
1707. április 15-én Bázelban született Leonhard Euler svájci matematikus és 
fizikus, aki a matematika szinte minden területén letette a névjegyét. 

Euler előkelő ősökkel rendelkező, jómódú családban nőtt fel, édesapja, Paul 
Euler kálvinista lelkész egyengette tanulmányait. Szerette volna, ha fia egy nap 
szintén lelkész lesz, azonban nagy hangsúlyt fektetett a matematikatanulásra is. 
Mivel akkoriban az egyetemen még nem tanítottak matematikát, Euler teológiát 
hallgatott, de magánúton a kiváló matematikus, Johann Bernoulli tanítványa volt. 
1727-ben Bernoulli fiának meghívására a Szentpétervári Tudományos Akadémia 
fizika professzora, majd két évre rá a matematikai osztály vezetője lett. 

1734-ben feleségül vette 
Katharina Gsellt, akitől 13 
gyermeke született. Eulernek 
sajnos több egészségi problémája 
volt élete során, melyek 
következtében megvakult a jobb 
szemére, később pedig egy rosszul 

sikerült szemműtét után a másik szemére is elvesztette a látását. 
Betegsége és állapota azonban nem befolyásolta kutatásaiban. 
Felfedezéseinek jelentős részét vakon tette, munkáját barátai 
jegyzetelésekkel önzetlenül segítették.

A matematika minden területén tudunk egy nagyszabású felfedezést 
mondani, mely Eulerhez kapcsolódik. Szinte egymaga alkotta 
meg például a ma is használatos trigonometriát. A számelmélet 
területén több bizonyításra váró tételt is eredményesen igazolt, 
a geometria területén több tétel és kifejezés is az ő nevét viseli, 
melyeket maga fedezett fel és bizonyított is. Az egyik legismertebb 
munkája a königsbergi hidak néven elhíresült matematikai 
feladvány megoldása volt, mely a gráfelmélet megszületéséhez és 
elterjedéséhez vezetett.

Euler a fizika területén elsősorban mechanikával foglalkozott, 
azonban kutatott többek között az optika és a pörgettyűmozgás 
kérdéskörében is. A csillagászatban szintén letette a névjegyét, 
amikor az üstökösök és egyéb naprendszerbeli égitestek pályáját 
nagy pontossággal kiszámította. Sokoldalúságát tükrözi, hogy írt 
könyvet a zenéről, hajótervezésről és a tüzérségről is. 

Szívügye volt a tudományterületek megkedveltetése, ezért az újabb 
tudományos felfedezéseket különböző fórumokon népszerűsítette. 
Ezek a munkái a Levelek a német hercegnőhöz című művében 
kerültek összefoglalásra három kötetben.

LEONHARD EULER

A GRÁF FOGALMA
Ha véges sok pont közül egyeseket vonallal 
összekötünk, akkor a kapott ábrát gráfnak 
nevezzük.
Kisablak 2:
A königsbergi hidak problémája
A poroszországi Königsberg (napjainkban 
Oroszország területén található Kaliny-
ingrád) városában hét híd ívelt át a Prégel 
folyón úgy, hogy ezek a folyó két szigetét is 
érintették. A königsbergiek egy feladványt 
adtak Eulernek: vajon végig lehet-e menni 
az összes hídon úgy, hogy mindegyiken csak 
egyszer haladjanak át, és egyúttal vissza-
érjenek a kiindulópontba. 1736-ban Euler 
bebizonyította, hogy ez lehetetlen.

A történet népszerűségéhez hozzátartozik 
egy legenda is, mely szerint 1750 körül állí-
tólag a königsbergi elit tagjai rendszeresen 
sétálgattak vasárnaponként a hidakon, hogy 
egy olyan útvonalat találjanak, amely meg-
felel a fenti feltételeknek.



1773-ban Euler felesége elhunyt, majd három évvel később feleségül vette annak féltestvérét Salome Abigail Gsellt.
Euler még a halála előtti pillanatban is a tudományokkal foglalkozott, az újonnan felfedezett Uránusz bolygóról 
és annak pályamozgásairól értekezett kollégájával, amikor hirtelen agyvérzés következtében elhunyt. Az 1783. 
szeptember 18-án bekövetkezett halála után a Szentpétervári Tudományos Akadémia folyamatosan jelentette 
meg korábbi kiadatlan műveit. Hogy mennyire termékeny is volt a természettudományok területén az is bizonyítja, 
hogy haláláig 560 művét adták ki. Napjainkban ez a szám már 866-ra nőtt.
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