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Könyvkötőinasból lett minden idők egyik legnagyobb fizikusa 
A fizikatörténet kevés olyan esetet tart számon, amelyben egy ember, közép-

és felsőfokú  tanulmányok nélkül, kizárólag a saját erejéből, autodidakta módon 
emelkedik fel a tudományos világ legmagasabb szféráiba. 

Ki is volt az az ember, aki ámulatba ejtette kora tudományos világát? 
Michael Faraday 1791 szeptember 22-én született, tehát éppen kétszáz évvel 

ezelőtt - a London melletti Newingtonban. Atyja egyszerű kovács, aki a vézna, ,de 
nagyon élénk eszű értelmes gyereket valami könnyebb mesterségre szánja. így 
lesz a kis Michael 13 éves korában könyvkötőinas egy londoni könyvesboltban, 
így igen korán a könyvek vonzáskörébe kerül és nagy érdeklődéssel olvassa a 
különböző természettudományos vonatkozású műveket. 

1813-ban egy izgatott fiatalember várt a londoni Royal Institution előcsarnoká-
ban sir Humphrey Davy-ra az intézet nagynevű igazgatójára, a kor híres kémiku-
sára és fizikusára. Ez a fiatalember Faraday volt aki, szeretett volna egyszerű 
munkásként Davy intézetében dolgozni. Ez az intézet a tudomány művelésére és 
népszerűsítésére lett alapítva. A tudomány népszerűsítő feladatat úgy valósította 
meg, hogy rendszeres ismeretterjesztő előadásokat szerveztek kiváló szakem-
berek bevonásával. Az előadók közé tartozott Davy is. A hallgatóság soraiban 
rendszeresen ott ült egy kis könyvkötősegéd, Michael Faraday, aki az előadások-
ról készített jegyzeteit lemásolva és sajat megjegyzéseivel kiegészítve elküldte 
Davynek, azzal a kéréssel, alkalmazza őt bármilyen munkára az intézetben. Davy 
felvette intézetébe, igaz egyelőre csak egyszerű munkásként, az intézet takarítá-
sát és az edények mosogatását végezte. Faraday hamar kitűnt szorgalmával, 
kézügyességével, leleményességével és még ugyanabban az évben laboráns lett 
a Royal lnstitutionban. Davy annyira megkedvelte ügyes és tehetséges ifjú mun-
katársát, hogy még 1813-ban magával vitte európai körútjára. A közel egy évig 
tartó utazás alatt bejárta Franciaországot, Németországot, Svájcot és Olaszorszá-
got. Faraday ezen utazások során olyan szellemi nagyságokkal ismerkedett meg 
mint Ampere és Arago. Davy - látva ügyességét -, ifjú munkatársának egyre több 
önállóságot biztosított a kémiai kísérletezések területén; ekkor fedezte fel Faraday 
a benzolt és végezte el az első gázcseppfolyósítást. 

Ezekről és más kísérleteinek eredményeiről 1816-ban egy könyvben számol 
be, mellyel elnyeri Davy és kortársai első elismerését. További sikeres kutatómun-
kája eredményeként egyre több kitüntetésben részesül: előbb Davy titkára lesz, 
majd 1824-ben a Royal Society (az angol tudományos akadémia) tagja és 1825-
ben az alig 34 éves tudóst a Royal Institution igazgatójává választják. 

Faraday egész életére szóló programja: minél többet megfejteni "a természet 
erői" közötti összefüggésekből. Annak ellenére, hogy kutatómunkája során na-
gyon sokféle és különböző területre hatolt be, természettudományos életművét 
egységbe fogja az a gondolat, hogy mindenkor a jelenségek belső kapcsolatait, 
összefüggéseit kutatta. 

Oersted felfedezése  (1820), valamint Ampére, Laplace, Biot és Savart mun-



kássága nyomán tisztázódik az elektromos áram mágneses hatása és annak 
alapvető törvényei. Faraday mintegy 10 éven át foglalkozik a fordított  jelenséggel, 
hogyan lehet mágneses tér segítésével elektromos áramot előállítani. Kitartó 
kutatását 1931-ben siker koronázza, felfedezi  az elektromágneses indukció jelen-
ségét: azaz azt a hatást, melynek során a változó mágneses fluxus egy vezetőben 
elektromos feszültséget gerjeszt. Még ugyanabban az évben a jelenség mennyi-
ségi törvényét is megállapítja és kísérletei során eljut az első elektromotor meg-
szerkesztéséhez 

E korszakalkotó felfedezése  révén Faraday neve az egész tudományos világ 
előtt ismert lett. 

Az elektromos áram kémiai hatása a múlt század elején vált ismertté. Nicholson 
és Carlisle a vizet felbontotta hidrogénre és oxigénre elektromos áram segítségé-
vel, Davy pedig az új vegyi elemek egész sorát (Na, Ca, K, Sr, Ba, Mg) fedezte fel 
ezzel a módszerrel. Maganak a jelenségnek az áram és vegyi folyamatok kölcsön-
hatása és a jelenség mechanizmusa, azonban még tisztázatlan volt. Ezt a felada-
tot szinte minden részletében Faraday oldotta meg. 

Igy fedezte fel 1834-ben az elektrolízis törvényeit és ezzel megalapozta az 
elektrokémiát. Faraday vezette be az olyan kifejezések használatát mint: anód, 
katód, anion, kation, elektród, ion stb. 

Faraday részletesen foglalkozott a szigetelők elektromos tulajdonságaival. A 
dielektrikum elnevezés is tőle származik, a dielektromos állandó fogalmát és első 
mérési módszerét ő dolgozta ki. (A FIRKA előző 3.) számában közölt dielektromos 
állandó mérése a Faraday által megadott módszert ismerteti. - szerk. megj.) 

Faradaynak elévületlen érdemei vannak a diamágnesesség és a paramágne-
sesség tanulmányozásában is. Ő volt az első aki egyik felfedezése  nyomán 
felhívta a figyelmet a fény és a mágneses jelenségek kapcsolatára. Ez a felfede-
zése a róla elnevezett Faraday effektus  volt, melynek során kimutatta, hogy a 
mágneses tér elforgatja a polarizált fény polarizációs síkját. 

Faraday autodidakta volta a fizika fejlődése szempontjából egyenesen előnyös 
volt. Az ő korában ugyanis az elektromos és mágneses erőhatasok terjedésének 
leírására rendkívül bonyolult matematikailag nehezen követhető elmélettel próbál-
koztak. Faraday, aki nem volt járatos a felsőbb matematikában egy sokkal egy-
szerűbb szemleletes erőtér elméletet dolgozott ki, melynek leírásában alapvető 
szerepet játszanak az általa bevezetett erővonal, erővonal-fluxus és a térerősség. 

A Faraday által kidolgozott modern fizikai erőtérelmélet matematikai megala-
pozását a későbbiek során az ifjú kortárs és honfitárs J.C. Maxwell végzi el. A 40 
éveel fiatalabb Maxwell élete vegéig őszinte barátja és nagy tisztelője volt. 

A nagy természettudós 1867-ben, 76 éves korában halt meg. 
Faradayt úgy tartja számon a tudománytörténet mint a modern fizikai szemlélet 

- erőtér elmélet, klasszikus elektrodinamika, elektrokémia, elektrotechnika egyik 
- úttörőjét. 
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