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Abstract: The era of the millennium is best characterised by the great number of new 
discoveries. One very significant discovery of the last few years is the realization that the 
world as we know it is organised into complex networks, and that these seemingly diffe-
rent networks from cells to cosmic systems, the networks of industry, banking, and market 
to the network of relations in human society work according to the same laws. Wide re-
search and application is evolving in the fields of science, technology, economics, society 
etc. based on knowledge of the working of networks. 

In the second part of our paper we discuss the dual educational aspect of this newly e-
volving branch of science, namely: 1) how the information on network theory can assist in 
adjusting education (especially adult education) to the possibilities and requirements of 
the 21st century, and 2) that knowledge of networks demands a place among the instructed 
subjects in various areas and levels of education. 
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Dolgozatunk első részében összefoglaltuk a hálóelmélet főbb eredmé-

nyeit, és bemutattuk a hálók különböző típusait, és azok főbb jellemzőit. 

Rámutattunk ennek az új tudományággá váló területnek a sikeresen kibon-

takozó széleskörű alkalmazására. Részletesebben kitértünk a nyelvi hálók 

vizsgálati lehetőségének néhány kérdésére. Dolgozatunknak ebben a máso-

dik részében a társadalom által megszerzett tudás tárolásának és átadásá-

nak módjait, valamint az oktatás hálószerkezetének időben történő alakulá-

sát vizsgáljuk meg. Fejtegetéseink magját az élethosszig tartó tanulás felté-

teleinek a hálózatok elmélete alapján való megvilágítása képezi. 

1. Hálóváltás a tudástárolás és tudásátadás hálóján 

A hálóváltás folyamatát többen leírták (Bentley és Maschner, 2000, Stark 

és Vedres, 2002, Derényi és mtsai., 2004, Palla és mtsai., 2004). Ennek jel-

lemzője, hogy a hálózatok folyamatos épülését befolyásoló külső és belső té-

nyezők hatására a hálózat olyan állapotba jut, amelyben jellege alapvetően 

megváltozik, fázisátmenetszerű átalakulás történik. A fejlődés során a háló-

zatot alkotó pontsokaság tagjai között kapcsolatok alakulnak ki, kezdetben 
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