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1. GLOBÁLIS
KERESKEDELEM , POLITIKA , KULTÚRA 



személyes
Identitás
nemzeti 

nemzetiségi 
regionális 

nyelvi 
szakmai 
politikai 
vallási 
nemi



lokális
Kultúra

sajátos, helyi 
nyelv 
ételek 

ruházat 
szokások 
épületek 

hírességek 
vallás



globális
Falu
www 
angol 

CocaCola 
farmer 

valentin-nap 
McDonalds 

celebek 
televangelisták



évszázados előzmények
Felfedezések, 
gyarmatosítás 

Találmányok, iparoso-
dás, tömegközlekedés 

Kapitalizmus, bankok 

Városiasodás, polgáro-
sodás, munkásmozgal-
mak, család felbomlása

Felvilágosodás, kötele-
ző oktatás, vallássza-
badság 

Társadalomtudományok
társadalmi kísérletek 

Emberi jog, alkotmány, 
nemzetállam, párt, sajtó 

Világháborúk



új lehetőségek
Egyre olcsóbb és 
gyorsabb utazás / 
szállítás / távközlés 
révén növekvő 

• világkereskedelem 

• turizmus 

• migráció



egy világ, nincs határ
Politika: országok, 
népek, érdekek… 

Gazdaság: cégek, 
tőke, áruk, infók… 

Kultúra: ételek, ruhák, 
szokások, nyelvek, 
eszmék, vallások…



2. FOGYASZTÓI
A MÓKUSKERÉK , A PIAC ÉS A CUCCOK



termelés-fogyasztás



piac, reklám



cuccok



az új / a fiatal / a fejlődés



3. DIGITÁLIS
INTERNET , PC , VIRTUAL, SOCIAL MEDIA 



a világháló



…pc, laptop, tablet…



virtuális / szimulált



all-in-one social media



real-time



4. IDŐTLEN
TÖRTÉNELMI TUDAT , GYORSULÁS , JELEN 



egy világ
ahol minden (környe-
zet, kultúra, identitás) 

• változik és egyre 
gyorsabban változik 

• változás maradandó 

• megváltoztatható 

• bizonytalan



a történelmi tudat



a gyorsuló idő



a jelen problémája



lassan járj



5. ÁTMENETI
PÁRHUZAMOS VILÁGOK - ÉS A KRITIKA 



párhuzamos világok
Egyszerre tapasztal-
ható állapotok, 
folyamatok, hatások: 

• anti / globalizmus 

• pre / poszt / modern 

• pozitív / negatív / 
előrelátható / atlan



határtalanság +/-
A világ jobb megismer-
hetősége, személyes 
mobilitás, de 

• pillangó effektus és 
probléma ex/import 

• amerikanizálódás 

• kulturális / egyéni 
identitásválság
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Végtelen és egyete-
mes árukínálat, de 
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természet / munka-
erő kizsákmányolása 

• tömegtermelés, 
minőségromlás, 
szemét, műigények
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valótlanság +/-
Az analóg valóság 
digitálisan rögzíthető, 
alakítható, de 

• bárki által manipulál-
ható is (CGI) 

• képzelet/valóság; 
virtuális függőség 

• sodródás/szkepszis
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időtlenség +/-
Bármilyen kapcsolat 
bárhol bárkivel, de 

• kütyü- / hír- / inger- 
függés, neurózis; 
selfie-nárcizmus 

• gyorsuló idő, idő-
hiány; kényszeres 
megörökítés, jelenlét-
hiány; jövőképhiány
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GONDOLKODJUNK
HOGY HANGZIK AZ EVANGÉLIUM MA?



minden megváltoztatható
• az igazság? jó hír? 

hagyomány?  
átfogó történet? 

• kezdet és vég? cél 
és értelem? erkölcs, 
tudomány és hit? 

• intézményes vallás? 
emberi közösség?
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