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Bevezetés



Emberi civilizáció

• Ember         növényi kultúra: elegendő táplálékot 

biztosít és jól tárolható. 

• Növényi kultúra           ember: gyorsabb 

szaporodás, vagyoni és társadalmi rétegződés.

• E kölcsönhatás (a földművelés) hozta létre az 

emberi civilizációnak nevezett jelenséget. 



Emberi civilizáció

• Következmények emberre vonatkozóan: a 

„történelmiség” (állam, az államok 

virágzása, bukása) kezdete.

• Következmények növényekre vonatkozóan: 

világméretű elterjedés.



Emberi civilizáció

• A földművelők közül különbséget kell tennünk a 
kapás és a fogatos földművelők között.

• A kapával dolgozó parasztok munkája ugyan 
termelékenyebb (ha a ráfordított időt és a 
fáradtságot viszonyítjuk a kapott terméshez), 
mint a fogatos földművelők munkája, de nem 
teszi lehetővé a sűrű lakosságot.

• A sűrű lakosságot csak a fogatos főldművelők 
fáradságos, rabszolga munkája tudja eltartani!



Emberi civilizáció

• Földbirtokos, katonai és vallási hierarchia

alakult ki, mely szilárd államszervezetben 

tartósította uralmát azok fölött a 

földművesek fölött, akik az élelmet 

termesztették. 



Emberi civilizáció
• Emberi civilizációkat meghatározó növényi 

kultúrák: a búza, rizs, kukorica és burgonya.



Emberi civilizációk –

növénytermesztés 1500 körül



Búza

• Búza: C3-as 

fotoszintézisű, 

bázishőmérséklete 1-

5 ◦C, hőmérsékleti 

összeg igénye 1400-

1500 ◦C, fagytűrő, 

gyökérzete bokros 



Ember → búza, kezdetek

• Eleinte a gyűjtés 
véletlenszerű, majd 
tudatos (válogatás), majd 
célirányos (sarlós aratás). 

• Búzafajták: alakor és 
tönke, nem tartalmaznak 
sikért.

• I.e. 8 – 7 ezer évvel 
kialakult a 21 pár 
kromoszómás búza, a 
tönköly, amely tartalmaz 
sikért. 



Ember → búza, kezdetek

• Természetes környezetben 

a tönköly nem volt 

vetélytársa a vad alakornak 

és a tönkének. A vadonban 

e igénytelenebb fajok 

kedvezőbb életfeltételeket 

találtak.

• A tönkölynek emberi 

segítségre volt szüksége, 

hogy az igazi értékei 

érvényesülhessenek.

alakor

tönke



Ember → búza, kezdetek
Minőségi változások: A tönköly

tartalmaz sikért. Ez lehetővé teszi a

kelesztett kenyér készítését.

A tönköly már fagyellenállóbb. El tudta

hagyni az enyhe telű, déli tájakat, és

felnyomult a mérsékelt égöv felső

határáig. Így a tavaszi fajták mellett

létrejönnek az őszi fajták is.

Mennyiségi változások: nagyobb

szemek, több szem egy kalászon,

alacsonyabb fajták, így nehezebben dől meg.



Búza → ember, letelepedés

• A búza (alapeledel, 
elegendő a mennyisége) 
megváltoztatta az ember 
életmódját: a vándorló 
embert többé-kevésbé 
helyhez kötött emberré
alakította.

• Közel-Kelet, Dél-Levant 
területe, Natufián kultúra



Búza → ember, földhasználat

• Búzát nem lehet termeszteni két egymás utáni évben 
ugyanazon a területen nagy vesztesség nélkül. Ezért a 
búza vetésterületét változtatni, „forgatni” kell (vetésforgó: 
a diverzitás iránti igény teljesítésének legegyszerűbb 
formája). 

• Ez két földhasználati rendszert eredményezett a 
búzatermelő Európában.

• Délen a búza vagy az egyéb kenyérgabona a művelés 
alá vett terület felét foglalja el, a másik felét ugaron 
hagyják. 

• Északon a gabonaföldeket három nyomásban művelik: 
őszi búza, tavaszi búza vagy zab, ugar. A búzát mindig 
az ugarba vetik.



Búza → ember, földhasználat

• A búzatermelés gondos trágyázást 

igényel. A trágya főforrása a jószág.

• A jószág a fogathasználat miatt is 

elkerülhetetlen.

• Így a búza és az állattenyésztés 

egymáshoz kapcsolódva egy 

egységes rendszert alkotnak.



Búza → ember, szezon munka, 

helyi árú csere

• Az aratás, cséplés (szezonmunka) kézi erővel 
történik. A termékeny mélyföldek megnyílnak a 
szegény, gyakran zord, hegyes vidékek 
napszámosai előtt, és társulás jön létre közöttük. 
Ez hatalmas erejű életszabály.  

• Minthogy a falvak népe a termésből élt, a 
városok pedig terméstöbbletből, az utóbbiak 
számára azt diktálta a józan ész, hogy a 
közvetlen szomszédságukból szerezzék be 
élelmiszereiket, a „saját birtokaikról”. 



Búza → ember, népesedés

• A búza mostohán 

táplálta a termesztőit. 

A hozamok gyengék, 

1 szem után 3-10 

szem.  



Búza → ember, népesedés

• Az elvetett mag háromszorosától a 

négyszereséig való átmenet döntő lépést 

jelentett: Ez nagyjából az első európai 

városok megszületését vagy azoknak 

újabb fellendülését jelenti, mert a városok 

a gabonafölöslegektől függtek.  



Búza → ember, népesedés

Ma átlagban az elvetett mag hatvanszorosát 

kapjuk vissza. Egy tőből három kalász nő, 

mely mindegyikén átlagban 20 szem van. A 

tövek 7-8 cm-es távolságban vannak. Így 

500-550 kalász/m2, 10000-11000 szem/m2, 

és mivel 1 szem kb. 0,04 g, ez átlagban 4-5 

tonna/hektár szemtermést jelent.



Búza → ember, vagyoni, társadalmi 

differenciálódás

• Amikor a gabona tömegélelemmé válik, a város 
középpontjában mindenütt meglelhető a templom, és 
az uralkodói palota.

• A város, a templom és palota mérete nemzedékről 
nemzedékre rohamosan gyarapodott.

• A nagyobb településeket védőfallal vették körül, a 
vagyoni rétegződés folytán romlott a közbiztonság is.



Búza → ember, civilizációk 

összeomlása

• Azok az uralkodók, akik nem tudták biztosítani 

a termékeny gazdaságot az országban, 

elveszítették politikai legitimációjukat.



Rizs

• Rizs: C3-as 

fotoszintézisű, 

bázishőmérséklete 

12-14 ◦C, 

hőmérsékleti összeg 

igénye 2200-2800 ◦C, 

nem fagytűrő, 

gyökérzete bokros 



Ember → rizs, kezdetek

• I. e. kb. 2000 körül hozható kapcsolatba az emberrel. 

• Az ember a rizst az árasztásos termeléssel félvízi 

növénnyé alakította. Ennek köszönheti magas hozamát 

is. 

• Az árasztásos rizstermelést először Indiában kezdik, 

majd szárazföldi vagy tengeri úton átterjed Dél-Kínára, 

talán i. e. 2000-2150 körül.



Ember → rizs

• Az ember koránérő fajtákat is kinemesített, így 

kettős, néha hármas termést is tudott biztosítani. 

• Mióta van kettős aratás? Las Cortes atya már 

1626-ban említi feljegyzéseiben. A korán érő 

rizsfajtákat (amelyek télen érnek be, és így évi 

két aratást tesznek lehetővé) a 11. század elején 

importálták Csampából (Annam – ma Vietnam –

középső és déli részéből).  



Ember → rizs

• Az új kultúra 

fokozatosan 

elterjedt a meleg 

éghajlatú 

tartományokban. 

A 18. században 

már mindenütt 

meghonosodott.



Rizs → ember

• A rizs zsarnoki, uralkodó növény. 
Szolgálatába állítja az embert, annak 
ellenében, hogy ellátja.

• A bokros gyökérzete miatt igényli az 
O2 utánpótlást biztosító vízmozgást. 
Így az embernek állandóan 
biztosítania kellett olyan hidraulikai, 
technikai megoldásokat, amelyek ezt 
lehetővé tették. 

• A rizs félvízi növénnyé válva nem 
igényli a vetésforgót! Ennek 
köszönve rizstermesztésre vég nélkül 
használható ugyanaz a művelhető 
terület a kellő vízgazdálkodás 
biztosításával. 



Rizs → ember

• Las Cortes jezsuita atya 
lejegyzései (1626): „ … nem 
volt egyetlen hüvelyknyi föld, 
legcsekélyebb zug sem, 
amelyet nem műveltek meg.” 
Az alacsony földhányásokkal 
egymástól elválasztott 
négyszögletes rizsföldecskék 
egy-egy oldala mintegy ötven 
méter. A víz ki-beáramlik rajtuk.

• Ez az iszapos víz valóságos 
áldás, mert újrateremti a talaj 
termékenységét, s ráadásul 
nem alkalmas a malária csíráit 
hordozó szúnyogok  - az 
anophelesek – szaporodására. 



Rizs → ember

• A kínai élet roppant homokórája visszájára 
fordul: a régi Észak helyét, elfoglalja az új Dél. 

• Kínából és Indiából a rizstermelés jelentős 
mértékben átterjed Tibetre, Indonéziára, és 
Japánra is. 

• A befogadó országok számára ez „egyik módját 
jelenti a civilizáltság bizonyitványa 
elnyerésének.” (Braudel, 1985).

• A rizs egyeduralma a japán táplálkozásban 
csupán a 17. században alakul ki, tehát a rizs 
meghonosodása Japánban igen lassú folyamat 
volt. 



Rizs → ember

• Az árasztásos rizstermelés 
rendszerének kiépítése 
gyökeres társadalom-
szerkezeti változásokkal járt. 
Az öntözőrendszer kiépítése 
és működtetése szilárd 
társadalmat, állami tekintélyt, 
és véget nem-érő hatalmas 
közmunkákat vont maga után.

• A Jungtinghótól – a Kék-
folyamtól – a Pekingbe vezető 
császári csatorna egyúttal 
roppant öntözési rendszer is. 
Az óriási méretű 
rizsföldhálózat óriási méretű 
államszervezetet tételez fel.



Rizs → ember

• A rizstermelés ily módon magas népsűrűséget

vont maga után mindama övezetekben, 

amelyekben felvirágzott, s egyúttal erős 

társadalmi fegyelmet is szült.

• Arról, hogy 1100 táján a Kína súlypontja a déli 

tartományokra helyeződik át, a rizs tehet. 1380 

tájt Dél-Kína Észak-Kínához 2,5:1 arányban 

viszonyul; északon 15, délen 38 millió a lakósok 

száma a hivatalos számadatok szerint.  



Rizs → ember

• A magas népsűrűség ára a 
szigorú mezőgazdasági 
menetrend betartása és 
véghezvitele. 

• A mezőgazdasági év a januári 
kiültetéssel kezdődik; öt hónappal 
később, júniusban aratnak, ez az 
5. havi aratás. Miután a learatott 
rizst gyorsan a raktárakba viszik, 
a rizsföldeket újra kell szántani, 
elegyengetni, megtrágyázni, 
elárasztani.



Rizs → ember

• Szóba sem jöhet, hogy magot vessenek, a csírázás túl 
sok időt venne igénybe. A fiatal rizspalántákat a 
palántakertekből ültetik ki, amelyekben roppant sűrűn 
nőnek egymás mellett. Az emberi ürülékkel vagy 
háztartási hulladékokkal bőségesen megtrágyázott 
palántakert döntő szerepet játszik; időt takarít meg, 
felerősíti a fiatal palántákat.

• A 10. havi aratás – ez a legfontosabb – novemberben 
folyik. Utána azonnal újra kezdődik a földek 
megművelése a januári kiültetéshez. 



Rizs → ember

• A rizstermelő Dél-Kínában a magával 
elfoglalt kínai, miután elűzte házából a 
háziállatokat, vagy majdnem mindent, és 
bezárta ajtaját a száraz rizst termelő 
nyomorult hegylakók előtt, ugyan 
jómódban élt, de egyedül kellett minden 
munkát elvégeznie, alkalmanként ekét 
húznia, hajót vontatnia vagy cipelnie, ha át 
akart jutni az egyik csatornából a másikba, 
vagy fát szállítania. 



Rizs → ember

• A rizstermelés nem kifelé, az új földek irányába 
terjed, hanem a korán kialakult városok felé. 

• Mert a városok hulladéka, emberi ürüléke, a 
városok sara termékenyíti meg a rizsföldeket.

• Innen van az, hogy a parasztok szünet nélkül 
ide-oda járnak falvaik és a városaik között, 
gyűjtik az értékes trágyát, amelyért „füvekkel, 
ecettel, vagy pénzzel fizetnek.” Innen a városok 
és a falvak felett lebegő elviselhetetlen bűz. 

• A létfenntartásra éppen hogy elégséges napi 
porción tengődő bivalyok alig-alig dolgoztak. 



Rizs → ember

• Du Halde atya 1735-ben feljegyezte, hogy az 
egész napot szüntelen munkában, „gyakran 
térdig érő vízben” töltő kínai, „este [ … ] 
boldognak érzi magát, ha rizst, főtt növényeket 
fogyaszthat egy kis teával”. Egyszóval sok rizs 
és kevés vagy egyáltalán semmi hús.

• A kínaiak számára a rizs ugyanaz, mint az 
európaiak számára a kenyér, sohasem unnak 
rá. 

• A konyha, a főzés arra szolgál, hogy kiegészítse,
kívánatossá tegye az alaptáplálékot. 



Búza vagy rizs? Fotoszintetikus 

hatékonyság

energiaibesugárzás

energiatároltanyagbanszáraznövényi
hatfotoszin ..

a száraz anyag szabad energiája átlagban 17,5 kJg-1



Búza vagy rizs? Fotoszintetikus 

hatékonyság

• A mérsékeltövi gabonafélék (temperate cereals) 

pl. búza fotoszintetikus hatékonysága:
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Búza vagy rizs? Fotoszintetikus 

hatékonyság

• A rizs fotoszintetikus hatékonysága:

• Ez majdnem 50%-al (0,87/1,75) több, mint  más 

mérsékeltövi kultúrák hatékonysága. 
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Búza vagy rizs? Hozam

• Egy hektár búzaföldön Franciaországban 
Lavoisier idejében átlagban 0,5 tonna 
termett (1 szem után kb. 7-8 szem). 
Emellett az állattenyésztés húsprodukciója 
150 kg hús/hektár volt.

• Egy hektár rizsföldön 3 tonna hántolatlan 
rizs termett meg, ez hántolt állapotban kb. 
2,1 tonna. 



Búza vagy rizs? Kalóriaérték

• Mindkét kultúra kalóriaértéke kb. 3500 cal/kg.

• A hántolt rizs hektáronkénti kalóriaértéke 2100 kg 
· 3500 cal·kg-1 = 7 350 000 cal/hektar.

• A búza hektáronkénti kalóriaértéke 500 kg · 3500 
cal ·kg-1 = 1 750 000 cal/hektar. A 150 kg 
hús/hektár kalóriaértéke 340 000 cal. Így az 
akkori búzatermelő Franciaországban  1 hektár 
kalóriaértéke 1 750 000 + 340 000 cal = 2 090 
000 cal/hektar.



Záró gondolatok

• Az ember tette a búzát mérsékeltövi, míg a rizst 
szubtrópusi kultúrává.

• Eurázsiában a „nyugat” és a „kelet” kulturális 
[világvallások típusai: az isteni kinyilatkoztatás vallásai 
(kezdet, vég, a természet és a társadalom elválasztása) 
és az örök világtörvény vallásai (ciklikusság, a természet 
és társadalom egysége) (Glasenapp, 1975)] határa 
gorombán megegyezik a különböző gabonakultúrák és a 
rizs termesztési határával.

• E határ az Indus folyó körül alakult ki.



Záró gondolatok

Búza                                   Rizs

Száraz sztyepp            nedves szubtrópus

Személyes isten           személytelen isten

Imádkozás                    meditáció
Természet-társadalom elválasztása          természet-társadalom egysége

Axiomatikus                  filozófikus

Egyéncentrikus             társadalomcentrikus



Záró gondolatok

• A kalóriaértékek számításával megmutattuk, 
hogy a szubtrópusi öv „embereltartó-képessége” 
nagyobb, mint a mérsékelt övé.

• Ez nem ad ok-okozati magyarázatot arra, hogy 
az európai és a távol-keleti világkép közötti 
határterület gorombán megegyezik a különböző 
gabonakultúrákat és a rizst termelő övezetek 
közötti határterülettel, de önmagában érdekes 
jelenség. 


