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MUNKÁSOK 

Forgolódnak a tőkés birodalmak, 
csattog világot szaggató foguk. 
Lágy Ázsiát, borzolt Afrikát falnak 
s mint fészket ütik le a kis falut. 
Egy nyál a tenger! Termelő zabálás, - 
kis, búvó országokra rálehel 
a tátott tőke sárga szája. Párás 
büdösség-felhő lep bennünket el.  
 
S hol zápfog rág, a város érdes része, 
hol a vasbányák fuvallata ing, 
gép rugdal, lánc zúg, jajong ládák léce, 
lendkerék szijja csetten és nyalint, 
hol a fémkeblü dinamókat szopják 
a sivalkodó transzformátorok, 
itt élünk mi. És sorsunk összefogják 
a nők, gyermekek, agitátorok.  
 
Itt élünk mi! Idegünk rángó háló, 
vergődik benn’ a mult sikos hala. 
A munkabér, a munkaerő ára, 
cincog zsebünkben, úgy megyünk haza. 
Ujságpapír az asztalon kenyérrel 
s az ujságban, hogy szabadok vagyunk - 
poloskát űzünk lámpával s a kéjjel 
s két deci fröccsel becsüljük magunk’.  
 
Elvtárs és spicli jár a csöndben erre, 
részeg botlik, legény bordélyba lóg, 
mert hasal az éj s pörsenéses melle, 
mint szennyes ingből, füst alól kilóg. 
Igy élünk mi. Horkolva alszunk s törten, 
egymás hátán, mint odvas farakás 
s hazánk határát penész jelzi körben 
a málló falon; nedves a lakás.  
 
De - elvtársaim! - ez az a munkásság, 
mely osztályharcban vasba öltözött. 
Kiállunk érte, mint a kémény: lássák! 
És búvunk érte, mint az üldözött. 
A történelem futószallagára 
szerelve ígyen készül a világ, 
hol a munkásság majd a sötét gyárra 
szegzi az Ember öntött csillagát!  
1931. december 
 
 
 
 
 
 

D) 
„A társadalmi hatalom, vagyis az a megsokszoro-
zott termelőerő, amely a különböző egyéneknek a 
munkamegosztásában megszabott együttműködése 
által létrejön, ezen egyének számára — minthogy 
az együttműködés maga nem önkéntes, hanem ter-
mészetadta — nem mint saját, egyesült hatalmuk 
jelenik meg, hanem mint idegen, rajtuk kívül álló 
erő, amelyről nem tudják, honnan és hova tart, 
amelyen tehát nem lehetnek úrrá, amely most ellen-
kezőleg, sajátságos, az emberek akarásától és tevé-
kenységétől független, sőt ezt az akarást és tevé-
kenységet éppen irányító szakaszok és fejlődési fo-
kok sorozatán megy át." 
 
A termelés közvetlenül fogyasztás is. Kettős fogyasz-
tás, szubjektív és objektív: az egyén, aki a megterme-
lésben kifejti képességeit, ki is adja, el is fogyasztja 
azokat a termelés aktusában, teljesen úgy, mint ahogy 
a természetes nemzés életerők fogyasztása. Másod-
szor: a termelési eszközök fogyasztása, amelyeket 
használnak és elhasználnak, és részben (mint pl. a tü-
zelésnél) megint általános elemeikre bomlanak. 
Ugyanígy a nyersanyagfogyasztása, amely nem ma-
rad meg természetes alakjában és mivoltában, hanem 
felemésztődik. Maga a termelés aktusa ezért minden 
mozzanatában a fogyasztás aktusa is. Ezt azonban el-
ismerik a közgazdászok. A termelést mint közvetle-
nül azonosat a fogyasztással, a fogyasztást mint köz-
vetlenül egybeesőt a termeléssel 
termelő fogyasztásnak, nevezik. (K. Marx: A politi-
kai gazdaságtan alapvonalai. Bevezetés) 
 

Minthogy a munka értéke csak irracionális kifeje-
zés a munkaerő értékére, magától adódik, hogy a 
munka értéke mindig kisebb kell, hogy legyen, 
mint értékterméke, mert a tőkés mindig hosszabb 
ideig funkcionáltatja a munkaerőt, mint amennyi 
saját értéke újratermeléséhez szükséges. A fenti 
példában a 12 órán át funkcionáló munkaerő értéke 
3 shilling, olyan érték, amelynek újratermeléséhez 
6 óra kell neki. Értékterméke viszont 6 shilling, 
mert valójában 12 órán át funkcionál, és értékter-
méke nem saját értékétől, hanem funkciójának idő-
tartamától függ. A munkabér formája tehát eltünteti 
minden nyomát annak, hogy a munkanap megosz-
lik szükséges munkára és többletmunkára, megfi-
zetett és meg nem fizetett munkára. Az egész 
munka mint megfizetett munka jelenik meg. […] 

Ha másrészt a tőkést vesszük szemügyre, ő persze 
a lehető legkevesebb pénzért a lehető legtöbb mun-
kát szeretné kapni. Gyakorlatilag ezért csak a mun-
kaerő ára és a funkciója teremtette érték közötti kü-
lönbözet érdekli. (Karl Marx: A tőke I.) 


