
Magyar Tudomány • 2006/11

1296

Vajon mi lehet az oka, hogy a hálózatok ku-
tatása divatos területté vált? Mert tagadhatat-
lan tény, hogy napjainkban sokkal többet 
lehet hallani, olvasni a legkülönfélébb termé-
szeti és társadalmi jelenségek hálózati szem-
szögbõl való interpretációjáról, mint koráb-
ban. A legközismertebb hálózat az internet, 
ma már százmilliók használják rendszeresen, 
de ettõl függetlenül, egyre inkább elõfordul, 
hogy nagyon más, absztrakt vagy konkrét 
rendszerrõl is mint hálózatról gondolkodunk. 
Ennek az a fõ oka, hogy egyre több összetett, 
azaz nagyszámú, egymással kölcsönhatás-
ban levõ egységet tartalmazó, ún. komplex 
rendszert tudunk áttekinteni, elsõsorban 
az információtechnológia robbanásszerû 
fejlõdése következtében. A számítógépek 
segítik rendszerezni a különféle berende-
zé sek és a számítógépek alkalmazásával 
össze gyûjtött adatokat, amelyek szinte 
elárasz ta nak minket. Ebben a helyzetben 
kézenfekvõ megközelítés, hogy a komplex 
rendszert an nak valamiféle egyszerû modell-
jével he lyet tesítjük, mert annak teljes leírása 
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re mény telenül bonyolult egyenletrendszerek 
meg oldását igényelné.

A komplex rendszer népszerû modellje egy 
viszonylag egyszerû matematikai ob jek tum, 
amelyet gráfnak hívnak. A gráf csú csokból és 
az õket összekötõ élekbõl áll, ahol a csúcsok 
a rendszer elemeit szimbolizáló „pontok”, az 
élek (a csúcsokat összekötõ sza kasszal szok-
ták ábrázolni õket) meg az egy ségek közötti 
kölcsönhatást jelölik. Sokféle gráf van, és a 
jelen cikkgyûjteményben ép pen arról lesz 
szó, hogy az egyes biológiai vagy társadalmi 
jelenségeknek milyen tulaj donságú gráfok, 
azaz hálózatok felelnek meg. A gráfokkal 
kapcsolatos elsõ igazán iz galmas matema-
tikai tétel éppen két nagy magyar kutató, 
Erdõs Pál és Rényi Alfréd nevéhez fûzõdik, 
s lehet, hogy részben ezért, de  a hazai és 
magyar származású tudósok tevékenysége 
azóta is világviszonylatban kiemelkedõ 
elismertségû ezen a területen.

A hálózatok kutatásának három fõ vo-
nulatát látom kibontakozni. Az egyik meg-
közelítés arra irányul, hogy általános – ahogy 
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az ezen a területen igen aktív fizikusok mond-
ják: univerzális – törvényszerûségeket tárjon 
fel a legkülönfélébb eredetû gráfok tulajdon-
ságaival kapcsolatban. Ide tartozik Barabási 
Albert-László cikke, aki elsõként vette észre, 
hogy a természeti és emberi hálózatok több-
sége növekedési mechanizmussal jön létre, 
és ezért olyan, hogy a csúcsokból kifutó 
élek számának eloszlása hatványfüggvény 
szerint csökken. Ez a kiemelkedõ fontosságú 
össze függés egyike volt azon két alapvetõ 
ered ménynek, amelyek a hálózatkutatás mai 
len dületes fejlõdését beindították. Csermely 
Pé ter munkáiban arra hívta fel a figyelmet, 
hogy azok az élek, amelyek viszonylag gyenge 
kölcsönhatásért felelõsek, a legkülönfélébb 
hálózatok viselkedése szempontjából cent-
rális jelentõségûek. Ezt a gondolatot itt az 
öregedés és a hálózatokat érõ perturbációk 
kontextusában elemzi. A kutatások egy 
je lentõs csoportja a hálózat tulajdonságait fel-
térképezõ módszerek kidolgozására irányul, 
és természetesen a módszerrel elérhetõ ered-
ményeket is illusztrálja. Kertész János több, 
a gyakorlati élet szempontjából érde kes 
példán (tõzsde, telefonhálózatok) mutat ja 
be, hogy a súlyozott gráfok (azaz amelyek-
ben az élek/kölcsönhatások erõsségének 
mértéke meghatározó jellegû) vizsgálatában 
az általa bevezetett „intenzitás”-mennyiség 
a szerkezet meghatározása szempontjából 
igen hasznos. Derényi Imre és munkatársai 
bevezetnek egy csoportosulásdefiníciót, és 
ennek segítségével meghatározzák több há-

lózatban azokat a tartományokat, amelyek 
egymással sûrûbben összekötött, átfedõ 
csúcscsoportokat tartalmaznak. Benczúr 
András és társai azt az érdekes kérdést vizs-
gálják, hogy milyen információ nyerhetõ az 
internetes oldalak fontosságáról a hálózaton 
való „véletlen szörfölés” útján. A kutatások 
egy további kategóriájában a meglevõ mód-
szerek érdekes, konkrét hálózatokra való 
alkalmazása során szereznek újszerû infor-
mációt a vizsgálat tárgyát képezõ gyakorlati 
fontosságú rendszerekrõl. Tóth István János 
és Szántó Zoltán a magyar közgazdászok 
együttmûködési hálózatát tárta fel a közösen 
írt cikkek elemzése alapján. Vedres Balázs 
azt kutatta, hogy a magyar nagyvállalatok 
vezetésében különféle tisztségeket betöltõ 
személyek milyen hálózatot alkotnak, konk-
rétabban, ezek a szereplõk milyen politikai 
kötõdésûek voltak az idõ függvényében az 
1987-tõl 2001-ig tartó idõszakban. A jelen cik-
kek negyedik csoportja áttekinti a háló zatos 
gondolkodás szerepét két tudomány területen. 
Falus András kibontja, hogy a bioin formatika 
és a rendszerszemléletû biológia, karöltve a 
génhálózatok elemzésével, új fe jezetet nyit 
a genomikai kutatások terén, ami komoly 
reményeket ébreszt egy új, hatéko nyabb 
orvostudományi megközelítés kiala kulására. 
Elgondolkodtató összefüggésekre mutat 
rá Szvetelszky Zsuzsa, aki élvezetesen 
foglalja össze, hogy milyen hatással lehet a 
hálózatos gondolkodás a társas (szociális) 
viszonyokra.


