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Motiváció

• Miért akkora a kamat, amekkora? Van-e értelme ezt 

viszonyítani a fotoszintetikus hatékonysághoz?

• Mennyire különböznek a természeti és a gazdasági 

(társadalmi?) folyamatok; a növényi és az emberi 

társadalom mechanizmusai? Mert, egy a teremtőnk: a 

Föld! 



Bevezetés

• A Földet a mikroorganizmusok 

uralják. Ebből előbb „kisarjadt” 

a növényvilág majd az 

emberiség az élő világ 

(világ?) komplex-rendszer-

építőképességének

eredményeképpen.



Bevezetés Az emberiség létalapja a növénytermesztés

A növényvilágot és az emberiséget meghatározó 

mechanizmusok, folyamatok és tulajdonságok alapvetően 

különböznek, ezért „párhuzamos világokat” alkotnak. 

Hogyan határozzák meg 

e különbségek az ember 

emberrel és az ember 

növénnyel való viszonyát? 



Cél

• Az előadásom célja az előbbi kérdés elemzése egy konkrét 

példán:

a növényvilág energia- és anyagforgalmi, valamint az emberiség

gazdasági folyamatainak összehasonlító elemzésével az ún.

efficiencia mutatók tükrében.



A téma kutatói és ihletőim

• John Lennox Monteith

Úttörő munkát végez a növény-légkör rendszer 

fizikájának megalkotásában                                     

(Monteith, 1975)



A téma kutatói és ihletőim

• Thomas Piketty

kortárs társadalomkutató közgazdászként

„Huszonkét évesen átéltem a magam „amerikai álmát”, 

amikor friss doktorátussal a zsebemben egy bostoni 

egyetemen kezdtem el dolgozni.  … . De valami furcsa 

dolog történt: ebből a helyzetből nagyon jól láttam, 

hogy fogalmam sincs a világ gazdasági problémáiról 

(a disszertációm viszonylag absztrakt matematikai 

tételekről szólt), a szakma mégis nagy örömmel 

fogadott.”



A téma kutatói és ihletőim

„Hamar megértettem, hogy Kuznets óta az egyenlőtlenségek 
dinamikájával kapcsolatban semmilyen módszeres történeti 
adatgyűjtésre nem került sor (amihez aztán rögtön hozzá is fogtam, 
amint visszatértem Franciaországba), ám a közgazdászok mégis 
egymás után sorakoztatták fel a tisztán elméleti eredményeket anélkül, 
hogy a legcsekélyebb mértékben tisztában lettek volna azokkal a 
tényekkel, amelyeket meg kellett volna magyarázniuk.” 

Mondjuk ki nyíltan: a közgazdaság-tudománynak túl kellene lépni azon 
a gyerekes szenvedélyén, amit a matematika, a tisztán elméleti, 
gyakran nagyon is ideológiai spekulációk iránt érez. Ez ugyanis háttérbe 
szorítja a történeti kutatást, és az együttműködést más 
társadalomtudományokkal.”



A téma kutatói és ihletőim

• „Amikor Bostonban tanítottam, az volt az álmom, hogy az 
École des hautes en sciences sociales-on dolgozhassak, 
abban az iskolában, amelyet többek között olyan nevek 
fémjeleznek, mint Lucien Febvre, Fernand Braudel („Búza és 
rizs: a nyugati és a keleti civilizációkat meghatározó növényi 
kultúrák” című 2013-ban prezentált előadásom forrásanyaga 
tekintélyes mértékben támaszkodott Braudel „Anyagi kultúra, 
gazdaság és kapitalizmus. XV-XVIII sz.” című könyvében 
bemutatott adatokra), Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, 
Francoise Héritier vagy MauriceGodelier.”



Definició – a fotoszintézis fotokémiai 

hatékonysága
• 1 CO2 molekula megkötéséhez, azaz 1 CH2O molekulába 

történő beépítéséhez szükséges kvantumok (fotonok) számát 
kvantumigénynek nevezzük. Hill (1973) szerint ehhez 10-20 
PAR-kvantum (PAR=photosyntetically active radiation) 
abszorpciója szükséges.

• 1 PAR-kvantum átlagos energiája [Planck állandó (h=6,62 ∙10-

34 J∙s) szorozva a zöld színhez (0,55 μm) tartozó kvantum 
frekvenciájával (0,5438∙1015 s-1)] 3,6∙10-19 J.

• A CH2O molekulában tárolt hőmennyiség 7,7 ∙10-19 J.   



Definició – a fotoszintézis fotokémiai 

hatékonysága
• Ha a kloroplasztiszban 10 foton elnyelése során képződik 1 

CH2O molekula, akkor a hatékonyság 

є = 
7,7∙10−19

10∙(3,6∙10−19)
∙100 [%∙idő-1]= 21,4 [%∙idő-1],

azaz, 20% körüli.

• A kvantumigény függ a fotoszintézis típusától és a levél 
hőmérsékletétől. 



Kvantumigény, a fotoszintézis típusa és a 

levél hőmérséklete

• Jelentős különbségek a 
C3-as és a C4-es 
fotoszintézisű növények 
között. 

• C3 – a kvantumigény 15-
22 foton, a hőmérséklet 
növekedésével nő,

• C4 – a kvantumigény 19 
foton és független a 
hőmérséklet változásaitól.    



A fotoszintézis fotokémiai hatékonysága a C3-as és a 

C4-es növények esetén (elnyelt PAR-ban gondolkodva)

• C3, 15 foton:

є = 
7,7∙10−19

15∙(3,6∙10−19)
∙100 [%∙idő-1]= 14,25 [%∙idő-1]

• C3, 22 foton:

є = 
7,7∙10−19

22∙(3,6∙10−19)
∙100 [%∙idő-1]= 9,7 [%∙idő-1]

• C4, 19 foton:

є = 
7,7∙10−19

22∙(3,6∙10−19)
∙100 [%∙idő-1]= 11,25 [%∙idő-1]



A fotoszintézis fotokémiai hatékonysága a C3-as és a 

C4-es növények esetén (teljes besugárzásban 

gondolkodva)

• C3, 15 foton:

є = 14,25∙0,5∙0,85 = 6,05 [%∙idő-1],

• C3, 22 foton:

є = 9,7∙0,5∙0,85 = 4,12 [%∙idő-1],

• C4, 19 foton:

є = 11,25∙0,5∙0,85 = 4,78 [%∙idő-1],



Definició -- a levél fotoszintetikus hatékonysága

energiaibesugárzás

energiatároltanyagbanszáraznövényi
hatfotoszin ..

A fotoszintézis fotokémiai hatékonysága felső határérték. Ugyanis 

csak a foton-elnyelés során jelentkező hő-vesztességeket vesszük 

számításba.

A levél fotoszintetikus hatékonysága ennél kisebb, mivel a hő-

vesztességek mellett a levél respirációs vesztességeit is 

számításba kell venni. 



Definició -- a levél fotoszintetikus hatékonysága

• A levél száraz anyagának pontos kémiai összetétele 

ismeretlen. A szénhidrogének mellett fehérjék és zsírok is 

találhatók. Ezek kötési energiája sokkal nagyobb, mint a 

szénhidrogéneké, de mennyiségük elenyésző. 

Számításba vételükkel a levél száraz anyagának szabad 

energiája átlagban 17,5 kJ∙g-1-nek vehető. 

• 1 kJ besugárzási energiából tehát átlagban 57 mg körüli 

száraz levélanyag képződik.



Definició – az állomány fotoszintetikus 

hatékonysága

Sugárzásalkalmazkodási mechanizmus



Definició – az állomány fotoszintetikus 

hatékonysága

Az állomány respirációs vesztességei



Definició – az állomány fotoszintetikus hatékonysága

• Az állományra vonatkozó respirációs vesztességi tényező (Rt)

∑Pn – a levél 24 órás időtartamra vonatkozó nettó fotoszintézise,
∑Rnon-ps – a 24 órás időtartamra vonatkozó összes nem-levéli
respirációs vesztesség.

• Rt tipikus értéke 0,6, így egy C4-es állomány fotoszintetikus 
hatékonysága 4,78%·0,6 = 2,87%.  
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Az állomány fotoszintetikus hatékonysága

• A megfigyelések 
egyértelműen 
igazolják, hogy a 
száraz anyag tömege 
– főleg a vegetatív 
szakaszban – lineáris 
kapcsolatban van az 
abszorbeált 
sugárzással.

–



Az ökoszisztémák fotoszintetikus hatékonysága



Definició -- tőkehozam

• „Ebben a könyvben a tőkét úgy definiálom, mint a birtokolható és 
valamilyen piacon cserére bocsátható nem-humán aktívák 
összességét. A tőke ily módon ingatlantőkét (ideértve a lakás célú 
épületeket, házakat) és a vállalatok, illetve az államapparátus által 
használt pénz és professzionális tőkét (gyárakat, berendezéseket, 
gépeket, szabadalmakat stb.) jelenti.”

• „A tőke mindenesetre nem véglegesen kialakult koncepció, sokkal 
inkább egy adott társadalom fejlettségének és a benne működő 
társadalmi viszonyoknak a kifejeződése.”

tőkehozam =
𝑡ő𝑘𝑒𝑗ö𝑣𝑒𝑑𝑒𝑙𝑒𝑚

𝑡ő𝑘𝑒
∙100% [% ∙ idő-1]



Magyarázat -- a tőke ára

• „Végül ismét hangsúlyoznom kell, hogy a tőke ára – az újra és 

újra képződő rövid és középtávú buborékoktól és a lehetséges 

hosszú távú trendszerű divergenciáktól eltekintve – részben 

mindig is társadalmi és politikai konstrukció: egy adott társadalom 

által a tulajdonról alkotott képet tükrözi vissza, és függ a sokféle 

szakpolitikától és intézménytől, amelyek a társadalmi csoportok 

közötti kapcsolatokat szabályozzák, különös tekintettel a tőkét 

birtokló és tőkével nem rendelkező csoportokra. Vegyük pl. az 

ingatlanárakat, amelyeket jelentős mértékben meghatároznak 

azok a törvények, amelyek a tulajdonos és bérlő viszonyát, illetve 

a bérleti díjat szabályozzák.”



Definició -- tőkehozam

• A jövedelem ún. „flow” mennyiség, egy adott időszakon belül 
termelt és elosztott javak mennyiségét jelenti. Meteorológiai 
analógja a „tulajdonság árama” [pl. hőáram (J∙s-1) vagy 
teljesítmény; tömegáram (kg ∙s-1), elektromos áram (A = C∙s-1)]. 

• A tőke „stock” mennyiség (állományi mutató), az elmúlt évek 
során felhalmozott vagy megszerzett vagyon összegével egyenlő. 
Meteorológiai analógja az állapothatározó [pl. hőmérséklet (°C), 
tömeg (kg), vagy töltésmennyiség (C)]. 



Definició – a növekedés üteme

tőkejövedelmek + munkajövedelmek = nemzeti jövedelem

nemzeti jövedelem = hazai kibocsátás + külföldről kapott nettó 

jövedelmek

• A nemzeti jövedelem nem sokban tér el a nemzeti 

összterméktől -- legfeljebb 1-2%-os különbségről 

beszélhetünk.

növekedés üteme = 
á𝑙𝑙𝑎𝑝𝑜𝑡𝑣á𝑙𝑡𝑜𝑧á𝑠

á𝑙𝑙𝑎𝑝𝑜𝑡
∙ 100% [% ∙ idő-1]



Eredmények: a paraméterek összehasonlítása

növényállományok     

Franciaország



Eredmények: a paraméterek összehasonlítása

ökoszisztémák 

emberiség



Eredmények: tőkehozam és növekedési ütem

az adózás és a tőke-vesztesség számításba vétele



Eredmények – tőkehozam és a növekedési ütem 

• A tőke hozama jóval meghaladja a növekedési ütemet. Ez azt jelenti, hogy 

a múltban felhalmozott vagyon utáni hozam nagyobb, mint a munkával 

teremtett hozam (a teljes jövedelemből kb. 65-70%-ot tesznek ki a 

fizetések és az egyéb munkajövedelmek, 30-35%-ot pedig a profit,  a 

bérleti díjak és más tőkejövedelmek (Piketty, 2015; 611 old.)). 

• „Pusztán matematikai okoknál fogva a feltételek adottak lesznek ahhoz, 

hogy ne csak létrejöjjön, de virágozzon is az „örökösödésre épülő, azaz a 

tulajdonosi társadalom”. Ez utóbbi alatt olyan társadalmat értek, amelyet a 

tőke nagyfokú koncentrációja és a nemzedékről nemzedékre szálló nagy 

vagyonok jellemeznek.”



Miért magasabb a tőke hozama, mint a 

növekedési ütem

• „Léteznek-e olyan mélyen gyökerező okok, amelyek miatt 

a tőke hozamának (r) szisztematikusan meg kell haladnia 

a növekedés ütemét (g)?” 

• „Hangsúlyoznom kell, hogy megítélésem szerint sokkal 

inkább történelmi tényről van szó, mintsem logikai 

szükségszerűségről.”

• „Az r > g egyenlőtlenség megcáfolhatatlan 

történelmi realitás.”



Eredmények – a földtőke hozama

• „A pontosság kedvéért jegyezzük meg, hogy az 

agrártársadalmakban a mezőgazdasági termőföld átlagos 

hozama jellemzően 4-5% körül alakul, Jane Austen és 

Balzac regényeiben a föld mint tőke éves hozama kb. 5% 

-- ami egyébként igaz az államkötvényekre is --, vagyis a 

föld értéke kb. húsz évnyi bérleti díj összegének felel 

meg, ami annyira evidens, hogy ezekben a könyvekben 

jóformán említés sem történik erről a tényről.”



Konklúzió

• Az uzsorakamat (minden kamat, ami 10%-nál nagyobb az, mert az 
emberiségben ismert legnagyobb vagyonok utáni hozam maximum 
10% körüli) összemérhető a fotoszintézis 10 fotonos kvantumigényű 
fotokémiai hatékonyságával (21,4%). 

• A tőkehozam (4-5% körüli hosszú időkön át) összemérhető a 
fotoszintézis fotokémiai hatékonyságával (15 fotonos kvantumigény 
esetén 6%, míg 22 fotonos kvantumigény esetén 4%) annak ellenére, 
hogy kialakulásuk mechanizmusai merőben különböznek.

• Az emberiség gazdasági növekedésének üteme (hosszú időkön át 
1% alatti és a tőkehozamnál általában kisebb) összemérhető a 
különböző ökoszisztémák fotoszintetikus hatékonyságával (0-3%).    



Konklúzió
• Az emberiség inherens tulajdonsága a birtoklás, a tulajdon létezése. Az 

emberi társadalmakban a tulajdon állapothatározóként is értelmezhető, 
mert alapvetően meghatározza a társadalmakban uralkodó 
kapcsolatrendszereket [tulajdonosként: 1) járadékos, munkaadó, 2) 
járadékos és munkavállaló, 3) vagyontalanként: munkavállaló]. 

• A birtokba vett vagyon (tőke)  cserébe, használatra bocsátható más 
embereknek, ezért az ember emberrel való kapcsolata alapvetően 
„szerződéses” alapú. 

• A növényvilág a fotoszintézishez szükséges eszközöket nem birtokolja, 
ilyen vonatkozásban nem ismeri a tulajdon fogalmát. A sugárzásért, 
vízért (talán a szén-dioxidért is) versengés van, aki kapja, marja. E 
„harcokról” egyébként nagyon keveset tud az emberiség. Ha az embertől 
(növénytermesztő) a növény megkapja a nyersanyagokat automataként
nő, ezért az ember növénnyel való kapcsolata alapvetően „nem-
szerződéses”, hanem szimbiózis jellegű.
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