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A társadalmi hálózatok tudományos vizsgá-
lata jó fél évszázados múltra tekint vissza. 
Legfontosabb területei: a társadalmi kap cso-
latháló elemzése, mely a társadalmi kapcso-
latrendszer szerkezetét vizsgálja, módszerta-
nilag legjelentõsebb elõzménye pedig a 
szociometria, melynek célja, hogy feltárja 
a különbözõ kiscsoportokban preferált 
sze mélyközi kapcsolatokat, és leírja az eképp 
megmutatkozó társas alakzatokat.

Már a múlt század elsõ harmadában meg-
kezdõdött a csoportban való viselkedés, a 
társas alkalmazkodás tárgyalása. Floyd Hen-
ry Allport, a szociálpszichológia egyik korai 
összefoglalója a társas viselkedés és a tudat 
társas vonatkozásainak vizsgálatát, fõleg a 
társas feltételek között adott reakcióknak 
és mások által társas ingerként megélt visel-
kedésformák elemzését adta (Allport, 1924). 
Mérföldkõnek számított Jacob L. Moreno ro-
konszenvi kritériumokkal dolgozó munká ja 
(Moreno, 1934), a szociometria módszerta ni 
alapmûve. Lewis A. Cose rétegcsoportok 
konfliktusairól adva makroszociológiai ana-
lízist mutatott rá (Cose, 1956), hogy a kapcso-
latok intenzitása mennyiben élezi magát a 
konfliktust. Tétele: ha a társadalom képes 
intézményesíteni a társadalmi konfliktu so-
kat, akkor ezek negatív hatása csökken. A 
társadalmi hálózatok kutatásának egy másik 
mérföldköve Kurt Lewin híres tanulmánya 
a csoportdinamika határairól (Lewin, 1964),  
a társas mezõk elméletérõl.

Korán megindult a terület specifikációja: 
Erving Goffman a frusztráció egyik társas 
következményét elemezte: leírta, hogy a disz-
krimináció hogyan osztja meg a társas mezõt 
(Goffman, 1963). Egy kaliforniai szociálpszi-
chológus-pedagógus szerzõpáros kimutatta 

– több száz pedagógusnak az osztályaikban 
tapasztalt társas történésekrõl szóló feljegyzé-
seik feldolgozása után – , hogy az osztálycso-
port frusztrálható, akár az egyén, és emo cio-
nális reakciókat is ad: ilyen a regresszió, a 
bûnbakképzés, a dependencia, a menekü lés, 
az agresszió, a „fertõzve utánzó” reakció 
(Bany – Johnson, 1964). Futballcsapatok 
cso portdinamikai elemzésével azt tárták fel, 
hogy az együttmûködés mennyi ben lehet 
konfliktusforrás (Elias – Dunning, 1966).

A szociometria lassú feledésbe merülését a 
kapcsolatháló-elemzés divatja követte: az irány-
zat több mint módszertan, de kevesebb mint 
paradigma. Elmélete és matematikai-statisztikai 
módszertana dinamikusan fejlõ dött az elmúlt 
húsz évben, eredményei a gyakorlatban is 
használhatóak, az üzleti ta nácsadás új terü-
letévé vált: olyan, korábban csak az informa-
litás és a pletyka szintjén ész lelt, de roppant 
fontos információk válnak mérhetõvé, mint 
személyiségek és szerve zetek befolyása, presz-
tízse, holdudvara. Hasz nálható az érvrendszerek 
és véleménykü lönbségek feltárására, és 
várhatóan egyre ko molyabb szerepe lesz 
a regionális-kistér ségi gazdaságszervezés 
hálózatépítésében.
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Míg a szociometria lehatárolt közössé geket 
vizsgál, a kapcsolatháló-elemzés ezzel szem-
ben több szinten valósítja meg a kuta tást, az 
egyéntõl akár a társadalmi rend sze rekig. A 
vizsgált reláció tartalma a hagyomá nyos 
szociometria esetében a rokonszenv–el-
lenszenv kapcsolatokra korlátozódik, míg 
a kapcsolatháló-elemzés rokoni, baráti, 
kommunikációs, tranzakciós, gazdasági, 
hatalmi stb. kapcsolathálózatokat analizál. 
Még nagyobb a különbség az adatforrás 
te kintetében: míg ez az elsõ esetben a szo-
ciometrikus teszt, ezzel szemben a kapcso-
latháló-elemzés megfigyelések, kérdõívek, 
interjúk, dokumentumok és statisztikák 
se gítségével gyûjti adatait. Alkalmazási terü-
letei: települések belsõ integráltsága, szom-
szédsági, rokonsági viszonyok, intézmények 
kapcsolathálózatai stb. Sok kapcsolathálózati 
elemzõ szerint a kapcsolathálók vizsgálata 
nemcsak a társadalmi struktúra formális le-
írására tett kísérlet, hanem új paradigmaként 
operatív formában is képes meghatározni 
és jellemezni tárgyát, felhasználva például a 
kapcsolatok felépítését a kapcsolatban levõ 
szereplõk viselkedésének egyes aspektusai-
nak magyarázására.

A társadalmi hálózatok kutatásának ma gyar 
képviselõi közül – a teljesség igénye nélkül 

– említeni kell a politikai háló zatokat elemzõ, 
és a „network mint kontex tus” kiin dulópontú 
szociológiai elemzésmó dot érvé nyesítõ 
Tardos Róbert és Angelusz Róbert nevét, a 
diffúziókutatással és a stan dardok elterje-
désével foglalkozó Sík Endrét, a men tális 
terek kapcsolatait kutató Letenyei Lászlót 

– aki Sík Endrével a Hunnet-mozga lom, a 
ma gyar kapcsolatháló-elemzõk szer vezõdé-
sének elindítója –, a hírek sajtóbeli terjedését 
modellezõ Fokasz Nikoszt, a tár sadalmi tõ két 
vizsgáló Utasi Ágnest, valamint Péli Gá bort, 
Takács Károlyt, Albert Fruzsi nát, Dá vid Beát, 
Szántó Zoltánt, Vedres Balázst.

A kapcsolatháló-elemzõk eredményei-
hez képest hatalmas változás, hogy a háló-

zatkutatók – elsõsorban a statisztikus fizika 
mûvelõi – a globalizálódás és a komputerizá-
ció eredményeképpen korábban elképzel-
hetetlen mennyiségû elemszámot tudnak 
vizsgálni. Itt kell említeni a társadalom tudo-
mányi elõzmények közül a konnekcionista 
világképet is, mely a nyolcvanas években 
virágzó irányzatként a megismerõ embert 
a számítógép metaforája alapján megérteni 
igyekvõ kognitív tudomány egyfajta alter-
natívája volt (Pléh, 1998).

A hálózattudomány vizsgálódásának 
egyik tárgya a társadalmi kapcsolatrendszer 
szerkezete, a rendszer szabályszerûségei. A 
társadalmi hálózatok – például az ismeretségi 
hálók – esetében egy társadalmi cso port sze-
replõi a hálózat pontjai, és ha a két szereplõ 
között a kutató által fontosnak ítélt kapcsolat 
áll fenn, akkor a pontokat él köti össze. Egy 
ilyen absztrakt hálózat azonban drámaian 
egyszerûsít, hiszen egy kapcsolat számos 
változóval jellemezhetõ. A holiszti kus meg-
közelítés, a hálózati gondolkodás mint 
általá nos elméleti keret viszont mo del leket 
szol gáltat. A modellek pedig támogat hatják 
a szociológiai, szociálpszichológiai elemzése-
ket annak kutatásában, hogy a struktúra, ille-
tõleg a társas tudás (László, 1999) hogyan hat 
a motívumokra, illetve az egy másra ható mo-
tívumok hogyan hatnak vissza a struktúrára.

Nemcsak a szociálpszichológia reflektál ja 
egyre intenzívebben a hálózati megköze-
lítést, de szép számban születnek az inter-
diszciplináris kutatási eredmények is (Malarz 
et al., 2006). A problémagazdagsággal jel-
lemezhetõ társadalomtudomány remélhe-
tõleg mind több ponton – például ötletekkel, 
innovációkkal – fog kapcsolódni a módszer-
tanban gazdag hálózatkutatáshoz.

Szociometria, kapcsolathálózati elemzés, 
hálózatkutatás – trendváltás helyett érdemes 
egyfelõl kontinuus építkezésrõl beszélni. Jó 
példa erre Mérei Ferenc, aki nem csupán a 
magyar szociometriai iskola megteremtõje, a 
többszintû, strukturális csoportsajátosságok 
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mérésének kidolgozója, hanem a hálózati 
gondolkodás egyik elsõ képviselõje is: már 
a hatvanas években használta a hálózat kife-
jezést. Másfelõl, az egyes állomásokra érde-
mes a társadalmi hálózatokban végbemenõ 
emergens folyamatok következményeiként 
tekinteni, hiszen egy társadalmi hálózat min-
dig több, mint az õt alkotó diadikus kapcso-
latok összessége. 

A társadalmi hálózatok kutatásának egyik 
izgalmas kortárs vonatkozása a meglepõen 
nagy közérdeklõdés, a jelentõs médiareflexió 
és a közösségi alkalmazásoknak (Iwiw, Wiki-
pedia  stb.) az infokommunikációs esz köztár 
terjedésével együtt növekvõ népszerûsége: 
nevezzük hálózattudatnak. A hálózattudat 
nem teljesen új jelenség: a kínai civilizációt 
jelentõs mértékben meghatározó guanxi 

– tradicionális kifejezés a komplex rendszerre, 
mely gazdasági, politikai, társadalmi vonat-
kozásban egyének és kisebb csoportok 
kö zötti hálózatokat is jelent – is ehhez hason-
latos csoportreflexióból táplálkozik. Már az 
ókorban figyelemreméltóan dokumentált 
kapcsolatok tömege állott rendelkezésre, 
de a hozzáférés összehasonlíthatatlanul 
na gyobb erõfeszítést jelentett, mint ma. A 
tár sadalom aktuális állapotáról csak jelen-
léttel lehetett bármilyen információt szerezni 

– az információszerzést az egyidejûség és 
egy terûség feltételei korlátozták, míg ma az 
in formációhoz való hozzájutás a korrekciót 
is gyorsítja, eddig ismeretlen feedback-csator-
nák nyílnak.

A folyamat emergens: a digitális interak-
ciók tömegébõl közösségdetektáló algorit-
musokkal a rendszer eddig ismeretlen voná-
sai merülnek fel. Ilyen eredményeket hoz 

például a súlyozás, jóllehet a súlyok megha-
tározása sokszor problematikus: a társadalmi 
hálózatok kutatásának egyik nagy dilem má ja, 
hogy a kapcsolatok tartalma mennyiben 
befolyásolja a vizsgált struktúra formális tulaj-
donságait. Ma már van lehetõség objektívabb 
módszerek alkalmazására is, például tele-
kommunikációs regisztrációval: a hívások 
idõtartama segíthet a súlyok meghatározá-
sában (Kertész – Vicsek, 2006).

Napjainkban egyre könnyebben férünk 
hozzá tetszõleges helyrõl a másik tetszõleges 
helyen levõ rendszer struktúrájához. Ma, a 
nagyságrendekkel több adat és az elektroni-
kusan dokumentált hálózatok korában szem-
be kell ugyan néznünk azzal, hogy kapcso-
latrendszereink némelyike „ki van terítve”, 
vagyis a világon bárhonnan hozzáférhetõ, 
megtekinthetõ és elemezhetõ, ám cserében 
a rendszer is felfedi magát számunkra.

Nem olyan aggasztó tehát a kérdés, mi-
szerint „hol lesz a homo networkiensis vilá-
gában az intimitás és a személyesség helye?” 
(Hain, 2005) A hálózattudat megjelenése és 
az ebbõl fakadó hálózati mintázatok, mûve-
letek, motívumok megjelenése, elterjedése 
természetesen visszahat a rendszerre magá ra. 
Az egész – mely több, mint részeinek összes-
sége – kutatásakor a társadalom önma gát 
keresi, s miközben feltárulkozik az egyes 
emberrõl, adott esetben a kapcsolatairól 
szó ló részlet, õ is a rendszerrõl szóló tudást 
nyer hálózati mûveleteivel, mellyel egyben a 
to pológia generálásához is hozzájárul.

Kulcsszavak: emergencia, hálózatkutatás, 
hálózattudat, szociometria, társadalmi 
há lózatok
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