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Hogyan kerüljük el a közlegelők tragédiáját? - Tikopia tanulságos története 

2013-2014 tanévben elvégzett munka 

 

A tanév elején a korábbi munkámból elkészült cikket elküldtük egy folyóiratnak. A cikk azzal a 

kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan kerülte el egy kis Csendes-óceáni sziget, Tikopia lakossága azt 

a folyamatot, amely a hozzá hasonló feltételekkel rendelkező szigetek többségén környezeti és 

társadalmi összeomláshoz vezetett. A kérdést abból az aspektusból vizsgáltuk, hogy azokon a 

szigeteken, ahol ez az összeomlás bekövetkezett, a tragédiához vezető folyamatok jól leírhatók 

Garett Hardin híres modelljével, a közlegelők tragédiájával (Hardin, 1968). A modellben jósolt 

tragédia feloldásának elvi lehetőségei a szakirodalomban fellelhetők, így megvizsgáltuk, hogy a 

tikopiai társadalom történelme során ezeket használta-e és ha igen akkor milyen mértékben. 

 A cikket sajnos visszaküldték korrektúrázásra, mivel kifogásolták, hogy a feloldási 

lehetőségek közül néhány használatának bizonyítása nem túl erős, illetve nem vettem figyelembe a 

modell manapság nagyon népszerű közgazdaságtudományi megközelítését sem.  

 Ezek után újra beleástam magam a szakirodalomba, hogy a fenti hibákat kijavítsam. Sajnos 

a téma kutatása nem túl egyszerű, hiszen a tikopiai társadalom írásbeliséggel nem rendelkezett, 

valamint a nyugati (leginkább keresztény) behatás olyan változásokat okozott a társadalomban és 

leginkább az ökológiailag fenntartható életmódban, ami a jelenkori vizsgálódást lehetetlenné teszi. 

Szerencsére a társadalmi változást megelőzőleg egy új-zélandi antropológus Raymond Firth 

hosszabb időt eltöltött a szigeten és kutatásairól több könyvet is írt, valamint egyik tanítványa is 

folytatta kutatásait. Természetesen ők egészen más aspektusból vizsgálták a társadalmat. A másik 

fontos tudományterület, amelyet segítségül lehetett hívni a régészet, hiszen a szigeten átfogó 

régészeti munkák folytak, amelyek feltártak sok olyan információt, amely segítségével a környezeti 

és társadalmi folyamatokra lehet következtetni.  

 A szakirodalom beszerzése sajnos idő- és (mivel önköltséges hallgató vagyok) pénzigényes 

feladat, de szerencsére sikerült minden olyan írást beszerezni és áttanulmányozni, ami a témában 

releváns. Az újabb vizsgálatok rávilágítottak számos olyan kérdésre, amelyek a cikk korábban 

kifogásolt területeire vonatkoznak. Ilyenek például, hogy a szakirodalomban korábban fellelhető 

felülről-lefelé (főnöki intézkedések), illetve alulról-felfelé (kisközösségi folyamatok) történő 

szabályozás, ami feloldhatja a „közlegelő” szabad hozzáférését, egy speciális módon működött 

Tikopián. Bár a két folyamat egymás mellett működött, ami valószínűleg a sikerességének egyik 

alapfeltétele volt, létezett egy olyan rendszer is, amely a két szint közötti harmonikus átmenetet 

biztosította. A társadalomnak ezt a rétegét a főnökök férfiági rokonaiból választották és maruk-nak 

hívták. A maru-k feladata kettős volt, egyrészt végrehajtották a főnökök utasításait, másrészt a 

köznép érdekeit képviselték a főnökök felé. Ez a különlegesség igen fontos volt abból a 

szempontból, hogy a társadalom kiegyensúlyozottan működjön és a társadalom minden szintje 



hosszú távon is fegyelembe tudja venni azokat az intézkedéseket, amelyek a sziget természeti 

környezetének fenntartásáért feleltek.  

 Hasonlóan fontos kiegészítés, amely árnyaltabb képet adott a sziget társadalmában 

végbemenő folyamatokra, hogy a bonyolult családi szerkezet milyen módon vette át gyenge főnöki 

hatalom szerepét és ez milyen módon segítette az alulról-felfelé ható folyamatokat. 

 A cikket az új információkkal átdolgoztam, jelenleg az angolra fordítás végén tartok. 

Valószínűleg július elején küldjük be a Gaia nevű folyóiratba, aminek az Impact Factor-a: 1.197.  
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