki (a havi átlagárakat nézve, az árkülönbség 1929 január 
és 1933 julius, a mélypont között 25% volt). Áthuzódott ugyan az 1933. 
évre is, de ennek az évnek a második felében már megállott és 1933-
ban ép' így véget ért a gyáripari termelés mennyiségének és a gyár
iparban dolgozó munkások létszámának a csökkenése is. Igy az ipari 
válság az 1932. évvel befejeződött és az 1933. év már csak a válságot 
követő depresszió tüneteit mutatja. (Persze, amint a lezajlott válság 
nem hasonlítható össze a korábbi ciklikus válságokkal, mert, mint a 
kapitalizmus általános válságának a keretén belül lejátszódott cikli
kus válság, azoknál sokkal általánosabb, mélyebb és tartósabb volt, 
ép' úgy a most kezdetét vevő depresszió is magán viseli a kapitaliz
mus általános válságának a különleges jeleit, aminél fogva tartósnak 
igérkezik, anélkül, hogy valódi konjunkturális fellendülésbe való át
menetelével számolni lehetne.) Ennélfogva áttekinthetjük most már az 
1929. és 1932. év határai közé korlátolva, a válság hatásait a magyar 
gyáripari tőkére. 

A gyáripari tőke első törvényszerű visszahatása a piacok túlteli¬ 
tettségét jelző áresésre a termelés korlátozása és ezzel kapcsolatban 
a dolgozó munkások létszámának a csökkentése és a munkaidő meg¬ 
rövidítése volt. A gyáripari termelési index, amelyet kiszámithatunk 
az u. n. termelési érték (a gyáripari termékek költségárának és a köz
vetlenül a gyáripar részére termelt értéktöbbletnek az összege) és az 
általános ipari árindex egybevetése útján, a következőképpen alakult 
a válságban, az 1929. év adatát úgy itt, mint a későbbi indexszámok
nál 100-nak véve: 

1929 1930 1931 1932 
100 93.5 83.5 75.7 

Eszerint a termelés mennyiségi csökkenése 24.3%-ot tett ki a vál¬ 
ságban. Ugyancsak 1929-ről 1932-re a gyárakban dolgozó munkások 
átlagos évi létszáma már 27%-kal csökkent. A gyáriparban teljesí¬ 



tett munkaórák összege pedig még nagyobb mértékben, 34.7%-kal sü¬ 
lyedt 1929 és 1932 között. 

Már az a tény, hogy a munkáslétszám és különösen a munkaórák 
száma jobban esett a válságban, mint a termelés mennyisége, a tőké
nek az arra irányuló törekvését fejezi ki, hogy a válság súlyát áthá
rítsa a munkásosztályra. A dolgozó munkások létszáma és az általuk 
teljesített munkaórák száma csak azért csökkenhetett nagyobb mér
tékben, mint a termelés mennyisége, mert a munkás által egy mun
kaóra alatt átlagban termelt árúmennyiség növekedett. 1932-ben a ter
melési érték 1929-es árakban, az „egyéb ipar" árindexével számitva, 
2168.9 mill. P-t tett ki és a munkásság ezt az árúmennyiséget 400.3 mill. 
munkaóra alatt termelte. Tehát a munkás egy munkaóra alatt átlag 
5.42 P értéket állított elő 1929-és árakban számítva. Ezzel szemben az 
1929-ben termelt 2867.1 mill. P. termelési értéket 613.4 mill. munkaóra 
alatt állították elő, tehát 1929-ben egy munkaórára átlag csak 4.67 P 
érték esett ugyancsak 1929-es árakban számitva. Minthogy az 1929. és 
1932. évi termelési értékeket azonos áralapra vonatkoztattuk, a két 
időszakban egy munkaóra alatt átlagosan termelt értékek eltérése az 
egy munkaóra alatt átlagosan termelt árúk mennyiségi eltérését fe
jezi ki. Vagyis megállapítható, hogy a válság alatt a munkás által 
egy munkaóra alatt a gyáriparban átlagosain termelt árúmennyiség 
16%-kal nött. A növekedés folytonos volt 1929 és 1932 közlött és részle
tesen a következő képet mutatja: 

1929 1930 1931 1932 
100 108 111 116 

Minthogy pedig a válságban a munka termelőerejének a növeke
dését nem a technikai felszerelés tökéletesítése idézte elő, mert a tech
nika köztudomásúlag nem fejlődött számbavehető módon a magyar 
gyáriparban a válság alatt, annak egyedüli magyarázata csupán a 
munkateljesítmény fokozása, a munkaintenzitás növelése lehet: a 
Bedó- és egyéb hasonló rendszerek segítségével, amelyeket viszont a 
magyar gyáripar köztudomásúlag nagymértékben alkalmazott a vál
ság alatt. Megállapíthatjuk tehát, hogy a válság alatt a munkainten¬ 
zitás, a meghatározott időegység alatt kifejtett munka mennyisége 
16%-kal nött. (A munka termelőerejének ugyancsak a munkaintenzi
tás fokozásán alapuló növekvése már a válság előtti időszakot is jel
lemezte a magyar gyáriparban a tőkés racionalizálás hatásaként.) 2 

Már most persze a tőkének a meghatározott időegység alatt kifej
tett munka abszolut mennyiségének a fokozása csak akkor áll érde
kében, ha ugyanakkor a meg nem fizetett munka mennyisége is nö¬ 
vekszik a megfizetett munkamennyiséghez képest, vagyis ha az ér¬ 
téktöbbletráta növekszik. És a tőke valóban az értéktöbbletráta nö
velésére használta fel a munkaintenzitás fokozását. 

1929-ben a gyáripari statisztika által kimutatott „értéktöbblet" 
816.8 mill. P-t tett ki. Ez az összeg jelentősen kisebb a valódi érték
többletnél, mert nem foglalja magában az értéktöbbletnek azt a ré
szét, amely a kereskedelmi tőkének jut, vagyis csupán az ipari tőké
nek jutó értéktöbblethányadot határozza meg. Egyéb adatok hiányában 
az értéktöbbletnek csupán az utóbbi hányadával foglalkozunk itt s 
csupán arra vonatkoztatva számítjuk ki az értéktöbbletrátát is. De a 
fenti összeg viszont nagyobb az ipari tőke részére közvetlenül termelt 
értéktöbbletnél, mert magában foglalja a gépek és az egyéb gyári 
felszerelés és az épületek elhasználódásának az ellenértékét is. A gép¬ 
kopás és az egyéb gyári felszerelés elhasználódásának az ellenértékét 



1929-ben 50 mill. P-re, az épületek elhasználódásának az ellenértékét 
6.8 mill. P-re tesszük (hogy milyen alapon, ar ra később térünk rá). 
Ennélfogva a gyáripari tökének 1929-ben közvetlenül jutott értéktöbb
letet akkor kapjuk meg, ha levonjuk a fenti 816.8 milk P-ből az utóbbi 
tételek összegét, tehát 56.8 mill. P-t. E szerint az értéktöbblet 1929-
ben 260.0 mill. P-t tett ki. Ezzel szemben az 1929-ben kifizetett munka
bérek összege, vagyis a változó tőke a gyáriparban 372.6 mi l l . P. volt, 
(a változó tőke meghatározásánál nem vesszük egyelőre figyelembe 
a tisztviselői fizetéseket, mert ezek másként fejlődtek a válságban, 
mint a tulajdonképpeni munkabérek.) Ezen az alapon azután kiszá

ithatjuk, hogy az értéktöbbletráta 1929-ben 760.0: 372.6 = 204% volt. 
(Tényleg valamivel kisebb, mert pontos adatok hiányában nem vet
tük figyelembe a gyáripari tőke szociális terheit, amelyeiket, mint a 
munkabérek kiegészítését, le kellene vonnunk az értéktöbbletből és 
hozzá kellene adnunk a változó tőkéhez.) 

A termelés mennyisége, tehát a tényleges munkateljesítmény a 
válság alatt, mint fentebb láttuk, 24.3°/o-kal csökkent Ha mármost 
ugyanabban az arányban csökkent volna a válság alatt a kifizetett 
munkabérek összege is és ennek vásárlóereje nem változott volna, az 
1932-ben kifizetett munkabéreiknek 282.1 mill. P-t kellett volna kiten¬ 
niök. Azonban 1929 és 1932 között a létfenntartási költségek is csök
kentek és pedig a hivatalos, — lakbérrel együtt számított — létfenn
tartási költségindex szerint 16.6%-kal. Tehát 1932-ben 235.3 mill. P 
bérösszegnek volt ugyanakkora vásárló ereje, mint 1929-ben> 282.1 mill. 
P bérösszegnek. Vagyis, ha a kifizetett munkabérek összege, figye¬ 
lembevéve a pénz időközben megnőtt vásárlóerejét is, ugyanabban az 
arányban csökkent volna a válság alatt, mint a munkateljesítmény, a 
változó tőkének 1932-ben 235.3 mill. P-t kellett volna kitennie. Tényleg 
azonban a kifizetett munkabérek összege 1932-ben csak 219.7 milk P-t 
tett ki, 15.6 mill. P-vel kevesebbet. Ez a különbözet azt a többletmun¬ 
kamennyiséget képviseli, amelyet a tőke nem fizetett meg az 1929-ben 
volt helyzethez képest, amely ehhez képest átalakult értéktöbbletté, 
amely tehát a változó tőke és az értéktöbblet viszonyában csökkentette 
az előbbi és növelte az utóbbi súlyát. Vagyis a tőke nagyobb arány
ban csökkentette a válság alatt a munkabéreket, mint amilyenben a 
munkateljesítmény csökkent, azaz 1932-ben a meghatározott időegység 
alatt végzett, megnövelt, intenzivebb munkának valóban nagyobb há
nyadát nem fizette meg, mint 1929-ben az ugyanezen időegység alatt 
végzett kevesebb, kevésbé intenzív munkának. Látjuk tehát, hogy a 
tőke a munkaintenzitás növelését valóban a munkabérek leszorítására, 
a meg nem fizetett munkahányadnak, az értéktöbbletnek és így az 
értéktöbbletrátának a növelésére használta fel. 

Ha azonban meg akarjuk állapítani az értéktöbbletráta növeke
désének a mértékét a válság alatt, figyelembe kell vennünk az iparcik
kek áresésének az arányát is. A fenti alapon ugyanis az értéktöbblet
ráta változását csak akkor számíthatnánk ki, ha egyrészt a termelt 
árúk termelési értékében a változó tőke és az értéktöbblet, tehát az 
újonnan termelt érték ugyanolyan %-kal részesedett volna 1932-ben, 
mint 1929-ben s ha másrészt a termelt árúk termelési értéke az áresés 
folytán a válság alatt ugyanolyan arányban csökkent volna, mint a 
létfenntartási költségek csökkentek. Hogy a munkabérleszorítás hatá
sát az értéktöbbléttermelésre tisztán lássuk, feltesszük egyelőre, hogy az 
ujonnan termelt érték részesedése a termelési értékben nem változott 
a válság alatt. De a termelési érték csökkenésének árcsökkenés által 
meghatározott mértékét már nem hagyhatjuk semmiképpen sem fi¬ 



gyelmen kivül, mert az az értéktöbbletmennyiség, amelyre a tőke 
1932-ben adott változó tőke mellett szert tehetett, nem a létfenntartási 
költségek esésétől, hanem a termelési értéknek az árviszonyok által 
meghatározott csökkenésétől, tehát a termelt iparcikkek áresésének a 
mértékétől függ. Ha a termelt iparcikkek ára nagyobb mértékben 
esett a válságban, mint a létfentartási költségek sülyedtek, akkor 
áresésük ellensúlyozhatta a munkabérek leszorításának az értéktöbb
letráta növelésére irányuló hatását. 

Hogy áll a dolog ebben a tekintetben? A termelési értékek, 
amelyek által a tőke realizálhatja a termelt értéket, nagykereskedelmi 
árak. Ezzel szemben a létfentartási költségek alakulása a kiskeres
kedelmi árak mozgásán alapszik, A kapitalizmus szabadverseny-kor¬ 
szakában a nagykereskedelmi árak a konjunkturaváltozásokkal 
szemben rendszerint jóval érzékenyebbek voltak, mint a kiskereske
delmi árak. Ezen az alapon tehát azt várhatnánk, hogy az iparcikkek 
termelési értékei a most lezajlott válságban is jelentékenyen nagyobb 
mértékben sülyedtek, az áresés következtében, minit a munkaerő fen
tartási, termelési költségei. Ez a tény azután maga után vonhatná a 
munkabérleszorítás értéktöbbletráta-növelő hatásúnak a megsemmisü
lését, vagy legalább is erős korlátozását. Azonban az iparcikkek nagy
kereskedelmi árának a csökkenése a válságban , tényleg alig haladta 
meg valamivel a létfentartási költségek csökkenését: míg a létfentar
tási költségek 16.6%-kal estek, az iparcikkek nagykereskedelmi ára. 
mindössze 17, pontosabban 17.2%-kal. A válság éppen a monopolkapi
talizmus korszakában zajlott le. A monopolisztikus ipari tőke korlá
tozta a válságban árúi áresését (az erre vonatkozó adatokat lásd len
tebb), nemcsak mert képes volt erre a monopólium segítségével, ha
nem mert kényszerítve is volt rá a termelőapparátus ki nem haszná
lásának a súlya alatt. Igy azután a gyáripari termelési érték 1932-ben 
1800.2 mill. P-t tett ki, alig valamivel kevesebbet, mint abban az eset
ben, ha az iparcikkek ára ugyanabban az arányban csökkent volna, 
mint a létfentartási költségek csökkentek, amely esetben a termelési 
érték 1932-ben 1810.6 mill. P lett volna Ha most már feltesszük az 
előbbiekhez képest, hogy az ujonnan termelt érték ebben az összeg
ben ugyanabban az arányban részesedett, mint 1929-ben, — tehát 39.5%-
os arányban, — akkor újonnan termelt 'érték gyanánt 1932-ben 711.1 
mill. P-t kapunk. Minthogy pedig a változó tőke 1932-ben, mint lát
tuk, 219.7 mill. P-t tett ki, az értéktöbblet 1932-ben 491.4 mil l P-re rúg 
az adott feltevés mellett s az éréktöbbletráta 491.4:219.7 = 224%-ot 
tesz ki 1932-ben az 1929-ben volt 204% helyett. Vagyis, míg 1929-ben a 
munkás munkaidejének 67,1 %-a alatt végzett meg nem fizetett mun
kát a tőke számára, addig 1932-ben az adott feltevés mellett, amely 
tisztán tünteti fel ebben az összefüggésben a tőke és a munka viszo
nyát, a meg nem fizetett munka munkaidejének már 69.1%-át vette 
volna igénybe. A tőke 1932-ben a termelt árúk termelési értékének 
csupán 12.2%-át fizette ki munkabérben az 1929-ben volt 13.0% helyett. 
Ha a változó tőke 1932-ben is 13.0%-át tette volna ki a termelési érték
nek, akkor 234.0 mill. P-re rúgott volna. Minthogy pedig csak 219.7 
mill. P volt a különbözet, tehát 14.3 mill. P képviseli tényleg 1932-ben 
azt az 1929-es helyzethez képest meg nem fizetett többletmunkát, 
amely értéktöbbletté átalakulva, az értéktöbbletráta növelése irányá
ban hathatott. Az értéktöbbletráta valóságos alakulása 1932-ben attól 
függ, hogy az ujonnan termelt érték valóban megtartota-e 39.5%-os 
részesedését a termelési értékben, vagy sem? Erre a kérdésre később 
terünk rá, egyelőre csupán megállapítjuk, hogy a tőke a munkain¬ 



tenzitás növelése és ezzel kapcsolatban a munkabérek leszorítása ré
vén 1932-ben 14.3 mill. P viszonylagos nyereségre tett szert 1929-hez 
képest, amelynek a segítségével, az egyéb termelési feltételek válto
zatlansága- mellett, megnövelhette az értéktöbbletrátát és ennélfogva 
a profitrátát, tehát a saját viszonylagos jövedelmezőségét, a termelt 
értéktöbblet abszolut mennyiségének a csökkenése ellenére is, ami a 
termelés csökkenésének elháríthatatlan következménye volt,. Ennyiben 
tehát a tőkének mindenesetre sikerült a válság súlyát áthárí tani a 
munkásosztályra, — a reformista szakszervezetek objektiv támogatása 
mellett, amelyek elgáncsolták a munkásosztály spontán harcát az in
tenzivebb munkarendszerek bevezetése és a bérek leszorítása ellem . 

Az ipari monopoltöke sikeresen: hárította á t a válság súlyát a 
monopólium erejénél fogva egy másik társadalmi rétegre, a nyers
anyag ill. mezőgazdasági termelőkre is. A gyáripari termelésben fel
használt nyersanyagok 'beszerzési ára 1929-ben 1430.0, 1932-ben 845.2 
mill. P. volt, azaz a válság alatt 41%-kal csökkent. Az utóbbi összeg
nek több mint a fele egyedül az élelmezési ipar nyersanyagköltségére 
esik, amely mezőgazdasági nyersanyagokat dolgoz fel. Látjuk tehát, 
hogy, a többi termelési ág nyersanyagszükségletét is figyelembe véve, 
a magyar gyáripar nyersanyagtermelői között döntő súlya a mezögaz¬ 
dasági termelőknek van. 

Minthogy a termetlés csökkenésének a mértékét a válság alatt 
ismerjük, — mint láttuk, 24.3°/o-ot tett ki, — ennek megfelelő mérték
ben kellett csökkennie a gyáriparban fogyasztott nyersanyagmennyi¬ 
ségnek is (a nyersanyaggal való növekvő takarékoskodás lehetőségét, 
mint az adott esetben lényegtelent, figyelmen kivül hagyhatjuk, s 
így ennek az adatnak, valamint a fenti nyersanyag-áradatoknak az 
összetevéséből kiszámíthatjuk, hogy a gyáripari nyersanyagok áresése 
1929-től 1932-ig 29%-ra rúgott, tehát lényegesen meghaladta az ipar
cikkek 17%-os árhanyatlását. Ez, ar ra vezetett hogy a válság alatt a 
nyersanyagárak és az iparcikkek árai között, a nagykereskedelmi ára
kat tekintve, 85.5%-os olló nyílt ki a nyersanyagárak rovására. Ez az 
olló csupán annak az agrárollónak a megnyilvánulása volt, amely a 
gyáripari nyersanyagok legnagyobb részét szolgáltató mezőgazdasági 
termelőket sújtotta a válságban, s amelyet a hivatalos statisztika, a 
mezőgazdasági nagykereskedelmi árak 28%-os esése mellett, 86.5%-os¬ 
nak mutat ki 1929 és 1932 között. A nyersanyag ill. agrárolló kinyílása 
részben ugyan a válság automatikus következményének tekinthető, 
mert a nyersanyag ill. mezőgazdasági termelők rendszerint kevésbé 
képesek termelésűiket, különleges feltételeinél fogva, a megszükült 
piachoz alkalmazni mint a készipar. Az olló nyílását azonban, kitágí
totta a most lezajlott válságban, amely a monopólkapitalizmus korsza
kában játszódott le, az a tény, hogy az ipari monopóltőke korlátozta az 
iparcikkek áresését. Ez világosan kitünik, ha közelebbről megvizsgáljuk 
az ,,egyéb ipar" árindexét képező árúk áralakulását a válságban. 3 Az 
„egyéb ipar" (mérlegelt) árindexe 1929. évi átlaga és 1932 junius között 
19%-kal csökkent. Ha külön csoportosítjuk az „egyéb ipar" árindexének 
képzésiénél alapul vett árúk közül az egyik oldalon a vasipar, a kőolaj
ipar, az építőanyagipar és a vegyiipar által termelt árúkat, tehát a ter
melőeszközöket, a másik oldalon pedig a textilipar, a bőripar, a papír
ipar és a faipar által termelt árúkat, tehát az ipari fogyasztási cikkeket, 
s mindegyik csoportra nézve külön kiszámítjuk a (nem mérlegelt) árin
dexet 1929. évi átlaga és 1932 juniusa között, azt kapjuk eredményül, hogy 
a termelőeszközök átlagára a jelzett időben mindössze 1%-kal csökkent 
( némely cikk ára még emelkedett is, részben ugyan adóemelés következ¬ 



tében), míg az ipari fogyasztási cikkek átlagára 24%-kal esett. Mármost 
a magyar iparban is, éppúgy, mint általánosságban, elsősorban a ter
melőeszközök termelése van monopolizálva, a nagyobb részt „szabad"-
nak megmaradt fogyasztási cikkek termelésével szemben. Kitünik te
hát, bogy az ipari monopóliumok majdnem teljesen megakadályozták 
termékeik áresését a válság alatt s hogy nem monopolizált ipari ter
mékek áresése éppen olyan nagyarányú volt a vizsgált időszakban, 
mint a nyersanyagok és általában a mezőgazdasági termékek áresése. 
(1932 juniusáig az ipari fogyasztási cikkek áresése még meg is haladta 
a válságban a mezőgazdasági cikkek áresését. Eddig az időpontig a 
mezőgazdasági cikkek ára 1929 évi átlagáról csak 22%-kal csökkent. 
De az ipari válsággal szemben, amely 1932-vel lezárult, a mezőgazda
sági válság 1932 második felében és 1933-ban mélyült ki csak igazán. 
Az agrárolló, amely, a hivatalos statisztikai adatokból kiszámíthatóan, 
1929. évi átlagát véve kiinduló pontnak, 1932 juniusában csak 96.3%-ot 
tett ki, 1932 decemberében 73.8%-ra -933 decemberében pedig 59.5%-ra 
nyílt ki. Ha az elégedetlen agrártőke -932 őszén megbuktatta a Ká
rolyi-kormányt, a Gömbös-kormány alatt még súlyosabban kellett 
éreznie az ipari monopóliumok erejét) 

Minthogy az ipari tőke a nyersanyagolló révén 1932-ben ugyan
azon iparcikkmennyiséggel nagyobb nyersanyagmennyiséget volt ké
pes vásárolni, mint 1929-ben, ezáltal tényleg magához ragadta ellen
érték nélkül a nyersanyagtermelők által termelt értékek egy részét 
1932-ben az 1929-ben volt helyzethez képest. Ha a nyersanyagok ára 
oly mértékben csökkent volna csak a válság alatt, mint az iparcik¬ 
kekké, a gyáripari tőkének 1932-ben a nyersanyagokért nem 845.2 mill. 
P-t kellett volna fizetnie, hanem 53.1 mill. P-vel többet, 898.3 mill. P-t. 
Az 53.1 mill. P különbözet azt az értéket képviseli, amelyet a gyár
ipari tőke 1932-ben ellenérték nélkül vont el a nyersanyagtermelöktől 
az 1929-es helyzethez képest. A 'gyáripari tőkének most már rendel¬ 
kezésére állott ez az elvont, meg nem fizetett érték is profitrátájának 
a növelésére. 

Az ipari tőke nemcsak a nyersanyagbeszerzésnél húzott hasznot 
az agrárollóból, hanem a munkabérek leszorításánál ás. A válságban 
az agrárolló kinyílása gyorsította a munkaerő fenntartási költségei
nek az esését. A hivatalos statisztika adatai szerint a létfentartási költ
ségek elemei közül 1929-től 1932-ig a ruházati költségek csak 16%-kal 
estek, a fűtés-világitási költségek egyenesen emelkedtek is 1%-kal, 
amivel szemben az élelmezési költségek 27%-kai estek. Az ipari mono
pólium lassította az iparcikkek áresését, következménye, az agrárolló 
gyorsította az élelmiszerek áresését, tehát a munkaerő árcsökkenését 
és a két körülmény együttesen az értéktöbbletráta növelése irányában 
hatott A változó tőke a válságban nemcsak azért csökkent viszonylag 
az újonnan termelt értékben, mert a tőke viszonylag kevesebb munkát 
fizetett meg, hanem azért is, mert, az agrárolló kinyílásával, viszony
lag kevesebbet is kellett fizetnie a munkáért. Tehát az agrárolló kinyí
lása már annak a 143 mill. P nyereségnek a létrehozásában is szere
pet játszott, amelyre, mint fentebb kimutattuk, a gyáripari tőke az 
értéktöbbletráta növelése révén tett szert. (Az agrárolló és az azon 
alapuló extraprofit szolgáltatja a magyar munkásarisztokrácia anyagi 
bázisát is. Az agrárolló szétnyílása nemcsak a válságban kezdődött és 
nem is csak 1913 után, amely időpontra visszavezetve a hivatalos sta
tisztika kiszámítja. A mezőgazdaság és az ipar árúcseréjében 1913 
előtt is értékolló állt fenn a mezőgazdaság rovására, az ipari tőke az
előtt sem fizette meg a mezőgazdasági termékek teljes értékét s 1913 



után csupán csak növekedett e termékek értékének meg nem fizetett 
hányada. És a mezőgazdasági termelőktől, végeredményben a mező
gazdasági dolgozóktól az árucsere útján elvont, meg nem fizetett ér
tékek nemcsak az értéktöbblet növelésére álltak az ipari tőke rendel
kezésére, hanem az ipari tőke felhasználta ezek egyrészét az ipari 
munkásosztály egyes rétegei bérének az emelésére és ezáltal megvesz
tegetésükre. A magyar reformista munkásarisztokrácia, a munkásosz¬ 
tály felsőbb rétegének magasabb munkabére, magasabb anyagi élet
színvonala a magyar mezőgazdsági dolgozóktól ellentérték nélkül 
elvont értékeken, tehát az utóbbiak munkabérének, anyagi) életszínvo
nalának a 'leszorításán, munkájának fokozott mértékű meg nem fize
tésén alapul. Azok a „gyarmati" dolgozók, akik a magyar ipari kapi
talizmus számára az extraprofitot és a magyar ipart munkásarisztok
rácia számára ennek morzsáit termelik, nem mások, mint a magyar 
mezőgazdasági dolgozók.) 

1 A feldolgozott statisztikai anyagot a hivatalos statisztikából 
vettük, elsősorban F a r k a s f a l v i Sándor „A gyáripar 1931-ben" 
és „A gyáripar 1932-ben" cimű közleményei alapján (M. Stat, Szemle, 
1932. évi 9. és 1933. évi 9. sz.) és a „Magyar Statisztikai Zsebkönyv" 
1932. és 1933. évfolyamainak gyáripari statisztikai adataiból. A hiva
talos gyári statisztika tőkés osztályérdekeltség adatszolgáltatá
sán alapul s ezért csupán annak a feltételezésével lehet használni, 
hogy a helyzetet a tőkésosztályra nézve kedvezőtlenebbnek, a munkás
osztályra nézve kedvezőbbnek tünteti fel a valóságosnál. A beléje he
lyezhető bizalom erősítésére a legkevésbé sem alkalmas az a tény, 
hogy a Farkasfalvi által közölt adatok számszerűleg részben eltérnek 
a zsebkönyv adataitól, ami az adott esetben az adatok utólagos helyesbi¬ 
tésére sem vezethető vissza. Eltérő adatoknál Farkasfalvi adatait vet
tük alapul, az általa közölt anyag nagyobb részletessége következtében. 
— 2 M o l n á r Erik: „Az értéktöbbletráta a magyar gyáriparban", 
Társadalmi Szemle, 1932. évi 10. szánt. — 3 „Gazdaságstatisztikai ada
tok 1926—1932", M. Közp. Stat. Hiv. kiadása. 

B I T A N G K U R Z U S 
Ir ta: TOLNAI ISTVÁN (Budapest) 

Egy pillantás és belép. Valami megbabonázta ezt a szolid em
bert, hogy egy pengős összvagyonával délelőtt tizenegykor ilyesmire 
vetemedik. 

— Kávét? 
Bólintás. 
Nem nagyon szereti a kávét, hozhatna a pincér esetleg mást is, 

de ráhagyja, mert ez az egyszerűbb. Ül. Bizsergő ludtalpai gratulál
nak ehhez az ötlethez, kánikulától megbódult agya dadog: Leltár? 

Leltár ez egy őrült tájszólás még a „Magyar Acélból", hol négy 
évet töltött egy iróasztal fölött, egy tintataró fölött egykor régen, 
mint állás tulajdonos. Mithikus dolog ez már. Leltár ez egy igazgató
sági specialitás volt, bolondéria, de felülről jött s így mindenkire rá
ragadt. Az igazgató pl. odaállt az utazó elé és így szólt: Nos ha belép 
a vevőhöz hát akkor mi a leltár? Azt kellett rá felelni: Vidám ke
dély, részvétlenség a vételre itélt iránt. A hivatali traccsolás leltár 
nélkül hamarosan mozdulni se tudott. Egymáshoz, sőt önmagukhoz is 
ezzel a formulával szóltak. 

A kávé megjön, a (kávé bezuhog az izzatag lélekbe s az agyfá¬ 
tyolon a hűs lé egy csekély rést nyit. Ujságot hoznak, Elfogadja. 


