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Bevezetés 
 

A gyerekek (és a felnőttek is) szívesen játszanak mágnesekkel, amivel konkrét – bár 

nem szükségszerűen tudományos igényű – tapasztalatokra tesznek szert a mágneses 

kölcsönhatásról, a mágneses alapjelenségekről. Természetesen minden fizika tankönyv 

foglalkozik a mágnesség tárgykörével. A mágnességgel kapcsolatban a világhálón is 

számos információt, mind ismeretterjesztő, mind kifejezetten oktatási anyagot és 

demonstrációt találhatunk1. Különösen értékes azonban az ELTE videostúdiójában 

1991-ben rögzített „Fizikai kísérletek 3.”2 Ebben a kísérletsorozatban Sas Elemér nem 

csak bemutatja a jelenségeket, hanem értelmezi, és el is magyarázza a látottakat.  

 

A legősibb elképzelés szerint a testek közötti kölcsönhatás csak közvetlen érintkezés 

útján jöhet létre. A régieknek ezért okozott nagy fejtörést a bolygók mozgásának 

megmagyarázása – nem látták a mozgatót, így láthatatlan szárnyas angyalokat képzeltek 

az égre. A gravitációs kölcsönhatást Newton úgy értelmezte, hogy működik egy erő, 

amely pillanat szerűen jut el egyik testtől a másikig: ez a távolhatás elméletei. Az 

elektromos és a mágneses erők szintén „távolba ható” erők, hiszen a közvetítésük révén 

kapcsolatba került testek közvetlen érintkezés nélkül, távolról hatnak egymásra. 

 

Faraday az erőtér fogalmának bevezetésével próbálta meg visszavezetni a távolba 

ható erőket kontaktuson alapuló kölcsönhatásokraii. Értelmezése szerint a testek maguk 

körül létrehoznak egy ún. erőteret (pl. gravitációs, elektromos, vagy mágneses erőteret), 

amely egy másik test vagy részecske jelenlététől függetlenül is létezik, és a másik test 

ezzel az erőtérrel, mint kifeszített gumiszálakkal kerül közvetlen kölcsönhatásba. Így 

tehát a nehezen értelmezhető távolhatást közelhatással helyettesítette, ami a fizikai 

leírás szempontjából sokszor előnyösebb. 

 

A jelenleg érvényben levő 10. osztályos Fizika tankönyv 13. leckéje röviden 

foglalkozik a statikus mágneses mezővel [3]. Bemutatja a mágnesrúd pólusait, az 

erővonalképet, megállapítja, hogy nincs egypólusú mágnes, foglalkozik az iránytűvel, a 

mágneses megosztással, valamint összehasonlítja a rúdmágnes terét az áramjárta tekercs 

(szolenoid) mágneses terével. A szemléltetéshez vasreszeléket használ. Az elektromos 

térrel korábbi fejezetek foglalkoznak. A mágnesség oktatását a felsőfokú tanulmányok 

során is rendszerint megelőzi az elektromosság tanítása ([4]), ami alól talán az egyetlen 

kivétel Gyulai Zoltán tankönyve ([5]). Az erőtér (a fizikai mező) fogalmának 

kialakítása, szemléltetése a mágneses tér esetében azonban könnyebben megvalósítható, 

mint az elektromos tér esetében.  

 

A tankönyvek többnyire csak a rúd- és a patkómágnesek terét mutatják be. Mi 

különböző mágnesgolyókból, mint elemi mágnesekből álló konfigurációk terét fogjuk 

megvizsgálni, mely utat mutat a mágnesség tapasztalati úton való mélyebb 

                                                 
1 A példa kedvéért néhány elérhetősége az „Internet források” cím alatt ([W-01] - [W-25]) található. 
2 A VHS szalagról a mágnességre vonatkozó filmrészletet jelen elektronikus tananyag bedigitalizált 

formában tartalmazza, a könnyebb kezelhetőség érdekében az alábbi témakörökre bontva:  

• a-Mágneses Alapjelenségek 

• b-Mágneses Anyagok 

• c-Curie Pont 

• d-Örvényáramok 

• e-A Waltenhofen Inga 



A mágneses mező és szemléltetése 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 

 

megértéséhez. Jelen dokumentumban első sorban a mágneses mező tapasztalati úton 

történő megismerésével és szemléltetési módjaival foglalkozunk, segítségül hívva akár 

az 1800-as évek végi fizika tankönyvekből vett szemelvényeket is, melyek már csak a 

nyelvezetük miatt is érdekes olvasmányok, és egyúttal azt is bemutatják, hogy a régi 

tankönyvek mennyivel részletesebben foglalkoztak a mágnességgel. 

 

1. Mágneses tünemények3 
„448. Mindenkinek volt már a kezében egy mágnes; valószínűleg patkóalakra, volt görbítve; de 

mindenki látta az iránytűt is, mely rombus-alakú, és szintén mágnes. Vannak még hasáb-, henger-, 

gyűrű- és gömbalakú mágnesek: ezek mind-megannyian mesterséges mágnesek, melyeket az ember 

aczéldarabokból, kisebb-nagyobb széntartalmú vasból készít. Ezeket meg tudjuk mágnesezni 

bizonyos, nemsokára (489, 535) megismertetendő módokon. 

Vannak aztán természetes mágnesek, melyek vasbányákban találhatók; ezek egészen 

szabálytalan formájúak és abból a vasoxidból valók, melyet a mineralógusok magnetitnek neveznek, 

s a melynek chémiai szerkezetét az Fe3O4 képlet fejezi ki. De maga a chémiai szerkezet még nem 

csinál minden magnetitdarabból mágnest; ehhez valami más természeti oknak is közre kellett volt 

működnie.” 

 

Ezt olvashatjuk Antonio Róiti: A fizika elemei4 című könyvében, melyet a Magyar 

Királyi Természettudományi Társulat adott ki 1895-ben két kötetben azzal a céllal, „… 

hogy a díszesebb kiadású és könnyebb olvasni valók mellett olyan alapvető nagyobb 

kézikönyveket is adjon, a melyek már régóta igen érezhető hiányt pótolnak 

irodalmunkban”. [6]  

 

Még ízesebben szól erről Fehér Ipoly 1882-ben kiadott tankönyve [7]: 

 

„DELEJESSÉG 
 

223. §. Alaptünemények. 
 

A vas-ércek egyike5 — névszerint a vasoxyd-oxydul FeO + Fe2O3 = Fe3O4) azon sajátsággal bir, 

hogy a közelében lévő apró vasdarabokat magához rántja, és fogva tartja. Az említett vasércnek eme 

tulajdonságát vagy inkább állapotát d e l e j e s s é g-n e k (Magnetismus) —, és magát az ércet  

d e l e j e s   v a s é r c n e k mondjuk; azon képességét pedig, melynél fogva a vasra az említett 

hatást gyakorolja:  d e l e j e s   e r ő n e k  nevezzük. A delejes vasércen kivül egyéb fémek pl. a 

tiszta vas is képesek a delejes állapot elfogadására, miért is átalában mindazon testeket, melyek a 

delej vasércnek említett sajátságával bírnak:  d e l e j e k n e k  (Magnete) nevezzük, és pedig ha e 

tulajdonukat a természettől nyerték  t e r m é s z e t e s e k n e k  —, ha pedig alkalmas műtétek által 

nyertek delejességet, akkor  m e s t e r s é g e s   d e l e j e k n e k  mondjuk.” 

 

Az elnevezés eredetéről apró betűvel pedig ezt olvashatjuk: 

 
„A delej-vasnak delejes tulajdonát M a g n e s i á (Kis-Azsia) város közelében vették először észre, innen nyerte a 

tünemény idegen nevezetét; Plinius ellenben ezen elnevezést Magnes nevű pásztortól származtatja, kinek vashegyü 

botja Ida hegyén a vastartalmu sziklához tapadt.” 

                                                 
3 A cím a [6] irodalom megfelelő fejezetére utal. 
4 A mű a „Elementi di Fisica. Compilati da Antonio Róiti,professore nel R. Instituto di Studi superiori in 

Firenze. Terza Edizione riveduta dall’ autore. Firenze, 1891-1894. ” fordítása. 
5 A magnetit, Fe3O4. A természetben előforduló ilyen vasérceket mágneses köveknek (magnes lapis) 

hívják. 
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A saját kísérletekkel is könnyen ellenőrizhető mágneses alapjelenségek leírását [7]-ből 

folytatva: 

 
„Mesterséges delejt legegyszerűbben úgy készítünk, ha lágyvas-pálcát a delejes vasérchez 

értetünk, vagy acélpálcát ugyancsak a delejes vasérccel többször végig dörzsölünk; a lágyvas u. i. a 

megérintés által rögtön delejjé lesz, és mindaddig az marad, míg a delejes vasérccel érintkezésben 

van, eltávolíttatván azonban rögtön elveszti delejességét; míg az acél egyszerű érintkezésre épen 

nem válik delejjé, de ha többszörös dörzsölés által delejességet nyert, ezt akkor is megtartja, ha a 

delejes vasérccel már nem érintkezik. 

Ha valamely delejt vas-reszelékbe teszünk, ennek apró részecskéi nem tapadnak mindenütt a 

delejhez, hanem csupán ennek két végén. Ebből joggal következtetjük, hogy a delejesség nincs 

egyenletesen szétosztva a delejes testeken, hanem főleg ezeknek végein van összegyűjtve, míg a 

közepén teljesen hiányzik. A delejnek két végpontját, hol a delejesség székel : d e l e j e s   s a r k o k 

n a k —, közepét pedig, hogy a delejesség hiányzik : k ö z ö n b ő s   t á j n a k  nevezzük. 

 

224. §. Delejes irányítás, vonzás és taszítás. 
 

A delej a már említett vonzáson kivül még más nevezetes tulajdonsággal is bir, mely abban áll, 

hogy szabad mozgékonyság esetében mindig egy és ugyanazon határozott állást foglalja el. 

Akasszunk u. i. delejpálcát vízszintesen valamely sodratlan fonálra, akkor a delej néhány ide-oda 

lengés után oly irányt vesz, hogy egyik sarka körülbelül éjszak —, másik sarka pedig dél felé néz, s 

bármennyire kizavarjuk is őt e helyzetéből, magára hagyatva, előbbi állásába mindannyiszor 

visszahelyezkedik, és pedig mindig ugyanazon sarkával néz éjszak felé, míg a másikkal mindig dél 

felé; joggal nevezzük tehát az elsőt  é j s z a k i  —, az utóbbit pedig  d é l i   s a r k n a k. 
E tüneményt delejes  i r á n y í t á s n a k  nevezzük, mely kétségtelenül azt mutatja, hogy a delej 

két sarkában székelő delejesség egymástól igen is különböző, és ez okból külön néven nevezendő. 

Az éjszaki sarkban székelő delejességet tehát  é j s z a k i n a k,  a déliben székelőt pedig  d é l i    

d e l e j e s s é g n e k  nevezzük. 
Ha a két különnemü delejességnek a nem delejes vas iránt tanúsított magatartását tekintjük, úgy a 

kettő között semmi különbség nem mutatkozik; mert a közönbös vasdarabot a delejnek éjszaki sarka 

ép oly mohón magához rántja és fogva tartja, mint a déli sark. De igen is szembeötlő különbséget 

mutat e két sark akkor, ha két delejt hozunk egymás közelébe; ellentétes sarkaik u. i. kölcsönösen 

vonzzák, hasonló nevű sarkaik pedig taszítják egymást; éjszaki taszítja az éjszakit, déli a délit, de 

vonzza az éjszaki a délit és viszont. Miből önként foly a törvény:  e g y   n e v e z e t ű   d e l e j s a r- 

k o k   t a s z í t j á k,   e l l e n t e t t   n e v e z e t ü e k   p e d i g   v o n z z á k   e g y m á s t. 
Két delejnek említett vonzó és taszító hatása azonban nem csupán a sarkoknál, de egyéb helyeken 

is mutatkozik, csakhogy annál gyengébben, minél közelebb fekszik az illető hely a delej közepéhez 

vagyis a közönbös tájhoz. E pont semmi delejes hatást nem mutat, s átmenetet képez a delej két fele 

között. 

 

224. §. Delejes megosztás. 
 

Ha valamely delej lágy vasdarabkát ragadott magához, ez utóbbi szintén képes lesz egy 

másodikat —, ez egy harmadikat magához vonzani (320. ábra); a delejjel érintkező lágyvas tehát 

csupán az érintkezés következtében maga is delejjé válik, mely egy másik vasdarabra szintúgy hat, 

mint hatott ő reá az eredeti delej; s hogy az érintkező vas valóban rendes delejjé vált, erről 

meggyőződhetünk, ha feléje delejtüvel közelítünk; egyik vége éjszaki — a másik déli delejességet 

mutat.” 

 
1. ábra Mágneses megosztás 
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Fontosak az alábbi észrevételek: 

 
„De nem is szükséges a vasdarabnak a delejjel közvetetlenül érintkeznie, elég ha ennek 

közelében áll, s már is delejjé változik. 

Ebből következik, hogy a delej a közelében lévő vagy épen vele érintkező vasban delejességet 

ébreszt, s ezt delejes  m e g o s z t á s n a k  (Influenz) nevezzük. 
Az eredeti delejnek megosztó hatása csakis addig tart, míg a vasdarab annak közelében van; 

azonnal elveszti ez delejességét, ha azt az eredeti delej közeléből eltávolítjuk.” 

 

Valamint: 

 
„A delejes megosztás átalános törvénye szerint tehát:  m i n d e n   d e l e j   s a r k   m a g a   k ö-

z e l é b e n   e l l e n t e t t   d e l e j e s s é g e t   é b r e s z t. 
E törvény adja egyszerű magyarázatát a delejes vonzásnak és tapadásnak; a vasdarabnak u. i. a 

delejsark felé fordított vége ellenkező delejességet nyer, s így vonzódik a delejsarkhoz, sőt ehhez 

hozzá is tapad; erősebb lesz ezen kölcsönös vonzás, ha egy delej helyett kettőnek hasonlónevü sarkát 

közelítjük a vasdarab felé; ha pedig az egyik delej mellé, —- miután a vasdarab már hozzá tapadt, — 

a másik delejnek ellentétes sarkát toljuk, a függő vasdarab önmagától leesik, mert az ellentétes 

delejsarkok kölcsönösen megsemmisítik hatásukat, s a vasat közönbös állapotba hozzák.” 

 

A fentiek ismeretében érthetjük meg, miért alkalmas a vasreszelék a mágneses 

erővonalak bemutatására: 
 

„Ugyancsak a megosztás fejti meg azon tüneményt, mely szerint a vas-reszelékbe fektetett delej 

mindkét sarka egész pamatot ragad magához a vasporból; az első vasrészeeske u. i. megosztás által 

delejjé válik, s ellentett sarkát az eredeti delej felé, egynevü sarkát pedig attól elfordítja; e sarka 

ismét megosztólag hat a másik részecskére, s ebben hasonlókép ébreszt delejességet, és így tovább; 

az apró vasrészek tehát míndmegannyi külön delejt képeznek. Ha kifeszített papírlap alá delejpálcát 

fektetünk, (322. ábra) és a papírra egyenletes rétegben vasport hintünk, a vasrészecskék rendszeres 

görbe vonalokká csoportosulnak, melyek a két sarkot ívalakban összekötik; az N (Nord = éjszaki) 

sarkhoz tapadt részecskék u. i. éjszaki sarkaikat N-től el S (Süd = déli) sark felé fordítják; az S 
sarknál lévők épen ellenkezőleg sorakoznak, s így történik, hogy a két különböző sarkhoz tapadt 

vasrészecskék láncolatának végei ellentétes delejességgel bírnak, s így egymás felé hajlanak, sőt 

össze is fogódznak. 

 

” 

2. ábra Rúdmágnes fölé szórt vasreszelék kirajzolja az erővonalképet 

 

A mágnességre vonatkozóan fontos az az észrevétel, hogy a mágnespólusokat nem 

lehet szétválasztani, azaz nem léteznek mágneses monopólusok, csak dipólusok. Erről 

Wagner Alajos tankönyvében a következő megállapítást teszi [8]:  

 
„Bármily apró darabokra törjük a mágneses kötőtűt, mindegyik rész ismét tökéletes mágnes lesz”  
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2. A mágneses erőtörvény meghatározása 
 

A következőkben a mágneses erőtörvény meghatározására tett kísérleteket tekintjük 

át. A méréseket nehezíti az a körülmény, hogy közben a Föld mágneses tere is jelen 

van, aminek befolyása duplán is jelentkezik. A súlypontjában felfüggesztett mágneses 

pálca a mérés helyén átmenő mágneses erővonal kis szakaszát mutatja. Tehát a pálcát 

egyrészt a függőleges tengely körül a helyi mágneses É-D irányba, másrészt a vízszintes 

tengely körül az inklináció szögével függőlegesen is el kívánja forgatni. (Nálunk az É-i 

pólus mutat kb. 62 fokkal lefele.) Ráadásul ezek a hatások nem csak a földrajzi helytől 

függően eltérőek, hanem ráadásul időben is változnak. A mágneses erőtörvény 

meghatározásának áttekintéshez ismét [7]-et hívjuk segítségül. 

 
„A delejes erők mérésével Coulomb (francia, 1784) foglalkozott behatóan, s névszerint két 

módot használt az említett célra. 

 

 
3. ábra Coulomb torziós mérlege 

 
1. Egyik mód abban állott, hogy a delejnek forgási nyomatékát azon rugalmassági erővel 

hasonlította össze, mellyel az egyensúlyt tartani képes. E célra a  c s a v a r ó - m é r l e g e t (330. 

ábra) használta, mely üveg-oldalakkal ellátott szekrényből áll; ezen tetőirányos cső áll, melynek 

tetején fokokra osztott forgatható rézfoglalvány van, s ennek közepén átfúrt nyilason át vékony 

ezüst- vagy rézsodrony függ alá, mely a vízszintes síkban szabadon mozogható delejpálcát tart. 
Az eszközt úgy állítjuk, hogy a delejpálca a sodrony minden elcsavarása nélkül önként a delejes 

dél vonalban álljon. Ekkor a felső rézfoglalványt bizonyos  szögre elfordítjuk, minek 

következtében a delej is kitér a delejes délvonalból, pl.  szögre, mely bizonyára kisebb mint  ; 

 -  =  mutatja a sodrony eltekeredését, mely arányas a sodronyban felébredt rugalmassági erővel, 

ez pedig a delej M forgási nyomatékával, mellyel egyensúlyt tart; joggal mondjuk tehát, hogy a 

delejt a délvonalba terelő forgási nyomaték arányos a sodrony eltekeredési szögével; s ha két 

egyenlő hosszúságú és súlyú delejt ugyanazon szög alatt akarunk a delejes délvonalból kitéríteni, 

ezekre nézve állni fog: M : M'=  : ' és M'=  ' / M. 
2. Felhasználhatjuk továbbá a delejes erő mérésére a vízszintes síkban szabadon mozgó delejnek 

lengéseit is. A lengő delej u. i. teljes joggal hasonlítható az ingához, azon különbséggel, hogy míg ez 

utóbbit a föld nehézségereje tartja mozgásban, addig az előbbinek lengését azon delejes vonzás 

okozza, mely a föld sarkai és saját sarkai között létezik. A lengő delejre is alkalmazhatók tehát az 

ingalengés törvényei, nevezetesen az, mely szerint két — minden tekintetben egyenlő inga által 

végzett lengések számának négyzetei egyenes arányban állnak az őket mozgató erőkhöz ; ezt a 

delejre alkalmazva : két egyenlő nagyságú és súlyú delej által végzett lengések számának négyzetei 

egyenes arányban állnak azoknak delejes erejével; vagyis M : M' =  n2 :n'2  és M' = n'2 / n2 * M. 



A mágneses mező és szemléltetése 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 

 

Coulombnak azonban mindkét módja a delejeknek erejét csakis összehasonlítólag mutatja ki, s 

pedig azon esetre, ha az összehasonlított delejek egyenlő nagyságúak és súlyúak; az említett módok 

nem tüntetik ki absolut mértékben a delejes erőket. Gauss és Weber a delejek forgási nyomatékára s 

így magára a delejes erőre is absolut mértéket alkalmaztak, és mértékegységül azon erőt vették föl, 

mely l mg. tömegnek 1 mm. emeltyükaron l másodperc alatt l mm sebesedést kölcsönöz. 

 

229. §. A delejeknek egymásra való hatása. 
 
Könnyű belátni, hogy két delejnek egymásra gyakorlott hatása elsőben is függ a bennök székelő 

delejes erők nagyságától; legyen az egyiknek delejes ereje M, a másiké m, akkor a kölcsönös hatás 

Mm szorzattal lesz arányos. De függ ezenkívül a hatás a két delej kölcsönös távolságától is; azt kell 

tehát kimutatnunk, mily viszonyban áll a hatás a távolsággal. 
Könnyebb megoldás tekintetéből osszuk meg a kérdést, és keressük : mily befolyása van a 

távolságnak 1. akkor, ha a két delej csupán egy-egy sarkával hat, és 2. ha a delejek mindkét 

sarkukkal együttesen hatnak ? 

 

1. Az első esetet Coulomb szerint megoldhatjuk akár a delejnek lengetése 

által, akár a csavarómérleg segélyével. Legyen (331. ábrán) ns szabadon 

hintázó delejtű, mely magánosan lengetve egy perc alatt n lengést végez, 

nevezzük ez esetre a lengető erőt f-nek; állítsuk most s sarkától bizonyos 

távolságra NS delejpálcát tetöirányosan úgy, hogy ennek N sarka ns 

delejtünek délvonalába essék; ha a pálca elég hosszu, akkor fölvehetjük, 

hogy ennek csakis N sarka hat a delejtűre. 
A tű jelen esetben kétségkívül gyorsabban fog lengeni, mint midőn 

csupán a föld delejességének hatása alatt állott; legyen tehát n' az egy perc 

alatt végzett lengések száma, f ’ pedig a lengető erő. A lengések számának 

négyzetei egyenesen aránylanak a lengető erőkhöz : f: f ' = n2:n'2. Ha pl. 

n=15 volt, n'= lesz 41, tehát f:f ' = 152 : 412. Állítsuk most NS pálcát 

kétszeres távolságba, akkor lengéseinek száma leend n" = 24, és a lengető 

erő f "; tehát f:f " = 152: 242. S hogy ezen adatokból a távolság befolyását 

megállapíthassuk, tudnunk kell, hogy a pálcának delejes hatása, az első 

esetben (f '- f) = F, a másodikban pedig (f "- f)= F' ; s így: F : F' = (412 - 152) 

: (242 : 152) = 1456 : 351 tehát körülbelül mint 4 : 1, miből következik, hogy 

a pálca hatása a távolság négyzetével csökken.  

Ugyanezen eredményre jött Coulomb a csavarómérlegnél is.6 E végre 

(330. ábrán) bocsássunk le tetöirányosan a szekrény födelén át egy delejt 

úgy, hogy ennek alsó vége a delejes délvonalba essék, és a vízszintes 

delejnek közelébe eső sarkára taszítólag hasson; ekkor 

a vízszintes delej bizonyos  fokra kitér, s a kitérítő 

erő nagyságát a sodrony tekeredése szerint 

megítélhetjük ; ha a vízszintes delejt a sodrony visszacsavarása által a 

delvonal felé kényszerítjük /2 távolságra, erre a sodronynak négyszer akkora 

csavarási rugalmasságot kell kifejtenie mint előbb, a mi ismét a fönnebbi 

törvényt fejezi ki. Áll tehát az említett törvény a delejes vonzásra úgy mint a 

taszításra. A delejes hatás képlete tehát F=Mm/d2 leend, melyben az átalános 

nehézkedés törvényéhez hasonló törvényre ismerünk. 
2. Ha pedig a delejek mindkét sarkukkal kölcsönösen hatnak egymásra, 

mint pl. 332. és 333. ábrán NS delejpálca és ns delejtű, — e z   e s e t b e n   a 

k ö l c s ö n ö s   h a t á s   a   t á v o l s á g   h a r m a d i k   h a t v á n y a 

s z e r i n t   c s ö k k e n. 
Az utóbbi törvényt (Gaus állapította meg, mely kísérletileg igazolható 

Webernek a 334. ábrán látható készülékével, ha a delejtűt és pálcát az említett 

helyzetekbe állítjuk, és a delejtű eltéréseit megfigyeljük; ha az eltérési szögek 

kicsinyek, akkor ezek az eltérítő erők közvetetten mértékeiül tekinthetők; de 

ha nagyobbak, akkor tangenseik képezik az eltérítő erők mértékét. 

                                                 
6 Ezt az esetet számszakilag is meg fogjuk vizsgálni a [8] alapján. 

4. ábra Lengésidő 

változás 

5. ábra  

Dipólus hatása 1 
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6. ábra Dipólus hatása 2 

 

” 

7. ábra 

 

Végül Wágner Alajos tankönyvéből idézve, konkrét mérési számadatokat használva 

megnézzük, Coulomb torziós ingájával miként határozható meg az erőtörvény [8]. 

 
„179. §. Coulomb törvényei. Ha két mágneses tömeget két pontban gondolunk felhalmozottnak 

(két, körülbelül 70 cm hosszú és vékony mágnespálcának egymáshoz közel fekvő két sarka), akkor 

Coulomb (1785) szerint a két mágneses tömeg kölcsönös hatása a mágneses tömegek szorzatával 

egyenes s a távolság négyzetével fordított arányban van. 
…. 

A mágneses erők mérésére, valamint Coulomb törvényének a kisérleti 

igazolására az úgynevezett torsiómérleget használjuk, melynél két 

egynemű mágnessarknak a taszító hatását figyeljük meg. A torsiómérleg 

(185. ábra) hengeralakú üvegedény7, melynél a vízszintes síkban forgó 

mágnespálca mágneses tengelyén keresztül haladó vízszintes sík az üveg 

henger palástját fokokra osztott körben metszi. Az ezüstdrótot felül 

mutatóval ellátott sárgarézgyűrű tartja ; a gyűrű fokokra osztott 

sárgarézlemezen nyugszik. A mágnessarkok kölcsönös hatásának s a 

távolságnak az összefüggését Coulomb a következő módon határozta meg. 

A torsiómérlegnek kezdetben oly helyzetet adott, hogy a felfüggesztett 

mágnespálca a mágneses délkörbe került, s ugyanakkor az ezüstdrótnak 

nem volt torsiója. Az ezüstdrót 35°-nyi torsiójának (az ezüstdrót felső végét 

tartó gyűrű 35°-nyi forgásának) a mágnesnek a mágneses délkörből való 

1°-nyi kitérése felelt meg. 
Ha a felfüggesztett mágnes közelében valamely függőleges mágnespálcát 

oly módon megerősítünk, hogy a két mágnes egynevű sarkai egymás mellé 

kerüljenek, akkor a felfüggesztett mágnes a mágneses délkörből kitér ; az 

utóbbi kitérésnek, melyet Coulomb 24°-nyinak talált, az ezüstdrót 

24*35°+24°=864°-nyi torsiója felel meg.8 Most a drót felső végét tartó gyűrűt 

forgatjuk úgy, hogy a felfüggesztett s a megerősített mágnes két egynevű 

sarkának az ívtávolsága kisebbedjék. Coulomb kísérletei szerint a gyűrűnek 

8*360°=2880°-nyi forgása után az egynevű sarkok ívtávolsága 12°, mely 

ívtávolságnak tehát az ezüstdrót 2880° + 12*35° + 12°=3312°-nyi torsiója felel meg. Legyen a mágnessarkok 

24°-nyi ívtávolsága mellett a taszító erő p1 s a 12°-nyi ívtávolságnak megfelelő taszító erő p2 akkor a 61. § 2. 

szerint9 
p1 : p2 = 864° : 3312°, vagy 
p1 : p2 = 12 : 22.”10 

                                                 
7 Ez ellentmondásban van Fehér Ipoly 330. ábrájával, ahol az inga négyszögletes dobozban található. De ez a mérést 

nem befolyásolja.  
8 Ha Föld mágneses mezeje nem hatna, a csavarás értéke 24*35° lenne. Mivel a pálca most 24 fokra eltér a 

délvonaltól, ennek megfelelő mértékben a földi mágneses tér „segít” a torziós szálnak. Ezt veszi figyelembe a +24°. 

Ennyivel kellene még az egész berendezést elforgatni, hogy a pálca isméd az É-D vonalba álljon. 
9 A hivatkozott fejezet a torziónyomatékot tárgyalja. 

8. ábra 
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3. A mágnesség okának magyarázatai 
 

A mágnességre az idők folyamán különféle elképzelések láttak napvilágot. Egy korai 

elképzelés szerint a mágnességet kétféle, valamilyen mágneses folyadék szétválása 

okozza. Az áramjárta tekercs mágneses terének megismerését követően Ampere a 

mágnesben futó köráramoknak tulajdonította a mágnesességet. Ez később igazolódni 

látszott a Bohr-modell keringő elektronjai révén. Mint utóbb kiderült, maga az elektron 

is, mint egy kis pörgő mágnes, saját impulzus- és mágneses nyomatékkal (spin) 

rendelkezik. Nézzük meg, mit is mond a mágnesség okára vonatkozóan a [7] irodalom! 

 

„226. §. A delejesség mibenléte. 
 
A delejesség korántsem képezi az illető testeknek oly elválaszthatatlan s velők született 

tulajdonságát, mint pl. az anyagét a vonzóerő; mert a testek csakis bizonyos körülmények között mu-

tatnak delejességet. E körülmény szolgált okul arra, hogy a régibb természettudósok rendkívül 

finom, súlytalan  d e l e j e s   f o l y a d é k n a k  (Fluidum) létezését vették föl, melyet a 

delejességre képes testek tartalmaznak, s melynél fogva ezek delejességet mutathatnak. 
Nem képzelhető azonban, hogy e delejes folyadék delejezés alkalmával egyik testből a másikba 

átömöljék, mert ez esetben az eredeti delejnek annyit kellene erejéből veszteni, a mennyit az új delej 

nyert: ez pedig nem áll, mert egy delejjel akárhány mást készíthetünk, a nélkül hogy az eredeti 

valamit vesztene erejéből. Kénytelenek voltak tehát a természettudósok föltenni, hogy a delejes 

folyadék az illető testekben már eredetileg benn foglaltatik, a nélkül azonban, hogy kifelé 

nyilatkoznék, s hogy a delejezés az előbb még lappangó delejességnek nyilvánulását teszi 

lehetségessé. De továbbá azon éles ellentét, mely a delejnek külön nevű sarkai között mutatkozik, 

szükségessé tette, hogy két különnemü delejes folyadékot u. m. éjszakit és délit különböztessenek 

meg; az egynevü folyadékok taszítják, az ellentett nevezetüek pedig vonzzák egymást. 
A delej sarkoknak ellentétes természetéből azt lehetne gyanítani, hogy bennök a két különnemü 

delejesség teljesen el van egymástól különítve, s hogy az egyik sark kizárólag éjszaki —, a másik 

pedig déli delejességet tartalmaz. E gyanítás alaptalansága azonban abból is kitűnik, hogy bármily 

apró darabokra törjük is szét a delejt, minden egyes darabkája tökéletes delejt képez, melynek 

szintúgy megvannak ellentétes sarkai, mint az eredeti egész delejnek. Ebből alaposan következtetjük, 

hogy a delejnek legkisebb részei: tömecsei is mindmegannyi tökéletes delejt képeznek; sőt mivel 

tudjuk, hogy a delejességre képes testekben a delejesség már eredetileg benn székel, habár kifelé 

nem nyilvánul is : ebből joggal következtetjük, hogy ezen testeknek tömecsei a két nemű 

delejességet már a delejezés előtt is külön választva tartalmazzák, s mindmegannyi kész delejt 

(tömecs-delejt) képeznek, csakhogy ekkor még rendezetlen helyzettel bírnak, sarkaik különböző 

irány felé néznek. 
Legyenek a 323. ábrán a kis körök a delejességre képes testnek tömecsei; képviselje fekete felök 

az éjszaki —, fehér felök pedig a déli delejességet; jelen elhelyezkedés mellett a tömecsek bizonyára 

nem mutathatnak kifelé delejességet, mert a felső sornak hatását az alsó sor ellensúlyozza ; ez a 

delejességre képes testnek eredeti állapota. Ha azonban e testhez kész delej közeledik vagy vele 

érintkezik, ennek behatása folytán a tömecsek akként fordulnak, hogy egynevü sarkaik mind 

ugyanazon táj felé nézzenek, és 

 

 
9. ábra A molekuláris mágnesek lerontják egymás hatását 

                                                                                                                                               
10 Az eredmény valójában 1:3,83, ami jó közelítéssel 1:4, vagyis a négyzetes erőtörvény. 
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pedig éjszaki sarkaik a közeledő delejnek déli sarka felé, mint ez a 324. ábrán látható. S ebben áll a 

delejezés, a midőn is a tömecsek már kifelé is nyilvánítják delejességöket, mert egymás hatását 

többé nem rontják, de kölcsönösen támogatják. 

 

 
10. ábra A molekuláris mágnesek erősítik egymás hatását 

 
Hogy a delejesség a tömecseknek rendszeres elhelyezkedésében birja okát, ezt egyszerű 

kísérlettel igazolhatjuk; ha u. i. üvegcsőt vasreszelékkel megtöltünk, és ezt megdelejezzük, ez a 

rendes delejnek minden sajátságával bir, de csak addig, míg a vasrészecskéknek rendszeres helyzetét 

rázás által meg nem zavarjuk, mert ez esetben elveszti delejességét. 
Ezen elmélet alapján képesek vagyunk az összes delejes tüneményeket értelmezni, így: 
1. Két delejnek különnevü sarkait egymáshoz közelítvén a tömecsdelejek különnevü sarkai is 

kölcsönösen közelebb esnek egymáshoz mint egynevü sarkaik, s így jóllehet ez utóbbiak taszítják 

egymást, de mégis túlnyomó lesz a vonzás az egymáshoz közelebb eső különnevü sarkok között. 
2. Minden egyes tömecsdelej gyakorol kifelé vonzó és taszító hatást, s a delej egyes helyeinek 

kifelé gyakorlott hatása csakis a tömecsdelejek vonzó és taszító hatásának különbségével egyenlő, 

mit is az illető hely szabad - delejességünek nevezünk. Ebből következik 
3. hogy legnagyobb a szabad delejesség a végeken, és 

4. legkisebb azaz semmi a középen, illetőleg a közönbös tájon; mert míg a végek felé valamennyi 

tömecs-delej ugyanazon-nevü sarkát fordítja, addig a közönbös hely felé ugyanannyi tömecs-delej 

fordítja déli mint éjszaki sarkát. 

5. A delejnek kifelé ható ereje bizonyára annál nagyobb lesz, minél több tömecs és minél 

tökéletesebben fordult delejezés alkalmával a kellő helyzetbe; ebből érthető, hogy a delejezésnek 

megvan a maga határa, melyen túl az nem fokozható, midőn t. i. a tömecsek mind a lehető legjobb 

helyzetet foglalják el. 

6. A delej-sarkok nem esnek a végpontokra, hanem valamivel ezeken belül; mert valamennyi 

tömecs-delej bir kifelé hatással, csak hogy ez a delej közepe felé gyorsan fogy, s ez okból az egyes 

hatásoknak eredője vagyis a sark nem eshetik a legvégsőpontra. 

7. A fékező erő nem egyéb, mint azon ellenállas, mellyel a tömecsek elfordíttatásuk ellen 

dacolnak; az acéltömecsek csak nehezen fordulnak ki eredeti helyzetökből, de ha mégis .kifordultak, 

ezen helyzetűkben megmaradnak, delejességöket megtartják; a lágyvas tömecsek ellenben könnyen 

kimozdulnak eredeti helyzetökből, de ebbe önként is visszaugranak, delejességök tehát mulékony. 

Az újabb természettudomány az említett delejes folyadékoknak épen úgy mint a hő- és 

fényanyagnak létezését határozottan kétségbevonja, s ha mégis a delejes tüneményeket ily folyadék 

föltevéséből próbálgatjuk megfejteni, ezt csupán azért tesszük, hogy valószínű elméletek hiányában 

magunknak mégis némi képet alkossunk a delejesség mibenlétéről. A delejes folyadékok tehát a 

tüneményeknek' csakis képies körülírását —, de nem megfejtését képezik. 

Utóbb lesz alkalmunk még egy más elmélettel is megismerkedni, mely szerint a delejes állapot a 

víllamroham keringésének eredménye.” 

 

A fenti idézet azért szerepel ilyen részletesen, mert az ebben ismertetett „delejességre 

képes tömecsek” viselkedését a későbbiekben ismertetett mágnesgolyókkal magunk is 

ellenőrizhetjük. Az utolsó mondat pedig már utal az Ampere-féle köráramokra.  

 

A következő idézet szerint Wagner Alajos [8] lényegében ugyanazt mondja mint [7], 

csak sokkal tömörebben: 
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„.. a mágnest tehát oly molekuláris mágnesekből gondolhatjuk összetettnek, melyeknél az egy-

nevű sarkok mindannyian egyoldal felé néznek. Minél nagyobb valamely mágnessark vonzó vagy 

taszító hatása, annál nagyobbnak mondjuk a kérdéses sark mágneses mennyiségét vagy mágneses 
tömegét anélkül, hogy a «mágneses tömeg» kifejezéssel a mágnességet anyagnak nyilvánítanék. Az 

északi sark mágneses tömegét északinak vagy pozitívnak, a déli sark mágneses tömegét délinek, 

vagy negatívnak nevezik. A vasat vagy az acélt már a mágnesezés előtt is molekuláris mágnesekből 

gondolhatjuk összetettnek, oly módon, hogy mindegyik molekuláris mágnes két ugyanakkora, de 

különböző nemű mágneses tömegnek a székhelye. Míg a mágnesnél a molekuláris mágnesek 

egynevű sarkai mindannyian egy oldal felé irányulnak, addig a nem mágneses vas- vagy acélrúdban 

a molekuláris mágnesek egyik részének az északi sarka a rúd egyik oldala felé, másik részének- az 

északi sarka a rúd másik oldala felé fordul; a mágnesezés alatt megváltozik a molekuláris mágnesek 

helyzete. A mondottakból következik, hogy minden mágnesnél a pozitív mágneses tömeg nagyságra 

nézve megegyezik a negatív mágneses tömeggel. 

Minthogy a mágnes egyik fele csupán északi, másik fele csakis déli mágnességet mutat, az egyes 

molekuláris mágnesek pedig két ugyanakkora, de különböző nemű mágneses tömegnek a székhelyei, 

azért a molekuláris mágnesek kifelé irányuló hatása egymást részben ellensúlyozzák. A mágneses 

tömegnek azt a részét, melynek kifelé irányult hatásait megfigyelhetjük, szabad mágnesséqnek 

nevezik. A szabad mágnesség legnagyobb a sarkokon s a mágnes közepe felé folytonosan csökken.” 
 

A mágnesség okának magyarázatára tett erőfeszítéseket Jay Orear: Modern fizika 

című könyvéből [9] vett idézetekkel folytatjuk. 

 
„A görögök úgy gondolták, hogy a mágnesség és az elektrosztatikus erők közös eredetűek. A 

XVI. század filozófusai megtanulták, hogy a természet törvényeit sokkal inkább kísérletekre, mint 

elmélkedésekre kell alapozni, s így ők arra jöttek rá, hogy a mágneses és elektrosztatikus hatások 

egymástól független jelenségek. Senki sem volt képes valamiféle erőhatást kimutatni a villamosan 

töltött test és a mágnes között. Azt a tényt, hogy valóban létezik erőhatás a mozgó töltés és a mágnes 

között, 1820-ban Hans Christian Oersted dán fizikus véletlenül ismerte fel. Egyik előadásának a 

végén, amikor megkísérelte demonstrálni, hogy a villamosság és a mágnesség között nincs 

kapcsolat, árammal közeledett egy mágnestűhöz. Egyik tanítványa így írta le az esetet: „Csaknem 

kővé meredt a csodálkozástól, amikor meglátta a mágnestű kilengését." így aztán a régi tanítás, hogy a 

mágnesség és a villamosság között valami kapcsolat van, lassanként újra életre kelt.” 

 

A rúdmágnes és az áramjárta tekercs mágneses erővonalképének hasonlósága (11. 

ábra) alapján Ampere 1836-ban bevezette a mágnes külső felülete körül keringő 

köráramot (12. ábra). Figyeljük meg, hogy a belső, molekuláris köráramok kioltják 

egymást. 
 

 
11. ábra A rúdmágnes és az áramjárta 

tekercs mágneses terének hasonlósága 

 
12. ábra Az Ampere-féle molekuláris 

köráramok. 

 
„Ezt mondta: „„.. a tények egyszerű összehasonlítása alapján nekem úgy tűnik, lehetetlen 

kételkedni abban, hogy a mágnes tengelye körül ilyen áramok valóban léteznek.  

….. 



A mágneses mező és szemléltetése 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 

 

De vajon honnan ered ez a szünet nélküli, örökös áram? Ampere ezt a ferromágneses anyag 

molekuláinak olyanféle elképzelésével magyarázta, hogy bennük zérus ellenállású zárt 

áramkörökben keringő áramok vannak. Feltételezte azt is, hogy külső mágneses tér ezeket a 

molekulákat párhuzamosan úgy sorakoztatja fel, hogy az elemi mágneses terek ilyenkor 

összeadódnak. Az ilyen elemi áramok összeadása együttes felületi áramot eredményez.  

………. 

A mágnességnek ez az értelmezése — az elektron felfedezése előtt több mint hatvan évvel — 

előre meglátta az atom szerkezetére és a mágnesség elméletére vonatkozó modern ismereteinket. 

Ampere zérus ellenállású áramkörei a Bohr-féle atom elektronjai mozgásának felelnek meg. A Bohr-

féle atommodellben minden egyes elektron örökös áramot jelent, mintegy hasonlóan a szolenoid 

egy-egy menetéhez. A legtöbb atomban ezek az elektronkeringések vagy árammenetek olyan 

elrendeződésűek, hogy egymás hatását kioltják. A ferromágneses anyagok azonban — ilyenek a vas, 

a kobalt és a nikkel — a következő tulajdonságúak: 

1. Atomjaik olyan elektronkeringésekkel és spinnel rendelkeznek, amelyek nem rontják le 

egymás hatását. 

2. A szomszédos atomok közötti erők olyanok, hogy az atomok mind ugyanazon irányú áramot 

eredményező keringésekkel sorakoznak fel egymás mellé. 

Ma már tudjuk, hogy valamely ferromágneses anyagdarabban szobahőmérsékleten vannak olyan 

tartományok, amelyekben az atomok maradék nélkül, mind rendezetten sorakoznak fel. A nem 

mágnesezett anyagban ezek a tartományok egészen véletlenül mindenféle lehetséges irányúak. A 

mágnesezés folyamán a tartományok a határvonalak elmozdulásával rendeződnek, s kedvezően a tér 

irányába eső tartományok a többiek hátrányára megnövekednek.” [9] 

 

Faraday – annak ellenére, hogy matematikai képzettségben nem részesülhetettiii - 

zseniális kísérletező, éles szemű megfigyelő, és nagy képzelőerővel megáldott logikus 

gondolkodó volt. A mágnességgel kapcsolatos vizsgálatai során felfedezte a dia- és 

paramágnességet. (Ennek bemutatása és az elnevezés magyarázata Sas Elemér oktató 

videóján is megtalálható.) Faraday ez irányú eredményeinek megismeréséhez, valamint 

a róla elnevezett effektust, mi szerint erős mágneses térbe helyezett átlátszó anyagok a 

rajtuk átbocsátott fény polarizáció síkját elforgatják (bár ez utóbbi nem tárgya 

vizsgálatainknak), ismét a [6]-ból idézünk: 

 

„275. §. Keresztdelejesség. 
 

Mindekkoráig csupán a vasat mutattuk be mint olyant, melyre a delejességnek hatása van. 

Faraday (1845.) azonban határozottan kimutatta, hogy nincs test, mely a delejesség iránt közönbős 

tudna maradni, föltéve, hogy elég erős delejnek hatása alá kerül. A testek ez irányban tanúsított 

maguktartásának tanulmányozására igen alkalmasak az erős villamdelejek, melyeknek sarkai közé 

állítva a testek két csoportra oszolnak; némelyek u. i. mindkét delejsark által vonzatnak, pl. a vas, és 

ezeket  d e l e j e s e k n e k  (magnetisch vagy paramagnetisch) nevezzük; mások ellenben a 

delejsarkak által taszíttatnak, pl. a wismuth, s ezeket  k e r e s z t d e l e j e s e k n e k  

(diamagnetisch) —-, e tulajdonságot pedig k e r e s z t d e l e j e s s é g n e k (Diamagnetismus) 

mondjuk. 

A delejes testekből készült pálcák a delejsarkakat összekötő vonal irányába helyezkednek, s ezen 

állást  s a r k i  (axial) állásnak nevezzük; míg a keresztdelejesek a sarkokat összekötő vonalra 

függélyes állást foglalnak el, s ezt  e g y e n l í t ő i  (äquatorial) állásnak mondjuk. Ily kísérletek 

után tudjuk, hogy az ismeretesebb fémelemek közül delejesek: a vas, nicolum, cobalt, platina, man-

gán, és átalában ezeknek sói; ellenben keresztdelejesek: a wismuth, antimon, horgany, ón, higany, 

ólom, ezüst, réz, arany, valamint a nemfém elemek vegyületeikkel együtt, a legtöbb szerves test, 

továbbá a jég, üveg (ha vasmentes). A folyadékokat vékonyfalu üvegcsőbe zárva akasztjuk fonálra, 

vagy kis üvegcsészébe öntve állítjuk a delejsarkak közé; keresztdelejeseknek mutatkozik a víz, 

alkohol, äther, kénsav, légsav, vér, tej stb. A gázok közül egyedül az oxygén delejes, a többiek mind 

keresztdelejesek. Ha gyertyalángot állítunk a delejsarkak közé, annak csúcsa egyenlítői irányban 

szétterjed (430. ábra); míg a sarkak irányában (431. ábrán) összehuzódik. 
Különösen érdekes azon hatás, melyet a delejesség az átlátszó testeken áthaladó fénysugárra 

gyakorol; ha u. i. vízszintes vonalban fekvő és egyenes irányban átfúrt villamdelej-sarkak közé 
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átlátszó testet állítunk, ennek sarkítási síkja a delej hatása következtében elfordul, — és pedig a 

delejben keringő villamroham irányában. 

 
13. ábra A gyertyaláng diamágneses 

 

A keresztdclejesség megfejtésére Faraday azt állítá, hogy a keresztdelejes testek épen úgy mint a 

delejesek erős delejek hatása alatt szintén delejes sarkiasságot nyernek, csakhogy míg a delejes 

testben a feléje fordított delejsarkkal ellenkező nevű delejsark képződik, addig a keresztdelejes test a 

feléje fordított delejsarkkal egynevü delejsarkká válik; innen érthető, hogy míg delejes testekre a 

delejsarkok vonzólag hatnak, keresztdelejesekre taszító hatást gyakorolnak.” 

 

Mai elképzelésünk kissé különbözik Faraday-étól. A mágnességet az atomfizika az 

elektronok pályamomentuma és spinjének összekapcsolódása révén értelmezi. Hogy 

egy atom dia- vagy paramágneses-e, következik az atom elektronszerkezetéből, ami 

atomi tulajdonság, míg a ferromágnesség a kristályok sajátsága, kollektív viselkedés 

eredménye, és a sziládtest fizika keretei között, a kvantummechanika eszköztárával 

tárgyalható. A részleteket illetően a [10] és [11] irodalomra utalunk. Az anyag 

makroszkopikus mágneses nyomatékának létrejöttét paramágneses, diamágneses és 

ferromágneses anyag esetén a 13. ábra mutatja. 

 

 
13. ábra a, az anyag külső tér nélküli állapotban, b, az anyag külső tér bekapcsolása 

után, és c, a mágneses indukcióvonalak menete. 

 

Az anyag makroszkopikus 
mágneses nyomatékának 
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4. A mágneses mező láthatóvá tételének módjai 
 

A mágneses mezőt – illetve annak Faraday által vízionált erővonalait - sokkal 

könnyebb láthatóvá tenni, mint az elektromos erőtérét. A láthatóvá tételhez 

használhatjuk a klasszikus vasreszeléket, használhatunk mágnespóluskeresőt, 

használhatunk vasfolyadékot (ferrofluid), vagy mágnesfilmet. A láthatóvá tétel történhet 

a tér különböző helyein felvett síkmetszeteiben11, vagy akár közvetlenül három 

dimenzióban.  

 

 

4.1 Vasreszelék 
 

A mágneses erővonalkép kirajzolásának klasszikus módja a vasreszelék. Ezzel 

kapcsolatosan az interneten is számos hivatkozást, filmet találunk. Példaként néhány: 

[W-11] – [W-13]. Vasreszeléket bárki könnyen készíthet magának, akár egy lágyvas 

darab reszelgetésével, vagy kényelmesebben köszörülésével [W-13]. De egy műhelyből 

is kérhetünk egy marékkal. A keletkezett reszeléket azonban alaposan meg kell 

tisztítani, amennyiben zsíros, vagy olajos, hogy a részecskék ne ragadjanak egymáshoz. 

A használata is egyszerű: ha valamely mágnesrúdra, vagy patkómágnes pólusai fölé 

papiroslapot (vagy üveglapot) helyezünk és erre vasreszeléket hintünk, akkor a 

vasreszelék a papiroslap gyönge kocogtatása után görbe vonalakat alkot (14. ábra).  

 

 
14. ábra A mágneses erővonalak kimutatása vasreszelékkel 

 

Ez az erővonalkép maradandó emlékké is válhat a következő módon. A papírlapot 

előzőleg mártsuk bele megolvasztott viaszba (pl. egy lapos edényben olvasszunk meg 

egy gyertyát, majd a sarkánál fogva csepegtessük le). Ezzel a papírlapon egy vékony 

viaszréteg keletkezett. Miután a fenti módon a vasreszelék kirajzolta az erővonalakat, 

óvatosan melegítsük meg a papírlapot felülről, pl. egy Busen-égő lángjával, vagy infra 

sugárzóval. Ekkor a viaszréteg megolvad, és a vasszemcsék belesüllyednek, majd 

lehűlés után belefagynak. A [W-11] – [W-13] útmutatásai alapján magunk is 

készíthetünk látványos demonstrációs eszközt. 

 

4.2 Mágnespóluskereső 
 

A mágnespóluskereső (15. ábra) egy keretbe szerelt, kb. 1 cm hosszú AlNiCo 

mágnesrudacska, amely három tengely körül szabadon elfordulhat [W-14], [W-15]. Ha 

egy mágneses forrás körül mozgatjuk, a kis rúd folyamatosan mutatja az adott helyen a 

tér irányát. Ez által a mágneses teret pontról pontra, három dimenzióban (x, y, z) 

feltérképezhetjük. Mivel a mágnesrúd északi pólusa szokás szerint pirosra, a déli kékre 

                                                 
11 A mágneses tér síkmetszeteinek tanulmányozására a mágnesfilm alkalmas. 
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van színezve, így a vizsgált mágnes polaritását is megkapjuk. (A vasreszelék a pólusok 

polaritására érzéketlen.) A mágnespóluskereső megvásárolható, vagy némi 

ügyeskedéssel saját magunk is készíthetünk hasonló eszközt. 
 

 
15. ábra Mágnespóluskereső 

 

 

4.3 Vasfolyadék (ferrofluid) 
 

A vasfolyadékot mintegy 30 évvel ezelőtt fejlesztették ki, és jelenleg ez az egyetlen 

folyékony anyag, amely reagál a mágneses térre. A vasfolyadékkal kapcsolatban az első 

szabadalmat a NASA nyújtotta be 1965-ben. Az űrprogram kezdeti szakaszában 

ugyanis arra gondoltak, hogy súlytalanságban a rakéta üzemanyagát mágneses térrel 

lehetne a kívánt helyre mozgatni. 

 

A vasfolyadék nanométeres nagyságrendbe eső vasrészecskék (magnetit, vagy 

hematit) folyadékban levő stabil, kolloidális szuszpenziója. A mintegy 10 nm-es 

részecskék egy stabilizáló réteggel (sulfacant) vannak bevonva, amely még nagy 

gradienssel rendelkező mágneses térbe helyezve is megakadályozza, hogy azok 

összetapadjanak. (A „sulfacant”-nak tehát le kell győznie a részecskék között fellépő 

Van der Waals és a mágneses erőt.) A tipikus vasfolyadék összetétele: 5% mágneses 

anyag, 10% sulfacant és 85% hordozó folyadék. 

 

Bár a vasfolyadék igen erősen reagál a mágneses térre, önmaga nem mágnes. 

Mágneses tér hiányában a részecskék mágneses momentumai véletlenszerűen 

helyezkednek el a folyadékban, eredő mágneses nyomatékuk zérus. Mágneses tér 

jelenlétében a részecskék mágneses nyomatéka beáll a tér erővonalainak irányába. A 

vasfolyadék azonnal reagál a külső mágneses tér változásaira, a felszínén sündisznó-

szerű tüskék jelennek meg (16. ábra), melyek nagyságát a mágneses mező erőssége, és 

az olaj felületi feszültsége szabja meg.  

 

    
16. ábra Ferrofluid (vasfolyadék) 
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A tér megszűntével a részecskék mágneses nyomatékainak iránya nagyon gyorsan 

véletlenszerűvé válik, a tüskék eltűnnek. Ha az alkalmazott térnek gradiense van, a 

teljes vasfolyadék úgy válaszol, mint egy homogén folyadék, mely az erősebb mágneses 

fluxus irányába mozdul el. Ez által a vasfolyadék külső mágneses térrel pontosan 

beállítható és mozgatható, illetve mágneses mintázat megjeleníthető. Ilyenre látunk 

példát a 17. (hajlékony mágneslemez sávjai) és a 18. ábrán (bankkártya mágnescsík) 

 

 
17. ábra Hajlékony lemez mágnescsíkjai, vasfolyadékkal láthatóvá téve 

 

 
18. ábra Bankkártya mágnescsíkja, vasfolyadékkal láthatóvá téve 

 

A vasfolyadék a mágneses tér szemléltetésén túl a gyakorlati élet számos területén is 

alkalmazható. Néhány mechanikai (pl. tömítés, csapágyazás, csillapítás, ...) vagy 

elektromechanikai (pl. hangszóró, léptetőmotor, ...) jellegű eszközben elterjedten 

alkalmazzák, és a jövőbeli felhasználására még további nagy lehetőségeket rejt. A 

vasfolyadékkal kapcsolatos kísérletekre, és lehetséges házi készítésére az interneten 

bőséges forrást találunk. Példaként néhány, a [W-16] – [W-21]. A 16. – 18. ábrán 

ezekből a filmekből kivágott képkockák láthatók.  
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4.4 Mágnesfilm 
 

A mágnes-film a tér adott síkmetszeteiben uralkodó mágneses viszonyokról ad 

felvilágosítást. A mágneses pólusokat színváltozással teszi láthatóvá. Maga a film egy 

zselatinszerű mikrokapszulákat tartalmazó vékony réteggel bevont hajlékony 

műanyaglapka. A kapszulákban olajban szuszpendált kolloidális, tűszerű 

nikkelrészecskék vannak. A nikkelrészecskék ferromágneses tulajdonságúak, és 

mágneses tér hatására a mikrokapszulákban szabadon el tudnak fordulni. 

 

Ahol a mágneses mező merőlegesen halad át a film síkján, a részecskék befordulnak 

az erővonalak irányába, ami által a film színe sötétzölddé válik. (19. ábra, [W-22]) Ahol 

az erővonalak a film síkjával párhuzamosan haladnak, a nikkelszemcsék úgy fordulnak 

el, hogy ez által a film színe világosabbá válik. Vagyis ahol sötétebb a film, ott pólus 

található. Hogy északi, vagy déli pólus, az nem állapítható meg, ahhoz más eszköz (pl. a 

már korábbiakban bemutatott póluskereső, iránytű, Hall-szenzor, vagy egyéb ötletes 

megoldás) szükséges. Minden esetre a sötét és világos tartományok kirajzolják a 

mágneses tér mintázatát. A következő fejezetben bemutatandó kísérleteink során ezt az 

eszközt használjuk majd, mert biztonságos, tiszta és gyors. 

 

    
19. ábra 

 

Az interneten se szeri se száma a mágnességgel, így többek között a mágnesfilmmel 

kapcsolatos demonstrációknak. Néhány elérhetősége megtalálható az Internet források 

között - [W-22] – [W-25]. 

 

 

5. Mágneses konfigurációk vizsgálata 
 

Az alábbiakban leírt kísérletek kidolgozását az inspirálta, hogy kétpólusúra 

mágnesezett szupererős mágnes-golyók, melyeket rendszerint 216 darabból álló, 6x6x6-

os (216 = 63) kocka formában elrendezve játékként árulnak, hasonlíthatók az eredő 

mágneses nyomatékkal rendelkező gömbszerűnek képzelt atomokhoz. A láthatatlan 

mágneses dipólusok kölcsönhatásai révén a golyócskák erősen összetapadnak, és így 

különféle alakzatok építhetők fel belőlük. A játéknak nincs előre meghatározott célja, 

nincs kitűzött forma, amit el kell készíteni, hanem a játékos saját fantáziájára van bízva, 

mit szeretne, vagy inkább mit is tud belőlük megvalósítani. Az Interneten számos, néha 

ámulatba ejtő konfigurációval találkozhatunk. (Első próbálkozásként a kockaforma 

visszaállítása is nagy kihívást, akár több órás próbálkozást is jelenthet a kezdő számára.) 
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Vizsgálataink során – melyek megismerése az olvasót remélhetően további 

kísérletekre inspirálja – az azonos építőelemekből (5 mm átmérőjű mágnes-

golyócskákból) egyszerű, egy-, két- illetve háromdimenziós alakzatokat hozunk létre. A 

kísérletek akár tanórai demonstrációra, akár tanulókísérletre is alkalmasak. A diákok 

eközben a fizikában lényeges szerepet játszó szimmetriákat és szimmetriaműveleteket 

(eltolás, tükrözés, forgatás) ismerhetnek fel. A golyócskákkal különféle kristályrácsokat 

és kristályhibákat is tudnak modellezni. Azonban pusztán a formák vizsgálatával, 

legyenek azok bármilyen változatosak is, nem elégedhetünk meg. Arra is kíváncsiak 

vagyunk, milyen lesz az alakzat mágneses mintázata. Vizsgálataink során arra a 

meglepő eredményre jutunk, hogy egyrészt nem állítható elő bármilyen, általunk 

elképzelt konfiguráció, másrészt a geometriai szimmetria nem minden esetben egyezik 

meg a kialakult mágneses tér szimmetriájával. 

 

Bár a mágnesgolyók rokoníthatók az eredő mágneses nyomatékkal rendelkező 

atomokhoz, mágneses erősségük túl nagy ahhoz, hogy egzaktul modellezze a valóságos 

atomi konfigurációkat – legalább is közönséges hőmérsékleten, ahol a hőmozgás 

energiája (kT) szétveri a struktúrákat. Az abszolút zérus hőmérséklet közelében viszont 

valószínűleg jól közelítheti a viszonyokat.  

 

A kísérleti eszközök, különösen a spin-polarizált pásztázó alagútmikroszkópia 

fejlődése lehetővé tette nem-kollineáris mágneses struktúrák atomi felbontású 

megfigyelését. Mágneses nanostruktúrákon végzett ab initio számítások sokat 

segíthetnek a kísérleti eredmények világosabb magyarázatában és a mögöttük lévő 

fizikai jelenségek jobb megértésében [12]. Ezek a számítások azonban még 

gyerekcipőben járnak (3 részecske), kísérleti vizsgálatukra viszont a mágnesgolyók 

alkalmasak lehetnek. 

 

5.1 A mágnes-golyók 
 

A mágnes-golyókat ritkaföldfém (elsősorban neodímium) ötvözetekből készítik. 

Maga a neodímium elég sérülékeny, ezért nikkel bevonattal látják el, esetenként 

többszörös bevonattal (NiCuNI, NiCuNiCr), ami által különböző színű (arany, ezüst, 

fekete) golyócskákat kapunk. A golyók érzékenyek a hőmérsékletre, 80 0C fölött 

elveszítik ferromágneses tulajdonságukat. 

 

 

20. ábra  Különböző színű 216 mágnes-golyó kockaformába rendezve 
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Meg kell említeni, hogy a szupererős mágnesek egyébként potenciális veszélyforrást 

is jelenthetnek, ezért pl. az Egyesült Államokban árusításukat be is tiltották. Mivel nagy 

mágneses energia koncentrálódik bennük, kárt tehetnek a közelükbe került mágneses 

adattárolókban (bankkártya, merev-lemez, floppy diszk, … stb.) és sérülékenyek is, a 

hatalmas belső feszültség miatt könnyen törnek (szétrobbanhatnak). Sokkal 

veszélyesebb tud lenni, ha pl. a szívritmus szabályozó (pacemaker) közelébe kerül. 

Kisgyermekek hajlandók elképesztő dolgokat fülükbe, orrukba dugni, vagy lenyelni. A 

lenyelt mágnes-golyó ferromágneses anyaggal, vagy egy másik hasonló golyóval 

összetapadva elroncsolja a belső szerveket, súlyos, akár halálos sérülést okozva. 

 

5.1.1 Néhány mágnes-golyó konfiguráció vizsgálata 

 

Az azonos építőelemekből (mágnes-golyócskákból) egy-, két- és háromdimenziós 

alakzatok, mintázatok hozhatók/jönnek létre. Ezen mintázatokban szimmetriák és 

szimmetriaműveletek (eltolás, tükrözés, forgatás) ismerhetők fel. A kristálytanból 

ismert lehetséges kombinációk számát azonban a mágneses tulajdonságok erősen 

korlátozzák.  

 

Az építőelem  

Az építőelem a golyócska, mely kétpólusúra van felmágnesezve: 

 

   
 

21. ábra  A bal oldali rajzon a szokásos színek jelölik az É és D pólust, a jobb 

oldalon a mágnes-filmmel láthatóvá tett mező látható.  

(Mint korábban említettem, az É és a D pólus nem különböztethető meg egymástól.) 

 

Egydimenziós alakzatok 

A mágnes-golyókat egymás után illesztve láncot hozhatunk létre.  

 
22. ábra  Láncba rendezett golyók és mágneses terük 
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Kétdimenziós alakzatok 

A legegyszerűbb kétdimenziós alakzatot úgy kapjuk, ha két láncot egymás mellé 

illesztünk. Ennek az alábbi két módja lehetséges: 

 

 

a,    b, 

23. ábra  Két lánc egymás mellé illesztési lehetőségei 

Elsőként vizsgáljuk meg az a, esetet! A legrövidebb konfigurációban négy golyót 

egymás mellé helyezve az alábbi mágneses elrendeződést várjuk: 

 

 

24. ábra  Az a, eset szerinti legkisebb 2D elrendezés 

 

Mágnes-filmmel megvizsgálva azonban azt kapjuk, ilyen alakzat nem létezik. Az 

átló irányú taszítások ugyanis elforgatják a golyókat, létrehozva az alábbi, már stabil 

elrendeződést: 

   

25. ábra  Négy mágnes-golyó stabil elrendeződése 

 

Hat golyót sem tudunk az a, alakzat szerint stabilan elrendezni, szétugorva egy 

gyűrűt formálnak. Viszont középre behelyezhetünk egy újabb mágnes-golyót. Az 

eredményt a 26. ábra mutatja. 

 

26. ábra  Hat, illetve hét mágnes-golyó és ez utóbbi esetben kialakult mágneses tér. 

Világosan felismerhető, hogy a mágneses tér szimmetriája nem egyezik meg a golyók 

elhelyezkedésének szimmetriájával. 

 

A további próbálkozások azt mutatják, az első stabil a, elrendezésű alakzatot kilenc 

golyóval tudjuk megvalósítani, akkor is csak úgy, hogy a kilencedikkel mintegy 

„lezárjuk” az előző nyolc golyó mágnes terét. A 27. ábrán láthatunk néhány további 

elrendezést. 
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27  ábra Az első stabil a, konfigurációs alakzat kilenc mágnes-golyóval valósítható 

meg, de ha a lánc vége nincs lezárva, még a hosszabb lánc is kipúposodik 

 

A b,-vel jelölt elrendezés mindig stabil képződményt eredményez. 

 
 

v28. ábra  Már a legkevesebb, három golyóból álló alakzat is stabil. 

 

További láncokkal növelhetjük az alakzat méretét. Ismét az a-val jelölt elrendezés az 

érdekesebb. Három sor még a várt eredményt adja, de négy sor esetén a mágneses 

mintázat itt is tud váratlan meglepetést okozni. 

 

 
 

29. ábra  A három és négy sorból álló 2D alakzat és mágneses mintázata 

A eddigi tapasztalatok alapján felmerül a kérdés, a golyókból tudunk-e a 

ferromágneses anyagokra jellemző „domén”-eket kialakítani. Erre irányuló minden 

próbálkozásunk kudarcra van ítélve. A ferromágnesség ugyanis tipikusan kvantum-
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mechanikai effektus, kollektív viselkedés eredménye, amely a mágneses nyomatékok és 

a külső tér közötti kölcsönhatás mellett fellépő spin-spin kicserélődési kölcsönhatással 

magyarázható (Ising modell).  

 

A mágnes-filmmel megvizsgálhatjuk különféle kristályhibák révén torzult mágneses 

teret is. Erre mutat példákat a 30. ábra. 

 

 
 

30. ábra  „Kristályhibák” és a mágneses mintázatban okozott torzulások 

 

Utolsó példaként nézzük meg a mágnes-golyókból felépített kocka felületének 

mágneses mintázatát!  

 

31. ábra  A mágnes-golyókból felépített kocka 

 

A kocka maximális szimmetriát mutat, ugyanakkor a hat felszín mágneses mintázata 

a várakozásunkkal ellentétben mégsem egyforma. Ezt mutatja be a következő ábra. 

 

 
 

32. ábra  A mágnes-golyókból felépített kocka lapjainak mágneses mintázata 
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5.2 A féloldalas mágnes (Halbach-elrendezés) 
 

Sokan vannak, akik szenvedélyesen gyűjtik a hűtőmágneseket. Ezeknek hátsó oldala 

feltapad a hűtőszekrényre, de ha a másik oldalával próbálkozunk, nem tapasztalunk 

számottevő vonzást. Ha két hűtőmágnest a hátukkal összefordítunk, és próbáljuk 

egymáson elcsúsztatni, ez csak akadozva sikerül. Ha az egyiket 90 fokkal elfordítjuk, a 

vonzás megmarad, de nem tapasztalunk akadozást. Ara következtethetünk, hogy a 

mágnesezés valahogy csíkokban történt, amit könnyen ellenőrizhetünk. A mágnesfilm 

valóban ilyen mintázatot mutat. (33. ábra) Az első oldal viszont semmit. De ez vajon 

hogy lehet? A megoldás a Halbach elrendezésben rejlik. 

 

 
33. ábra  A hűtőmágnes mágnescsíkjai 

 

A Halbach tömb állandó mágnesek olyan speciális elrendezése, amely növeli a 

mágneses mezőt a tömb egyik oldalán, miközben a mezőt a nullához közelíti a másik 

oldalon. [26] Ez úgy érhető el, hogy a mágnesezésnek térben forgó mintázata van (34. 

ábra). 

 

 
34. ábra A forgó mágneses mintázat egyik oldalra irányítja a mágneses teret [26] 

 

 

5.3 Mágneszár 
 

A mágneszár kulcsa mágneses „pogácsákat” tartalmaz, mindkét oldalon. A 

mágnesfilmmel felderíthetjük a mágneses mintázatát, amiből kikövetkeztethetjük a zár 

működését. A két oldalon a mágneses mintázat különböző, ami még tovább növeli a 

kombinációk számát. 

 

    
35. ábra Mágneszár kulcsa és mágneses mintázata 
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6. Kísérletezzünk, gondolkodjunk: 
 

1, A 4.1-ben leírt módszer esetében: 

 

a, Mivel magyarázható, hogy a vasreszelék nem egyenletesen oszlik el, hanem 

vonalakba rendeződik, és így kirajzolja a mágneses erővonalakt? 

b, Milyen alakú legyen a vasreszelék, hogy minél szebben kirajzolja a mágneses 

erővonalakat? Inkább gömb, vagy inkább hosszúkás? 

c, Kissé nehezebb ugyan, de próbáljuk meg egy áramjárta tekercs mágneses 

erővonalainak szemléltetést! (A [W-07] adhat ötleteket a megvalósításra). 

 

2, A 4. ábrán látható elrendezésben ellenőrizzük a mágnespálca lengésidejének 

változását! Ha lehet, végezzünk számszerű méréseket is. 

 

3, Próbáljuk meg a 9. és 10. ábrán levő konfigurációkat mágnesgolyókkal előállítani! 

a, Mit tapasztalunk, és miért?  

b, A tapasztalatunk alapján elfogadható-e a könyv mágnességre adott 

magyarázata? 

 

4, Vizsgáljuk meg különféle mágnesgolyó konfigurációk mágneses mintázatát! 

Néhány ötlet az internetről: 

    
 

    
 

       
 

 

5, Készítsünk egy páros számú (pl. 6 db) golyóból álló láncot, és középen függesszük 

fel egy vékony cérnára!  

a, Milyen helyzetbe áll be a lánc? Magyarázzuk meg, miért!  

b, Miért nem a Magyarországon mérhető kb. 62 fokos inklinációt mutatja?  

c, A tömegközéppontjában kell-e felfüggeszteni az iránytűt?  

d, Ugyanaz az iránytű egyaránt jól használható a Föld minden régiójában?   

e, Mit tapasztalnánk, ha iránytűnket a Föld déli féltekéjén próbálnánk meg 

használni? 
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6, Ha egy mágnesrudat a pólusokat összekötő tengelyre merőlegesen kettétörünk, két 

mágnest kapunk, amit azt Sas Elemér demonstrálja is az egyik kísérletében. A 

két félmágnest eredeti pozíciójukba visszahelyezve azok önként egyesülnek, és 

visszakapjuk az eredeti mágnest.  

a, Mit kapnánk, ha a mágnesrudat a hossztengelye mentén választanánk ketté?  

b, Mi történne, ha a visszahelyeznénk azokat eredeti pozíciójukba?  

c, Próbáljuk meg modellezni a szituációt mágnesgolyókból álló láncokkal!  

d, Ütés hatására miért hajlamosak szétrobbanni a szupererős mágnesek? 

 

7, Vizsgáljunk meg több hűtőmágnest!  

a, Mindegyiknek ugyanolyan a mágneses mintázata?  

b, Milyen sűrűn vannak a csíkok?   

c, Ugyanolyan sűrűn vannak minden hűtőmágnesen? 

 

8, Elemezzük a 35. ábrát! Mit tudunk megállapítani a zár működésére vonatkozóan? 
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https://www.youtube.com/watch?v=CWH9C__jn2w
https://www.youtube.com/watch?v=Fw-PemqRN3A
https://www.youtube.com/watch?v=slVL5nbTXd4
https://www.youtube.com/watch?v=S9cOEb54oYE
https://www.youtube.com/watch?v=AMggixEu0q0
https://www.youtube.com/watch?v=KFr5GmViLug
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Egyéb források: 

 

[W-26] Halbach array 

https://en.wikipedia.org/wiki/Halbach_array 

 

DC Magnetic Field Gauss Meters & Detectors   

https://www.lessemf.com/dcgauss.html 

 

Balázs Éva: Geofizikai (mágneses) adatok háromdimenziós megjelenítése virtuális 

glóbuszokon  

http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/szakdolg/2013-bsc/balazs-eva.pdf 
 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Halbach_array
https://www.lessemf.com/dcgauss.html
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/szakdolg/2013-bsc/balazs-eva.pdf
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8. Jegyzetek 
                                                 

i Ropolyi László, Szegedi Péter (szerk.): Isaac Newton válogatott írásai [1] című 

műve szerint ez az állítás ilyen formában nem helytálló. A távolhatás elméletét csak 

Newton követői tulajdonították Newtonnak. Ő maga tiltakozott az ellen, hogy a 

gravitációt távolhatásként fogjuk fel. Az alábbiakban idézet a fenti könyv előszavából: 

 

„Robert Boyle végrendeletében 50 fontot szánt egy évente 8 prédikációból álló 

sorozatra arról, hogy a tudomány miként támogatja a kereszténységet az ateistákkal, 

deistákkal, pogányokkal, zsidókkal és mohamedánokkal szemben. Richard Bentley 

tiszteletes volt az első, aki Boyle halála után ilyen prédikáció- sorozatot tartott ’Az 

ateizmus cáfolata’ címmel, felhasználva Newton Principiáját. Úgy érezte, hogy a 

newtoni munka – a világ megtervezésére való utalással – bizonyítékot szolgáltat az 

isteni gondviselésre. Az utolsó két előadása előtt fordult a problémával Newtonhoz, 

ennek eredményeként született a négy levél. Később Bentley volt az, aki a Principia 

másodszori kiadását javasolta, és összehozta Newtont Cotesszal, aki azt sajtó alá 

rendezte. 

Maguk a levelek önmagukért beszélnek, kevés kommentárt kívánnak. Az első 

levél rögzíti legvilágosabban Newton álláspontját az alapvető kérdésben: a 

Naprendszer tulajdonságai egy Isteni Lény – vagy ahogy a szerző különböző 

funkciói alapján nevezi, egy Erő, egy Ok, a Rendszer Alkotója, egy Akarat, a bölcs 

Megfontolás, Választás – után kiáltanak, aki ráadásul jártas kell legyen a 

mechanikában és a geometriában. A második levélben Newton kioktatja Bentleyt a 

végtelen és a gravitációs erő felfogásával kapcsolatban. Utóbbi problémára kicsit 

részletesebben visszatér a harmadik levélben. Tiltakozik az ellen, hogy a gravitációt 

távolhatásként fogjuk fel. Ez azért érdekes, mert a Newton-értékelések szokványos 

fordulata, hogy míg Descartes csak közelhatásokat tudott elképzelni, addig az angol 

fizikus – a descartes-i kép más vonatkozásait megtartva, de ezt és az (első levélben is 

szereplő) örvény-hipotézist elvetve – bevezeti a fizikába a távolhatást. Newton 

látszólag nyitva hagyja a kérdést, valójában azzal, hogy felveti a gravitáció nem 

anyagi voltát, felkínál egy választ. Ahogy teológiai és egyéb – életében publikálatlan 

– írásaiból, vagy akár a Principia második kiadásának végén levő általános 

megjegyzéseiből tudjuk, szerinte Isten mindenütt, mindenhol és teljes aktivitásával 

jelen van, így aztán gondoskodni tud a testek mozgatásáról is. Ez a megoldás 

feltehetőleg Newton számos követőjének nem tetszett, ezért terjedt el a távolhatáson 

alapuló felfogás.” 

 
ii George Gamow: A fizika története [2] a következőképp fogalmaz:  

 

„Faraday egyszerű gondolkodásmódja számára azonban úgy tűnt, hogy ennek a 

„távolbahatásnak” nincsen fizikai értelme. Ha azt látta, hogy egy teher egyik helyről 

a másikra mozdul, látni akarta a kötelet is, amely azt húzza, vagy a botot, amely azt 

taszítja. Hogy az elektromos töltések és a mágnesek között ható erőket szemléletesen 

maga előtt lássa, a közöttük levő teret úgy képzelte el, hogy azt „valami" kitölti, ami 

húzni és taszítani képes. Beszélt valamiről, ami mint egy csomó gumicső, a két 

egymással szemben álló elektromos töltés vagy mágneses pólus között feszül (65. 

ábra), és azokat összehúzza. Azonos előjelű töltések vagy pólusok esetében ezek a 

gumicsőszerű valamik másképpen haladnak (65b. ábra), és széttaszítják egymást. A 

Faraday-csöveket vagy erővonalakat mágnes esetében ki lehet mutatni. ha finom 
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vasreszeléket szórunk az üveglapra, amelyen a mágnes van. A reszelék mágneses 

lesz, és a csövek (erővonalak) mentén ható mágneses erők irányában helyezkedik el, 

amiből a III. táblán látható minták keletkeznek. Elektromos tér esetében elektromos 

polarizáció alkalmazásával kaphatunk hasonló eredményeket, ezt a kísérletet 

azonban nehezebb elvégezni. Faraday megmutatta: az elektromos és a mágneses 

csövek (erővonalak) okozzák a különböző elektromágneses jelenségeket. Ha dróton 

áram folyik át, akkor a drótot köralakban erővonalak veszik körül (65c. ábra), 

amelyek a mágnestűre hatást gyakorolnak, és azt meghatározott irányba mozdítják el. 

Ha egy vezető drótot egy mágneshez képest mozgatunk (vagy fordítva), akkor az 

mágneses csövek útját keresztezi (65d. ábra), és ennek eredményeképpen áram 

indukálódik benne. 

 

 
 

Faraday ezen elképzelései bizonyos tekintetben elég naivak voltak, és nagyrészt 

kvalitatívak, mégis új korszakot nyitottak meg a fizika fejlődésében. A testek között 

nagy távolságra ható misztikus erők helyébe a testek között és körül a térben 

folytonosan elosztott „valami" lépett, „valami", aminek minden egyes pontban 

meghatározott értéket lehet tulajdonítani. Ezzel bevezette a fizikába az elektromos, 

mágneses vagy gravitációs kölcsönhatásra egyaránt az „erőtér", vagy egyszerűen a 

„tér" fogalmát. Az üres tér által elválasztott anyagi testek közötti erőt úgy lehetett 

felfogni, mint a testeket körülvevő terek közötti „közelhatások" eredményét. 
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” 

 

 

iii Faraday életrajzához szintén Gamowtól [2] idézünk részleteket: 

 

Michael Faraday, aki az elektromos és mágneses jelenségekre vonatkozó 

klasszikus kutatásokat betetőzte, és új korszakot tárt fel, amelyet ma „modern 

fiziká"-nak nevezünk, 1791-ben született London közelében, egy kovácsmester 

fiaként. Családja szegény volt ahhoz, hogy iskoláztassa, ezért 13 éves korában kifutó 

lett Mr. Riebau könyvesboltjában. Egy évvel később Riebau könyvkötőinasnak 

szerződtette hét évre. Faraday nemcsak bekötötte a könyveket, amelyek a boltba 

kerültek, hanem sokat közülük elejétől végéig el is olvasott, ami szenvedélyes 

érdeklődést keltett benne a természettudományok iránt. 

…… 

Faraday-nek, az elektrolízis felfedezése után, állás után kellett néznie, mert tudta, 

hogy állása az üzletben már csak néhány hónapig tart. Leghőbb vágya volt, hogy Sir 

Humphry Davynél, a neves kémikusnál dolgozhasson, akinek előadásait inaskorában 
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is hallgatta. A Davy előadásairól készített jegyzeteit kalligrafikusan lemásolta, 

mesterien elkészített rajzokkal egészítette ki, elegáns kötetet készített belőlük, és 

elküldte neki, azzal a kéréssel, hogy munkát kapjon laboratóriumában. Sir Humphry 

Davy a Royal Institution of Great Britain egyik igazgatója volt, és az intézet egyik 

felügyelőjétől kért tanácsot a fiatal könyvkötő alkalmaztatása ügyében. Az a 

következőket mondta: „Mossa az edényeket! Ha értékes fiú, akkor elfogadja ezt a 

munkát; ha nem fogadja el, akkor semmire se való!" 

Faraday elfogadta, és az intézetben maradt élete további 45 éve folyamán, először 

mint Davy segédje, azután mint munkatársa és végül, Davy halála után, mint utódja. 

 


