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Ktészibiosz Alexandriában (Egyiptom) mun-
kálkodó görög fizikus és feltaláló volt. A 
pneumatikáról című – az idők folyamán 
azonban elveszett – könyve alapján méltán 
nevezik a pneumatika atyjának. Ez volt az 
első tudományos igényű tanulmány, amely 
az összenyomott levegőről, annak használa-
táról a szivattyúzásban és az ágyúk működtetéséről szólt. A Memorabilia, 
amely kutatásainak gyűjteménye volt, szintén nem került elő. Erről a mű-
véről Athénaiosz nyomán tudunk. 

Ktészibiosz valószínűleg az alexandriai múzeum első „igazgatója” 
volt. Sajnos nagyon keveset tudunk az életéről és munkásságáról. Alko-
tásairól közvetve Vitruvius, Athénaiosz és a bizánci Philo krónikáiból sze-
rezhetünk tudomást. Ezekben a művekben egy halk sóhajtással jegyzik 
meg, hogy az első mechanikusnak előnyére vált olyan királyok alatt dol-
gozni, akik szerették a hírnevet, és támogatták a művészetet. Proklosz, 
aki Eukleidész és a bizánci Hérón hírmagyarázója is volt, szintén az antik 
világ legnagyobb mérnökeként említi Ktészibioszt, noha őt magát egyet-
len alkotása sem élte túl. 

Ktészibiosz az alexandriai Aspondiában egy borbély fia volt. Nem so-
káig űzte apjától tanult mesterségét, a borbélyságot. Tehetséges mate-
matikus volt, és egész életét a gépek és mechanikai szerkezetek fejleszté-
sére fordította. Nem vallotta Arkhimédész álláspontját: az alkalmazás, a 
földi megvalósítás szükségtelenségét, sőt arra törekedett, hogy tanítvá-
nyai útján is finomítsa és terjessze tanait. Tanítványai között volt a neves 
Hérón is. Hérón a könyvében, a Pneumaticában elmeséli, hogy milyen 
véletlen vezette Ktészibioszt a préslevegő felfedezéséhez. Igaz, hogy ez 
a felfedezés nem jött volna létre, ha addig is nem foglalkozott volna me-
chanikával, mint ahogy Newton sem jött volna rá a mozgásmennyiség 
megváltozásának hatására létrejött erőre, csupán a leeső alma láttán.

Első találmánya eredeti szakmájának egy kellékéhez, a tükörhöz 
kapcsolódott. Apja borbélyműhelyében egy tükröt akart felszerelni úgy, 
hogy az egy rejtett mechanikai szerkezet segítségével fel és le mozgat-
ható legyen. Egy, a tükörrel azonos súlyú ólomsúlyt készített. Egy zsinórra 
ráakasztotta a tükröt, a zsinórt függőlegesen egy csigához vezette, majd 
azon átfordulva közvetlenül a mennyezet alatt a sarokban elhelyezett 
másik csigához vezette. A sarokban egy, csak igen kicsivel nagyobb át-
mérőjű, padlóra illesztett csőben elhelyezett hengeres ólomsúly (ellen-
súly) volt a felülről lenyúló zsinórhoz kötve.

Arra számított, hogy ha a tükröt könnyedén megemeli, úgy a cső-
ben elmozduló ellensúly a tükröt felemeli. Nem így történt! Az ólomsúly 
ugyanis olyan szorosan illeszkedett a csőhöz, hogy mint dugattyú mű-
ködött, és az alája szorult levegő csupán igen kicsit nyomódott össze. 
Ktészibiosz ezt nem tudta, és az egészet nem értette. Szétszereltette és 
összerakatta, majd ismét szétszereltette. Minden összerakásnál hol szo-
rosan volt a csőben a súly, hol egy kis réssel. Ettől függött a nem működés 
vagy működés. Végre rájött a levegő viselkedésére, lyukat vágott a pad-
lószint felett, amelyen sípolva távozott az összenyomott levegő. Megszü-
letett az orgona gondolata!

Találmányai
Ktészibiosz víziorgonája
Ktészibiosz orgonájának hajtóele-
me a préslevegő volt. Mivel a víz 
volt a legolcsóbb közvetítőelem, 
a lábbal, kétkarú emelőáttétellel 
mozgatott dugattyú a levegőt egy 
vízbe merülő harang alá nyomta. A 
most már állandó nyomású présle-
vegő a billentyűk által nyitogatott 
szelepen át ömlik a sípokba, és han-
got keltve a szabad atmoszférába. 
A hidraulisz volt az első billentyűs 
hangszer, amely minden bizonnyal 
a templomi orgonák elődje volt.

Ktészibiosz vízórája
Ktészibiosz vízórája nem a vízmeny-
nyiség mérésére, hanem az idő múl-
ásának kijelzésére szolgált. Működé-
si elve nagyon hasonlít a XX. századi 
vízöblítéses WC kialakításához any-
nyiban, amennyiben az úszózárású 
szelepet mindkettőben megtaláljuk.  

A Ktészibiosz-féle 
hengerdugattyús szivattyú
Ktészibiosz dugattyús szivattyúja 
bronzból készült. Lábazatán egy-
mástól kis távolságra két ikerhen-
gert találunk. A középütt lévő nyo-
mócsőbe szelepeken át kerül a víz. A 
két dugattyú váltakozva mozog fel 
és le. A felfelé mozgó dugattyú szív, 
a lefelé mozgó pedig nyom. A szele-
pek csak egy irányban engedik át a 
vizet. A közelmúlt kézi működtetésű 
tűzoltószivattyúja is így működött.
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