
259

Magyar Tudomány • 2014/3

258

Kovács et al. • A földmágnesség

A mágnesség vonzásában
ELŐSZÓ

Szabados László
az MTA doktora, tudományos tanácsadó

MTA  Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
szabados@konkoly.hu

A mágnesség a természeti kölcsönhatások 
egyike, de általában nem is tudatosul az em-
berben, hogy univerzális jelenségről van szó. 
A gravitációt érzékeljük, hétköznapi hatásait 
látjuk, míg a mágnességet nem érezzük, ter-
mészetes hatásait pedig csak ritkán tapasztal-
juk (például az iránytűvel tör ténő tájékozódás 
során). Nagyfokú leegyszerűsítés az, ha a 
mágnességet csupán az állandó mágnesek 
anyagára jellemző tulajdonságnak tartjuk.

A mágnességet az elektromos térben moz-
gó részecskék keltik. A mágneses mezőt a 
fluxussűrűséggel lehet jellemezni, aminek 
mértékegysége a tesla (1 T = 1 Vs/m2). (Koráb-
ban a gauss volt használatban mértékegység-
ként, 1 gauss = 10-4 T). A mindennapi nyelv-
ben használt térerősség szó tehát nem a 
meg felelő kifejezés a mágnesség mértékére. 

A mágneses fluxus sűrűsége a természet-
ben tág határok közé eshet: a földmágneses 
mező esetében 0,00005 T, a közönséges hű-
tőmágnesekre 0,01 T jellemző, az MRI-

vizsgálatoknál pedig 20 T fluxussűrűségű 
me zőt alkalmaznak. Laboratóriumokban 
ennél jóval erősebb mágneses mezőt is elő 
tudnak állítani. Az égitestek világában pedig 
szélsőségesen erős és gyenge mágnesezettségű 
környezetek egyaránt előfordulnak.

A makroszkopikus világ mellett a mág-
nességnek jelentős szerepe van a mikrovilág-
ban is. Ez az elmúlt évtizedek fizikai és kémi-
ai kutatásainak egyik nagy horderejű felisme-
rése. Az itt közreadott cikkgyűjteményhez 
igyekeztem úgy válogatni a témákat, hogy a 
mágnesség egymástól minél távolabbi terü-
leteken történő használatai is terítékre kerül-
jenek. Köztudomású, hogy a mágnesség 
két arcú: egyaránt lehet vonzó és taszító. Né-
melyik tanulmányban a téma kifejtésének 
megértése egyfajta szellemi erőpróba lehet a 
természettudományok terén nem jártas olva-
só számára. Mindazonáltal azt remélem, hogy 
a mágnesség vonzó jellege ezen cikkek olva-
sásakor nem vált át taszítóvá.
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Bevezető

A Naprendszer legtöbb bolygójának – Föl-
dünkhöz hasonlóan – önálló mágneses terük 
van. A legjelentősebb a Jupiteré, a földi tér 
ennek csak töredéke. Mégis, ez a tér is elegen-
dő ahhoz, hogy az élőlények számára káros, 
a Nap felől érkező nagy energiájú töltött ré-
szecskéket akár a pályájukról való kitérítéssel, 
akár befogásukkal a Föld közvetlen környe-
zetétől távol tartsa. A mágneses mező ezáltal 
lényeges szerepet játszott és játszik jelenleg is 
abban, hogy az élet a Földön kialakulhatott, 
és mindmáig fenn is maradhatott.

A földi mágneses tér felismerésének első, 
az utókor számára is egyértelmű jele az irány-
tű felfedezéséhez köthető. Az iránytű haszná-
latát először egy, az i. e. 3. századból származó 
kínai dokumentum említi, jóllehet az eszközt 
a dokumentum szerint már jóval korábban 
is ismerték. Kezdetben elsősorban a jóslások 
során vették hasznát, később azonban a navi-
gációban is felismerték jelentőségét. Az irány-
tű megkezdte hódító útját Földünk felfede-
zésében.

Miközben az utazók egyre újabb földré-
szeket fedeztek fel az iránytű segítségével, a 
mágneses irányok földrajzi szélesség és hosz-
szúság szerinti változásáról is egyre árnyaltabb 
kép rajzolódott ki. A mágneses elhajlás (dekli
náció, a földrajzi észak és az iránytű által mu-
tatott irány különbsége) korai felismerése 
után, a 16. század végén angol tengerészek a 
lehajlás (inklináció, a vízszintes irány és a 
vízszintes tengelyen elfordulni képes mágnes-
tű által mutatott irány különbsége) jelensé-
gére is felfigyeltek. A lehajlás jelenségét Robert 
Norman angol tengerész ismertette először 
The Newe Attractive című könyvében (Nor-
man, 1581). Az összegyűlt ismereteket elsőként 
William Gilbert (1544–1603), Erzsébet király-
nő udvari orvosa foglalta össze 1600-ban 
meg jelent latin nyelvű, hatkötetes De Mag
nete című könyvsorozatában (Gilbert, 1600). 
Gilbert az észlelések alapján elsőként vetette 
fel, hogy az iránytű azonos irányba való állá-
sát nem valamiféle misztikus erő, nem is a 
csillagok hatása, hanem a Föld egészének 
mágnesezettsége okozza. Ennek igazolására 
egy gömb alakú mágnesből egy modellt is 


