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Kutatásom arra a kérdésre keresi a választ, hogy a természet-, és társadalomtudományok egyik 

alapmodellje a Garett Hardin által híressé vált közlegelők tragédiája modell, illetve a modell által 

jósolt tragédia elkerülési lehetőségei mennyire pontosan jósolnak valós folyamatokat. A kutatás 

fókuszpontjába a Csendes-óceáni szigetvilág került, mivel ezek a szigetek olyan speciális történelmi 

hátérrel rendelkeznek, amelyek követeztében mikrokozmikus történetekként szolgálhatnak. 

Ugyancsak a térség kutatása mellett szól az a tény, hogy különböző tudományterületekről származó 

szakemberek alaposan tanulmányozták a szigetek történelmét és társadalmi viszonyait, ezzel sok 

használható adattal szolgáltak, viszont ilyen irányú vizsgálódás még nem történt.  

A tanév elején összegeztük az előző évben elért eredményeket és az ezekből készült cikket beadásra 

alkalmas formába hoztuk. Az eredményeket Környezettudományi Doktori Iskolák konferenciáján 

egy előadás keretében bemutattam. Ezt kövezően a problémát kiterjesztettük, és megvizsgáltuk, 

hogy más szigetek története, hogyan vethető össze a közlegelők tragédiája modellel.  

Az előző éves kutatás arra a kérdésre kereste a választ, hogy egy olyan zárt társadalom, amely több 

száz évig ökológiailag fenntartható formában élt, tehát elkerülte az ezekre a társadalmakra sokszor 

jellemző ökológiai katasztrófát, az elkerülésnek milyen formáit használta. A kérdés megválaszolása 

után az ellenkező pólust vettük szemügyre, azaz megvizsgáltuk, hogy azokon a szigeteken, 

amelyeknek a története társadalmi összeomlással végződött mennyire követi pontosan a modell 

jóslatait. A szakirodalmi áttekintést követően egyértelművé vált, hogy bőségesebb források állnak 

rendelkezésre, mint azt a korábbi vizsgálatban Tikopia szigeténél tapasztaltuk. Ez főként annak 

köszönhető, hogy a legtipikusabb olyan sziget, amelyen a korábban virágzó társadalom összeomlott 

a Húsvét-sziget igen részletesen kutatott. Bár a húsvét-szigeti az egyetlen olyan társadalom a 

polinéz szigetvilágban, amelyik írásossággal rendelkezik, ez azonban még megfejtésre vár, így 

természetesen vita van a kutatók között, hogy mi is okozta ezt az összeomlást. A legelfogadottabb 

elképzelés azonban az, hogy a társadalom összeomlását az ökológiai környezet összeomlása előzte 

meg. A történelmi kutatások eredményeit megvizsgálva jól látható, hogy a modell nagyon pontosan 

leírja az ezeken a szigeteken lezajlott folyamatokat. Az eredményeket összegeztük és a Kovász 

című szakfolyóiratban tervezzük megjelentetni.  
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