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   Az ökológia kifejezés hallatán, túlnyomó-

részt geológiára, biológiára, globális felmele-

gedésre, emberek és nem emberi lények min-

dennapi kapcsolatára, társadalmi irányelvekre, 

újrahasznosításra gondolunk. Megkérdőjelez-

hetetlen hitet és vallásos meggyőződést társí-

tunk hozzá, ahogy ez az ALF (Animal 

Liberation Front), EF (Earth First) ideológiá-

jában, gyakorlatában is tükröződik. Az öko-

lógia több ennél, foglalkoznia kell a depresz-

szióval, pszichózissal, tagadással, együttérzés-

sel, kapitalizmussal és azzal, ami utána követ-

kezik. Az ökológia gondolata Shelley szavai-

val: „Egy jelenleg még végig nem gondolt öt-

let árnyéka, egy árnyék a jövőből.” E témáról 

írt könyvet Timothy Morton. 

    Timothy Morton kortárs filozófus a Hous-

tonban található Rice Egyetem oktatója, 

szakterületei az angol romantikus irodalom, 

ökológia, azon belül is ökokriticizmus, illetve 

az objektum orientált filozófia, amelyben 

többek között az ökológia objektumát is 

vizsgálja. Ökológia témájú írásai főként a 

képzőművészetek, irodalom, filozófia terén 

hatnak inspirálóan. Dolgozott Olafur 

Eliassonnal a kortárs képzőművészet egyik 

legmeghatározóbb alakjával is (Ice Watch, 

London, 2014). Számos nemzetközi kiállítás 

szervezésében vett részt kurátorként, illetve 

elméleteivel generálta, generálja napjainkban 

is azokat (Budapest 2018, Oslo 2018, Texas 

2018, Barcelona 2017).  

   2018-ban a NASA felkérésére közreműkö-

dött a soron következő Pioneer tábla meg-

tervezésében. A Pioneer tábla arannyal be-

vont grafikus lemez, amelyeket a Pioneer űr-

szondákban helyeztek el földönkívüli intelli-

gens lényekkel való kapcsolatteremtés remé-

nyében (Wikipédia, 2019). A 2010-es évet 

követően számos publikációt, könyvet ír, 

konferenciák előadója. A szakma a „Jövő fi-

lozófus prófétájának” nevezi (The Guardian,  

2017).  

 

    A könyv témája 

   A könyv szerzője, illetve maga a kiadvány a 

latouri hagyományokat követve, destruálja a 

világban, tudományokban és mindennapi 

gondolkodásunkban jelen lévő nagy dichotó-

miákat, (szubjektum-objektum, ember-ter-

mészet, kultúra-természet), homogenizálja a 

makro és mikro dimenziókat, bonyolult rend-

szerbe, lapos ontológiába helyez minden lé-

tezőt, amelyek immáron nem determiniszti-

kusak, passzívak, hanem jellegüktől függetle-

nül, aktív cselekvőkké válnak (Pintér 2007, 

Morton 2010, 2012).  

   A kiadvány egy egyensúlyi állapotából kibil-

lentett, decentralizált és határok nélküli tér-

ben foglalkozik az ökológia kérdésével, annak 

tárgyával, egy szigorú, objektum orientált, 

non-antropocentriku filozófiai nézőpontból  

(Márkus, 2018). Morton érvelése mentén ha-

ladva azt látjuk, hogy a distinkciók elhagyása, 

a szelleműzés elkerülhetetlen az ökologikus 

állapot megteremtéséhez, amely csakis a tá-

volság térbeli és időbeli felszámolása által jö-

het létre. Minden végességet végérvényesen 

elutasító gondolkodás alkalmas kizárólag arra, 

hogy a költészet, képzőművészet, filozófia, 

tudományos kísérletezés, buddhista univerza-

lizmus eszközeivel képes legyen egy, a földi 

kereteket is meghaladó ökologikus szemlé-

letmód kialakítására.  
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   Morton ökológiája a fekete lyukak szingula-

ritásához hasonlóan maga köré görbíti a teret 

és időt, kényelmetlen közelségbe, átláthatat-

lan összekapcsoltságba, egymásrautaltságba 

helyezve mindent, amelyben semmi sem tű-

nik el, hanem visszatér, ismét testet ölt isme-

retlen, önmagától megfosztott formában.  A 

zavaró intimitás egyben hátborzongatóvá, ba-

rátságtalanná is teszi az eddig barátságosnak, 

családiasnak vélt világunkat. A világtalanná 

váló világ képét, annak nyomán kialakuló me-

lankólia feldolgozását tovább nehezítik olyan 

szuper masszív non-lokális, láthatatlan jelen-

ségek, amelyek fajunk hagyatékává válhatnak 

a minket, embereket követő, még létező világ 

számára.  

   Az Ökológiai Gondolat ebben a globális 

felmelegedéstől olvadó, radioaktív sugárzás-

tól szennyezett sötét ökológiában alkot etikai, 

esztétikai és politikai koncepciót a jövő szá-

mára, amelyben sorsközösséget kell vállal-

nunk ezekkel a toxikus, furcsa idegennel.  

 

 

   Aktualitás, jelentőség 

   Morton az ökológia gondolatát napjaink 

tudományos és társadalmi diskurzusainak 

nagy felületét lefedő ökológiai válság és glo-

bális felmelegedés, hatodik kihalási esemény 

problémakörébe helyezi. Amellett érvel, hogy 

a valós fenyegetésre ezidáig azért nem fogal-

mazódott meg releváns tudományos válasz, 

mert a használt rendszerünk, azt alkotó fo-

galmaink pontatlanok, vagy egyenesen téve-

sek voltak. Végtelenül összetett és adaptív 

ökológiájában a globális felmelegedés is, egy 

elem a hálót alkotó számtalan elem és azok 

számtalan variációnak egyike közül. A könyv 

szakít az ökológia témájú szövegek fogalma-

zásmódjával, amelyek a maguk stiláris eleme-

ivel, maszkulin hangvételükkel, tekintélyt pa-

rancsoló adataikkal, önálló írói műfajnak, stí-

lusnak is tekinthetők (Morton, 2010, 2012). 

   A könyv a filozófia tudományán belül szin-

tén megkerülhetetlen, a szerző tagja annak a 

filozófiai irányzatnak (OOO, azaz Objektum 

Orientált Ontológia, Spekulatív realizmus), 

amely a világunk, valóságunk leírásának egy 

non-antropocentrikus verziója mellett érvel. 

Ebben a rendszerben a humanista tudomá-

nyok és domináns humán szubjektum ideál 

helyén az objektumok, azaz tárgyak állnak 

egy lapos ontológiában, amelyek a maguk tel-

jes valóságában mindezidáig megismerhetet-

lenek voltak, illetve azok is maradnak az em-

beri kogníció számára. Az objektum orientált 

filozófia a valóságunkat alkotó tárgyak vége-

láthatatlanul bonyolult rendszerének leírására 

tesz kísérletet. Morton ebben a rendszerben, 

eddigi életművének nagy részét az ökológiát 

alkotó elemek leírásának szentelte (Márkus, 

2018). 

   A természet. és társadalomtudományok 

mellett napjainkban már a pedagógiai kutatá-

sok terén is érezhető Morton munkásságának 

a hatása. 2018-2019-ben több kutatás és pe-

dagógiai projekt is beindult a „Dark Educati-

on”, „Dark pedagogy” jegyében, azaz Sötét 

pedagógiaként, amely a mortoni eszköztárral 

kíván segítséget nyújtani az ökológiai válság, 

soron következő hatodik nagy tömeges kiha-

lási esemény értelmezéséhez, feldolgozásához 

az oktatás-nevelés területén (lásd: Lysgaard és 

tsai, 2019). 



     
 

OXIPO 

 

                                                              
 

 
98 

 

    Szerkezet 

   A könyv maga egy tágabb írói szerkezet ré-

szét képezi. A szerző maga utólag, 2010-ben 

elkészített előzményként tekint rá, amely filo-

zófiai, etikai alapot képez az „Ecology 

without Nature, Rethinking Environmental 

Aestethics” 2007-ben megjelent kötete szá-

mára (Morton, 2007). Másrészt ebben az át-

fogó keretet képező könyvben fogalmazód-

nak meg azok a jellegzetesen mortoni termi-

nusok, amelyek kifejtésére később, külön 

könyveket szentel, 2013-ban a Hyperojects, 

Philosophy and Ecology After the End of 

the World, illetve a Dark Ecology, For  Logic 

of Future Coexistence 2016-ban. 

   Felépítését tekintve a könyv követhető li-

neáris struktúrát alkot, amelynek vezetésével 

nemcsak előre, hanem egyre mélyebbre is ju-

tunk Morton érvelésének megértésében. A 

köszönetnyilvánítást követően a bevezető fe-

jezet Critical thinking megkérdőjelezi mind-

azon főként XIX. századi klasszicizálódó és 

XX. posztmodern toposzokat, amelyektől 

gondolkodásmódunk túlterhelt és determi-

nált. Az első fejezet a Big think, amellett ér-

vel, hogy az ökológiáról való gondolkodásnak 

ki kell szabadulnia a maga csapdáiból, a loká-

lis, organikus, fajiság fogalmak bűvköréből, 

amelyek ugyan elegendőek egy antiglobalista, 

lokális attitűd kialakításához, de korán sem 

adekvátak olyan globális szinten működő 

problémák megoldásához, mint maga a glo-

bális felmelegedés. Amely globális jellegéből 

adódóan globális, azaz kollektív és nem loká-

lis, közösségi cselekvést kíván.  

   A kogníció horizontjának kitárásán túl, két 

alapfogalom Mesh, Strange Stranger, azaz 

Háló és Furcsa Idegenek kerül bevezetésre, 

amelyek együttesen teremtik meg az Ökoló-

giai Gondolat cirkuláló, lüktető alapját. A két 

új terminus kifejtésére a „A főbb fogalmak” 

bekezdésben térek ki, ezért itt mindössze 

megnevezem őket a szöveg összefüggő ol-

vashatóságnak érdekében.  

   A második fejezet a Dark thoughts a háló 

és benne cirkuláló genetikus azonosságok 

mélységeibe visz alá minket. Az előző fejezet 

ontológiai kérdései után itt az Ökológiai 

Gondolat esztétikai kérdései merülnek fel.  

   A harmadik fejezet a Forward thinking a 

jövővel, az Ökológiai Gondolat objektumá-

nak lehetséges jövőbeli kérdéseivel foglalko-

zik. Ajánlásokat tesz, alternatívákat fogalmaz 

meg a gazdaság, tudomány, filozófia, etika, 

számára. Ezeken felül bevezeti a hipertárgy 

(globális felmelegedés, kapitalizmus, radioak-

tív sugárzás) fogalmát, amelyek az érzékelés 

szempontjából felfoghatóbbá, de a megisme-

rés szempontjából nehezebbé teszik Morton 

ökológia koncepcióját.  

   A könyv végén található a gazdag szakiro-

dalmi és forrásjegyzék, amelyből Morton ek-

lektikusan (nem pejoratív értelemben) építke-

ző gondolatvilága merít.  

 

   Fő témakörök 

    A mű a következő három főbb témakört 

fejti ki. 

 

   Természet 

   Az Ökológiai Gondolat egyfajta erőfeszítés, 

találkozás azzal a gondolattal, amely szerint a 

természet  „idegen és elidegenített, a magán-

tulajdon egy speciális formája”. Ahogy 
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Morton fogalmaz a természet a XIX. század 

végén induló modernitás terméke, amely nap-

jainkban az egyik utolsó hagyatéka annak a 

kornak, egy szellem, kísértet csupán. Ezért a 

legjobb, amit tehetünk az exorcizmus, tehát a 

szelleműzés. A kiűzés egyben kísérletezés, 

amely lehet tudományos, képzőművészeti, 

filozófiai.  Morton azért tartja szükségszerű-

nek a természet koncepciójának és ahhoz 

kapcsolódó konnotációk meghaladását, mert 

csak így lehetünk ökologikusak a szó, szósze-

rinti értelmében. Az Ökológiai Gondolatba a 

természet koncepciójának elvetésével kerül-

het be az ökológiát alkotó Mesh és Strange 

Stranger csakis egymás vonatkozásában léte-

ző fogalompárosa (Morton, 2007, 2010, 

2012, Watson 2013). 

 

   Mesh és a Strange Stranger 

   A fogalmak megalkotásához Morton szim-

biotikusan egymáshoz rendeli a kontinentális 

filozófia, Derrida és az evolúciós tudomá-

nyok populáris képviselőit Darwin, Dawkins, 

Denett. Amellett érvel, hogy a tudománynak, 

főként az evolúcióval foglalkozó tudomány-

nak hajlandóságot kell mutatni a tévedések 

beismerésére. Továbbá a humanista tudomá-

nyok és a természettudomány intenzívebb 

diskurzusa szükséges, amelyben a társada-

lomtudományoknak kísérleti akciókutatások 

formájában kellene kérdéseket feltennie a 

természettudományoknak. A Mesh, az egy-

szerűség kedvéért, ám pontatlanul háló, (a 

szerző leírása alapján, bonyolult szituáció, 

csapda) a végeláthatatlanul bonyolult össze-

kapcsoltság és egymásrautaltság tere, amely-

ben minden létezik, feloldódik és cirkulál. A 

Strange Stranger, tehát a furcsa idegen, erede-

tileg l’arrivant Jaques Derrida terminusa 

nyomán a velünk így szembekerülő, eredeti 

jelentésétől megfosztott, magából kifordított 

élő és halott, emberi-nem emberi entitások, 

fogalmak gyűjtőneve, amelyek ebben a kö-

zéppont, határok nélküli sötét világban ölte-

nek testet (Morton, 2010, 2012).  

 

   Hipertárgy 

   Eredetileg hyperobjects, olyan szuper 

masszív objektumok (globális felmelegedés, 

radioaktív sugárzás, kapitalizmus, technoló-

gia), amelyek főbb tulajdonságai: non-loka-

litás, láthatatlanság, időbeli hullámzás, visz-

kozitás. Őket magukat sosem érzékeljük, csak 

a szimptómáik mentén olvasható ragacsos 

jelenlétük, amelyek azokon az objektumokon 

keletkeznek, amelyekkel interakcióba léptek. 

A hipertárgyak nemcsak körülöttünk, hanem 

bennünk, szöveteinkben, sejtjeinkben is meg-

találhatóak, visszavonhatatlanul pervazívak 

(Morton, 2010). 

 

 

   Szubjektív áttekintés,  

   pedagógiai hasznosíthatóság 

   Morton írói stílusa valóban családias, intim, 

ez azonban nem könnyíti a vibráló, cikázó 

átkapcsolások követését evolúciós biológia, 

környezeti lírika, filozófia és személyes in-

terpretációk között. Ez magyarázható azzal, 

hogy Az Ökológiai Gondolat maga a vizsgált 

objektum, de egyben maga a módszer is, 

amellyel az objektum vizsgálata történik, a 

kettő egymástól elválaszthatatlan. (Morton 

2010) A környezeti nevelés jelenét és jövőjét 
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kutató pedagógusként úgy vélem nem az a 

dolgom, hogy az evolúciós biológia, filozófia-

tudomány itt felhasznált elemeivel vitatkoz-

zak, sokkal inkább az, hogy Morton relevan-

ciáját mérlegeljem az oktatás-nevelés gyakor-

latában. Az Ökológiai Gondolat végtelensé-

ge, homályos derengése csábító. A szerző az 

evolúció nihilizmusa mentén megszabadítja a 

megismerés horizontját a teleológia fantáziá-

tól és feltárja a világtalanná váló világ, valósá-

gának utolsó pillanatát, amely a megsemmisü-

léssel azonos időben kiesik a talpunk alól. A 

fajiság fogalmának destruálása, etikai, politi-

kai rendszere, szintén több, mint mély-

ökológia, holizmus, több, mint liberalizáció, 

humanizálás, érzékenyítés a nem emberi lét-

formák iránt. Minden kibillentő, decentralizá-

ló kísérlet, amely az embert a tárgyak lapos 

demokráciájába illeszti üdvözlendő, azonban 

a valós gyakorlat szempontjából aggályos. 

Lévén, hogy a könyv által felvázolt koncep-

ció, szintén egy módja a világ interpretációjá-

nak, úgy az azzal szembeni távolságtartás is 

ajánlott, pontosabban azzal az esztétikai di-

menzióval szembeni távolságtartás, amely 

hajlamos az érzékeken keresztül a még meg-

maradt racionalitást is félrevezetni. Azonban 

Morton pontosan fogalmaz, amikor azt 

mondja „10 000 éve még nem létezett Stone-

henge. 10 000 év múlva a plutónium még 

mindig létezni fog.” (Morton, 2010). A 

könyv, noir filmeket idéző stiláris, esztétikai 

dimenziója alatt nagyon is releváns és valós 

kérdések fogalmazódnak meg, amelyek a pe-

dagógia, mint a valóság mediálásával, oktatá-

sával foglalkozó tudomány számára is megke-

rülhetetlenek:   

● Képesek vagyunk meghaladni a térbeli-

ség, időbeliség distinktív mechanizmusa-

it és felszámolni ember-természet dicho-

tómiáját?   

● A jelenleg ismert világ (globális kapita-

lizmus, végtelen növekedés), az elkép-

zelhető világok sokaságán belül az, a-

mely valóban hordoz magában annyi ér-

téket, amelyek okán érdemes a megmen-

tésre? Elképzelhető egy posztkapitalista, 

kollektivista berendeződés, akár poszt-

kapitalista öröm, nomádság, amely ke-

vésbé materialista, mindinkább spekula-

tív, spirituális létforma? 

● Leírható a jelenlegi ökológiai válság, an-

nak kilátástalansága, melankóliája a hi-

pertárgy elmélet pedagógiai gyakorlatba 

történő beépítésének segítségével? 

● Lehetséges meghaladni a faji önérdeken 

alapuló túlélési stratégiákat? Képes Az 

Ökológia Gondolat arra, hogy az emberi 

gondolkodásban, így a környezeti neve-

lésben prioritást élvező, emberi létezés 

helyére a komplex földi élet létezésének 

kérdését pozícionálja? 

   A válasz az, hogy igen, világszerte már több 

helyen (Dánia, USA, Svédország) is zajlanak 

olyan pedagógiai kutatások, amelyek tágabb 

értelemben az objektum orientált filozófia 

eszközeivel vizsgálják, elemzik az ökológiai 

válság problémáját. Ezek a kérdések messze 

meghaladják a pedagógiai kutatás keretrend-

szerét tény, azonban, ha valóban magunkévá 

tesszük az Az Ökológiai Gondolat módsze-

rét, úgy máris elképzelhetetlen a kérdés peda-

gógiai mezőben való elgondolása. Ha való-

ban azt szeretnénk, hogy az elkövetkező ge-
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nerációk, ne azokat az attitűdöket, viselkedési 

mintákat örököljék, illetve örökítsék tovább, 

amelyek a jelenlegi helyzet kialakulásához ve-

zettek, vegyük fontolóra Morton ötletekben 

gazdag Ökológiai Gondolatát úgy, hogy dif-

ferenciálunk non-antropocentrikus világkép 

és embertelenné váló világkép örömteli üd-

vözlése között, a kettő korán sem ugyanaz.  

 

 

   Ajánlás 

   Morton könyve mellőzi a szubjektum fon-

tosságát, hiszen rendszerben gondolkodik, 

másfelől rendszerelmélete nem foglalkozik 

osztállyal, annak differnciáltságával, de az ö-

kológia válság kapcsán hevesen támadja a po-

litika jobb oldali szárnyát, olvasását éppen 

ezért főként azoknak ajánlom, akik valóban 

képesek  átlépni a politikai ideológia kategó-

riáin. Azoknak azonban, akik a világ medi-

álásával foglalkoznak, példának okáért peda-

gógiával, nagyon is, nem, mint kőbe vésett 

kánont, sokkal inkább mint forrást a pedagó-

gus gondolkodás, ökologikus megszervezé-

séhez.   
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