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KOVÁCS ZSÓFIA – PRISZTÓKA GYÖNGYVÉR 

Az úszás oktatásának  
megjelenése és fejlődése 

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

Bevezetés 

Tanulmányunkban történeti elemzést végzünk, amelyben röviden bemutat-
juk hazánk egyik sikersportágának múltját, majd a sportág közoktatásban, 
köznevelésben való megjelenését és fejlődését elemezzük napjainkig. Mun-
kánk célja a történeti áttekintést párhuzamba vonni a tantervekben szereplő 
iskolai úszásoktatással, hogyan változtak a követelmények, és milyen új 
programok kerültek bevezetésre annak érdekében, hogy minél több gyermek 
elsajátíthassa az úszás alapmozgását. Forrásaink a szakirodalmakon túl az 
elemi-, népiskolai tantervek, a nemzeti alap- és kerettantervek gyűjteménye. 
A forrás- és dokumentumelemzésen alapuló kutatásunk több párhuzamos 
szálon fut, amelyek kölcsönösen kiegészítik egymást. Maga a folyamat az 
úszómozgás megjelenésével kezdődött, amely maga után vonta az úszásra 
alkalmas helyek létrehozását és az oktatás igényét. 

 
1. ábra 

Az iskolai úszásoktatás kialakulásának alapkoncepciója.  
Forrás: saját szerkesztés. 
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Az úszás rövid történeti bemutatása Magyarországon 

A történeti kutatások alapján a sporttörténészek jelentős része egyidősnek 
tartja az úszást az emberiséggel. Mivel a víz nélkülözhetetlen eleme az 
életnek, őseink letelepedése célorientáltan édesvizek (tó, patak, folyó) kö-
zelében történt meg. Mindezt tették azért, hogy könnyebben szerezzenek 
élelmet, biztosítsák a vízszükségletüket, és nem utolsósorban biztonságo-
sabb környezetet alakítsanak ki maguk körül. A víz (folyó, tó) közelsége 
védekezési lehetőséget biztosított az ellenséges hordák vagy a nagyobb 
ragadozó élőlények támadása ellen. A vízparton élő állatok élelemszerzé-
sének megfigyelésekor őseink követték példájukat, és igyekeztek a tőlük 
ellesett módon elsajátítani a halászat rejtelmeit. Az apály-dagály jelenség-
nek köszönhetően rájöttek, hogy a víz felszíne alatt, a meder fenekén több 
ehető élőlény is van, így levegővisszatartással próbáltak lemerülni értük 
(Bakó, 1986; Biró, 2007; Rajki, 1978). A halászat és a búvárúszás történe-
te ezen a ponton kezdődhetett el. Az őskori barlangrajzok, ókorból fenn-
maradt írások, görög irodalom, egyiptomi hieroglifák (i.e. 3000), dom-
borművek, freskók, rajzok mind azt bizonyítják, hogy igen jártasok voltak 
és több úszásnemet is ismertek (Vervaecke, 2014). Bizonyítékként kiemel-
hető a magyar származású Almásy László Ede (1895–1951) utazó, felfe-
dező által 1933-ban feltárt barlang – Gilf Kebir térségében –, ahol több 
száz rajz látható, amelyeken „kutyaúszással” és malomkörzéssel, a mai 
gyorsúszó kartempóhoz hasonló mozdulatokat végeztek az emberek a 
vízben, amikor táplálékot kerestek, vagy átkelni szerettek volna folyókon, 
tavakon. A barlangot az „úszók barlangjának” nevezik. A kezdetleges 
gyorsúszáson felül ismerték a pároskarú hátúszást, oldalazó úszást, és a 
mellúszáshoz hasonlító mozdulatokat is (Bakó, 1986; Biró, 2007; Stieber, 
1944). 

A korral előre haladva, a honfoglaláskori magyarokról szóló krónikák-
ban több leírás is említi a magyar fürdőket. Konkrét vízbe merülésről szóló 
történetekről a Magyar Krónikák számoltak be, mint például a III. Henrik 
(1017–1056) német-római császár által vezetett had ellen végrehajtott víz 
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alatti manőverről 1052-ben. Egy Zothmund nevű katona merült a víz alá, 
és lékelte meg éjszaka az ellenséges hajókat. Sokan megtörtént esemény-
nek hiszik, de számos cikkben teljesíthetetlen cselekedetnek gondolják. 
Mindenesetre tény, hogy a császár hajói elsüllyedtek, és meghátrálásra 
kényszerültek a német katonák (Földes és mtsai, 1982; Magyarbúvár, 
é. n.). 

A középkori Európában a lovagok testkultúrájában a nevelés hét fizikai 
készségét („septem probitates”) határozták meg. A lovagi feladatok között 
szerepelt a lovaglás, úszás, vadászat, íjazás, vívás, táblás játékok, labdázás és 
a versmondás (udvarlás) művészete. A mozgásfeladatokat már fiatalkorban 
szükséges volt elsajátítaniuk azoknak, akik a későbbiekben lovaggá akartak 
válni. Igaz az úszómozgás nem nevezhető teljességgel szabadúszásnak, 
hiszen a tanulás során lóval vagy ellensúlyozó tömlőket használva gyako-
roltak, amihez jelentősen nagyobb teljesítmény szükségeltetett. Tehát a 
lovagok jellemzően páncélban, fegyverekkel és lóval mentek, meneteltek 
a vízben (Kun, 1998). Sajnos a polgárok között nem terjedt úgy a fürdőzés 
hagyománya, mint az ókorban, így ezt a korszakot visszaesésnek tekintjük. 
A keresztény nézetek elterjedése, a megváltozott erkölcsök miatt a testkul-
túra fejlődése bizonyos régiókban lelassult, megállt. Az egyház nem csu-
pán a test edzését, élvezetét – így tehát az úszás gyakorlását –, de még a 
fürdést is tiltotta (Biró, 2007). 

Ugorva az időben, a reneszánsz korában (XIII–XVI. sz.), a Hunyadiak 
uralkodásának idejére a testedzés mellett előtérbe került a higiénia, és 
megjelentek a hideg-, a melegvizes-, sőt még a gőzfürdők is. Mátyás király 
(1443–1490) fekete seregében, zsoldos hadseregében Jiskra János hadvezér 
(1400–1469) vezetésével a táborita harci kiképzés fiatal korban kezdődött 
el, amelynek alapjait a népi testgyakorlatok képezték. Ráadásul a katoná-
kat úszni is megtanították a képzett oktatók. A felnőttek katonai képzését 
a mindennapos úszó-, lovagló-, futó-, birkózó- és kocsihajtó gyakorlatok 
tették ki. Az úszás elterjedéséről szóló feljegyzések a kései humanisták 
korára tehetők, sok fürdőnknek köszönhetően (pl. Gellérthegy) a XVI. 
századi Magyarországon. Ezek között vannak egyesek, melyeket királyiak-



AZ ÚSZÁS OKTATÁSÁNAK MEGJELENÉSE ÉS FEJLŐDÉSE  

8. ÉVF. 1. SZÁM 

93
 

nak neveznek, mivel a király itt is szokott fürdeni ezekben a fürdőkben, 
ahol úszni is lehet.” (Oláh, In: Földes és mtsai, 1982, 40.)  

Hazánk fürdőkultúráját a kutatók részben török eredetűnek (1541-től a 
török hódoltság korától) tartják, részben azonban nem. A fellelhető szak-
irodalmak ellentmondásosak. Tény viszont, hogy a XVI. századi török 
megszállás tovább növelte fürdőkultúránk színvonalát. Gőzfürdőket 
(hammám) tisztálkodás céljából, termálfürdőket (ılıca) (Rudas, Császár, 
Rác- és Király-fürdő) relaxáció, pihenés céljából építettek (Papp, 2010). 
Ilyenek voltak Egerben, Pécsen, Siklóson és Esztergomban is. A leírások 
alátámasztják, hogy Esztergomban már a török hódoltság előtt is volt für-
dő, amit III. Béla király (1148–1196) első felesége Chatillon Anna (1153–
1184) 1170–1184 között építtetett. Itt nemcsak a hőforrások, hanem sa-
vanyúforrások is rendelkezésre álltak, amelyeket a gyógyításokhoz használ-
tak a fürdőben és a közelébe épített ispotályban (Szállási, 1988). A Habs-
burg-Magyarország területén lévő fürdőkről rengeteg korabeli utazó és 
történetíró írt elismerően. Ilyen többek között Jacobus Tollius (1633–
1696) holland humanista vagy éppen Edward Brown (1644–1708) angol 
utazó. Nemcsak a fürdők felépítése és szépsége fogta meg őket (pl. Veli 
bej fürdője), hanem a felvidéki magyarok kiemelkedő úszásjártasságára is 
felfigyeltek (Brown, 1673; Kövér, 2013). Brown, az utazásairól írt egyik 
könyvében Veli bej fürdőjét emelte ki: 

„I obferved eight, and bathed in fome of them; the moft Magnificent is 
the Bath of Velibey, very much beautified by Solyman; having four Cupo-
la’s, befides a very flately one is the middle, fupported by twelve large pil-
lars. There is high hill, called St. Jeromes Mount, which bath a Fort on 
the top, and over-looks the Town and Country” (Brown, 1673, 33)1. 

 
 1  „Látható itt néhány szép mecset és karavánszeráj (nagy és üres házak, melyek fogadók az utasok 

részére) és számos kiváló fürdő, amelyekből nyolcat láttam, és fürödtem is bennük. Ezek közül a 
legpompásabb a Velibey fürdő, amelynek szépségét nagymértékben emelte Szulejmán [szultán]. 
Négy kupolája van, s mellettük még egy középen, amely nagyon pompás és 12 nagy és vastag pil-
lér támasztja alá [...]” (Sudár, 2003: 236) 
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Összességében míg a fürdők a tisztálkodást, gyógyítást és felüdülést 
szolgálták, addig az úszásra alkalmas létesítmények létrehozása, bővítése 
elsősorban a katonaság harchoz szükséges vízbiztonságának, úszástudásá-
nak megszerzésére volt hivatott. A kör folyamatosan bővült, így a neme-
sek, később a köznép, míg végül a nők is csatlakozhattak a fürdőket láto-
gatók sorához. A nők számára külön látogatási időpontokat biztosítottak, 
később pedig külön női fürdőket létesítettek (pl. 1852: Pest, Walter-féle 
női uszoda a Dunán), mivel a közös fürdőzés még sokáig nem volt megen-
gedett (Bakó, 1982; Földes és mtsai, 1982). 

Az úszásra alkalmas helyek, uszodai létesítmények kialakítása  

Magyarország ma is híres természetes vízkészleteiről, forrásairól. Ezeket a 
természeti adottságokat kihasználva már az első századtól kezdve épültek 
fürdőlétesítmények hazánkban. Az egyik ilyen „első”, a Római Birodalom 
részeként, a római Aquincum (neve: aquae quinque/öt víz vagy akink/bő 
víz) katonai település megépítése volt, amely 200 évig virágzott. A város 
feltárásakor sok fürdőt, izzasztóhelyiséget és medencét találtak, valamint 
volt köztük úszásra is alkalmas méretekkel rendelkező medence. A telepü-
lés maradványai ma is megtekinthetők Budapesten (Aquincumi Múzeum 
és Régészeti Park). Az Aquincum első régészeti feltárása Schönvisner 
István (1738–1818) nevéhez fűződik, amelyről a „De Ruderibus Laconici 
Caldariique Romanorum” címen publikált tanulmányt 1778-ban. Leírásá-
ban részletesen mutatja be, hogy a tornacsarnokban („palaestra”) meden-
cék, fürdőkádak és izzasztókamrák álltak rendelkezésre a katonák számára. 
Ezen felül a gazdag római polgárok is építettek – elsősorban tisztálkodás 
céljából – saját privát fürdőket birtokaikon. A tehetősebb római polgárok 
nemcsak fürdésre használták ezeket, hanem saját gyermekeik vízbiztossá 
nevelése céljából is. A Római Birodalom fürdői kiemelkedőek voltak. Az 
egyik legnagyobb úszásra alkalmas létesítményük a diocletianusi fürdő 
(i. e. 305-ben épült), melynek medencéje 100×50 méteres volt. (Érdekes-
ségként megjegyezzük, hogy ma egy európai versenymedence mérete 
25×50m, egy amerikai medence hossza 50 yard.) A birodalomban az i. e. 
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VIII. századtól kötelezővé tették az úszás elsajátítását a fiatalság mellett a 
katonaság számára is. Cézár elrendelte, hogy seregének minden katonája 
tudjon úszni. Ezt különböző tesztekkel mérték fel, amit teljes fegyverzet-
ben is teljesíteni kellett. A források alapján ezekben a nagy méretekkel 
rendelkező létesítményekben főleg katonai úszásoktatás folyt, ami során 
búvárúszást is tanultak, valamint teljes fegyverzetben történő lovasúszásra 
oktatták őket (Bakó, 1986; Földes, 1954; Freas, 1999). 

A korai középkorban (Árpád-kor, 1000–1301) a forrásvizek gyógyha-
tását igyekeztek kihasználni. Kórházakat építettek e gyógyhatású források 
köré hol nagyobb, hol kisebb méretű medencékkel. Az egyik ilyen fürdőnk 
a Gellért Gyógyfürdő (1178 körül a Gellért-hegy lábánál rendkórházat 
alapítottak, ami később sokszor cserélt nevet és gazdát), amely kiemelkedő 
és meghatározó helyet foglal el jelenleg is hazánk fürdőkultúrájában. Érté-
kes gyógyvízkincse és építészeti szépsége miatt napjaink kedvelt 
(gyógy)turisztikai célpontja a külföldiek számára is (Köbli, 2018). 

Az első hivatalos nyitott, kincstári uszoda a Duna parton épült meg a 
mai Lánchíd-fő környékén 1817-ben katonai célzattal, de bizonyos idő-
szakokban a civilek számára is nyitva állt. A XIX. században a sportélet 
fejlődésnek indult, így 1836-ra már a civilek is kaptak egy saját, 36×14 
méteres vízfelületű kerített részt a Dunában. Ezt követően sorozatban 
épültek meg az ún. uszálystrandok a folyópartokon. Ezek szezonálisan 
működtek nyáron, amit egy fából készült rács által a folyóból elkerített 
részként kell elképzelni, jellemzően 20 méter hosszú, néhány méter széles, 
két méter magas, felül nyitott lécszerkezetként. A kosárszerű rész akadá-
lyozta meg azt, hogy az úszókat elsodorja a vízáramlat (Dunántúli Napló, 
1980; Horváth, 2017). A szerkezetek terveit folyamatosan fejlesztették. 
Clark Adam (1811–1866) acélkosaras változatot tervezett például, amit 
egy gép segítségével ki lehetett emelni a vízből. 1852-re négyre emelkedett 
ezeknek a „ketrec” uszodáknak a száma, 1910-re már kilenc ilyen sportlé-
tesítmény volt Budapest dunai szakaszán. Az első épített uszoda Egerben 
nyílt meg 1856-ban. 1860-ban nyitotta meg kapuit a Császár Fürdő, ami 
már zárt medencével is rendelkezett. Megkülönböztetve, volt egy 25×10 
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méteres csak nők által látogatható és egy 35 méter hosszú csak férfiak 
számára látogatható medence. 1926-ban Hajós Alfréd tervei alapján a 35 
méteres medencét 25×50 méteresre változtatták, amiben nem sokkal ké-
sőbb már Európa-bajnokságot rendeztek. Az uszodák mellett 1973-ig 
még a Dunában történő fürdőzés és kiúszás is engedélyezett volt. Ezt kö-
vetően vezették be a tilalmat, mivel a víz minősége egyre inkább romlott, 
így úszásra alkalmatlanná vált. Kutassi (1981) szerint az 1960-as években 
uszodaépítési program kezdődött hazánkban, így számos vidéki iskolai 
körzet közelében is építettek úszásra alkalmas létesítményt. Az 1974–
1979-es időszakra pontos adatokat is találtunk hazánk úszásra alkalmas 
létesítményeinek (úszómedencéinek) számáról. 1974-ben 291 úszómeden-
ce működött hazánkban, amelyből 32 db volt fedett. Ez a szám 1979-re 
354-re növekedett, melyből 58 db volt fedett (Kutassi, 1982). Ismertebb, 
úszásra alkalmas helyszínek a programok előtt korábban, és attól függetle-
nül is épültek. Ilyen volt például a Sárospataki Református Kollégium 
közelében 1863-ban a Bodrog folyó partjára tervezett, vagy éppen az egyik 
első, az 1877-ben a szarvasi főgimnáziumnál egy nyitott, civilek által is 
látogatható uszodai létesítmény megépítése. A szakszerűbb létesítmények 
megléte előtt folyóknál, tavaknál egy-egy elkerített részen tanították a 
fiatalokat úszni. A könnyűszerkezetű uszodák megépülésével kezdődtek el 
hazánkban a tömeges úszásoktatások, és az úszás tömeg- és versenysporttá 
válása (Bakó, 1986; Kutassi, 1981; Szinyei, 1804; Zádor, 1988). 

Az úszásoktatás fejlődéstörténete  

A létesítményekkel párhuzamosan kialakult az úszás oktatásának igénye is. 
Eleinte elsősorban a katonaság számára épültek az úszásra alkalmas he-
lyek, később fokozatosan egyre több ember számára nyíltak meg rangtól és 
nemtől függetlenül, míg végül a felvilágosult gondolkodók, nevelők és 
szakemberek által keretet kapott az úszás oktatása.  

1538-ban jelent meg az úszósport első szakkönyve, ami nagy előrelé-
pésnek számított. Címe „Colymbetes, sive de arte natandi dialogus et fes-
tivus et iucundus lectu” (Az úszás művészete), írója, Nicolaus Wynmann 
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(1510–1550) egyetemi tanár (Ingolstadt). Szakmai leírása párbeszéd for-
májú. Egy történetet mesél el, amelyen keresztül bemutatja az oktatás 
során az úszásnemek sorrendjét – először a mellúszást javasolja megtaníta-
ni a gyerekeknek, majd a hátúszást –, emellett hangsúlyozza a technikák 
szárazföldi elsajátítását is, a vízből mentés feladatait, a vízbeugrásokat, a 
merülés és taposás feladatait (Meursing, 2014; Wynmannus, 1538). 1696-
ban már francia nyelven is kiadásra kerül egy szakkönyv Melchisédech 
Thevenot (1620–1692) francia író, tudós, feltaláló, utazó jóvoltából. Cí-
me, „The Art of Swimming” („Úszás művészete képekkel ábrázolva és 
utasítások a hasznos fürdőzéshez”). A könyv akkora sikert aratott, hogy 
további négy nyelvre fordították le, és első kiadását követően 100 évvel 
később is újra kiadták. A szerző elsősorban a mellúszást részletezi művé-
ben, de a hason és háton történő váltott karú úszást is bemutatja (Biró, 
2011). 

Az iskolai oktatás rendszerében az úszásoktatás bevezetését a testi ne-
velés megjelenése előzte meg. Hazánkban a felvilágosodás korában az 
iskolában zajló testmozgás sokoldalú végzését, ezen belül az úszásoktatás 
igényét néhány neves pedagógus már az 1600-as években megfogalmazta. 
Elméleteik az általános népoktatást képviselik. Közéjük tartozott az újkori 
pedagógiai gondolkodás kimagasló képviselője, Johannes Amos Comenius 
(Jan Amos Komensky, 1592–1670). Szerinte és sok más haladó szellemi-
ségű pedagógus és orvos szerint fontos hangsúlyozni és ösztönözni szüksé-
ges a diákok testmozgását, mivel a humanista műveltség kialakításában a 
testi nevelés fontos szerepet játszott (Náhlik, 1970; Zádor, 1988). Ennek 
megfogalmazásával találkozunk az „Schola materna” („Anyaiskola”) című 
(1929) művében, amelyben leírja, ha minél többet mozog a gyermek, an-
nál jobban alszik, emészt és nő, annál frissebb és elevenebb lesz testben és 
lélekben. A neveléssel kapcsolatos gondolatait az 1657-ben megjelent 
„Didactica Magna” („Nagy Oktatástan”) című művében fejti ki. Az iskolai 
testi nevelés alapelveit elsőként jegyzi fel a Sárospatakon írt, később 1658-
ban megjelentetett „Orbis Sensualium Pictus” („A látható világ képek-
ben”) című művében, ami a nevelésről, ezen belül a testi nevelésről részle-
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tesebben is szól (Comenius, 1685). Comenius szerint a testgyakorlás az 
iskolai nevelés fontos része. Megállapításai azért is számottevők, mivel az 
általános testi gyakorlatok mellett kiegészíti a testmozgások sorát a futás-
sal, ugrással, ökölvívással, vívással és úszással. Könyve egyedülálló, mivel 
minden írott részhez képek, ábrák társultak. Comenius azt vallotta, hogy a 
gyerekek a képeket jobban megjegyzik, így könnyebben megértik a magya-
rázatokat hozzá. Az 1658-ban kiadott könyvében a 87. kép „Natatus”, 
vagyis úszást jelent. Nézete szerint mindenkinek fiatalkorban szükséges 
elsajátítania a megfelelő úszómozgást, főként az életvédelem miatt. Elmé-
leteit a gyakorlatba is átültette, hiszen élete során több iskolát is alapított 
és/vagy munkálkodott bennük meghívás alapján. Ezen intézetek sorába 
tartozott 1650–1654-ig a Sárospataki Református Kollégium, ahol ha-
zánkban először lett a testgyakorlás az iskolai nevelés szerves része, kötele-
ző tantárggyá pedig 1858-ban vált (Magyar, 1996). 

A század végén 1693-ban John Locke (1632–1704) „Some Thoughts 
Concerning Education, On the Conduct of the Understanding” – Székely 
Ádám fordításában „Gondolatok a nevelésről” – művében is megjelenik, 
milyen fontos a gyermekek úszásoktatása, hiszen ez a mozgás, ez a tudás 
sok ember életét mentheti meg a későbbiekben. Ráadásul az egészség 
megőrzéséhez is hozzájárul, például ha hideg vízben fürdenek, természete-
sen kellő óvatossággal. Locke állítását a rómaiak nézetével is alátámasztja, 
miszerint az úszástudatlanság azonos szinten van az analfabetizmussal 
(Kornis, 1913; Locke, 1824). Jean Jack Rousseau (1712–1778) a francia 
felvilágosodás egyik legnagyobb alakjának idézete is sokat elmond: „Min-
den folyóban kell tudni úszni és pedig olyan tökéletesen, hogy a Hellész 
pontos átúszása se okozzon nehézséget…” idézi Rousseaut Stieber (1944, 
637). 

A felvilágosult abszolutizmus korában új irányt vett a nevelés ügye, re-
formok bevezetésével egységesítették az oktatást, és állami ügyként kezel-
ték a fiatalok nevelését. Mária Terézia (1717–1780) Magyarország király-
nője, 1777 augusztusában kiadta hazánk számára az első átfogó iskolaügyi 
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rendeletet, a Ratio Educationist2. A Ratio által teljessé vált a Habsburg-
birodalomba történő egybeolvadásunk, immáron nemcsak politikailag, 
gazdaságilag, közegészség szempontjából, hanem az oktatásügy szempont-
jából is (Pukánszky és Németh, 1996). A Habsburg-birodalom oktatási 
célja, hogy kitörjenek az egyoldalú nevelés irányvonalából, fejlesszék az 
oktatáspolitikát, ami által többek között az ifjúságból edzett polgárokat és 
jó katonákat neveljenek. A Ratio az elsők közt foglalkozik a testnevelés 
akadályaival. A rendelet iránymutatást ad a testi neveléshez, csoportosítják 
a testi játékokat aszerint, hogy a mozgások által kart vagy lábat erősítenek, 
megjelölik a mozgásra alkalmas helyszíneket és időpontokat. Hol az iskola 
mellett, hol szünidőben a városon kívül javasolják a szabadban történő 
mozgások gyakorlatát fokozatos ellenőrzés és felügyelő mellett. A megho-
zott határozatok leszűkítették azokat a mozgásos tevékenységeket, ame-
lyeket korábban Comenius meghatározott. Tiltották a korcsolyázást és 
úszást a fiatalok számára, mondván fenyegető veszély számukra a termé-
szetben való gyakorlásuk (Kornis, 1913). 

Természetesen annak lehetőségét nem vethetjük el, miszerint nem fo-
lyókban, hanem például medencékben történő úszásoktatás engedélyezve 
lehetett, amelyet nem ellenőriztek. Ettől függetlenül elmondható, hogy 
hazánk oktatásügye szembe ment a felvilágosodás eszméivel.  

Az uszodák megépítésével párhuzamosan az iskolai testnevelés keretén 
belül zajló úszásoktatásra az 1800-as években lelkes oktatók tettek erőfe-
szítéseket, függetlenül attól, hogy az utasításba még nem jelent meg ennek 
lehetősége. 

A felvilágosodást követően a filantropizmus és sportos vonalú arnol-
dizmus újabb lökést adott az úszás eszméjének, elősegítve ezzel az intéz-
ményes oktatás megvalósulását. Bernhard Basedow (1723–1790)3 orvos 

 
 2  A hazai tanügy teljes rendszerének tervezete, melyet Ürményi József tanügyi tanácsos munkatár-

saival együtt dolgozott ki és 1777. augusztus 22-én Mária Terézia hagyott jóvá. A tanterv először 
Bécsben jelent meg latin nyelven, majd magyar fordításban is: „Magyarország és a társországok át-
fogó oktatási-nevelési rendszere” címmel (Pukánszky–Németh, 1996). 

 3  Oronzio di Bernardi igazolta Archimedesz törvényét, majd ezzel a gyakorlati tapasztalattal foglal-
kozott tovább az úszásoktatás elméletével. 
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megalapította filantróp nevelési intézményét 1774-ben, amelyhez úszó-
medence is épült. Az úszásoktatás mellett életmentést is tanultak a fiata-
lok. A torna atyja, Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852) és a matematika-
tanár Gerhardt Ulrich Anton Vieth (1763–1836) kimondja, az úszás a 
testnevelés egyik legfontosabb feladata. Ezért is vették kezükbe az okta-
tást, és valósították meg az iskolai úszásoktatást az 1800-as évek elején. 
Franciaországban 1879-től került bevezetésre az oktatási rendszerbe az 
úszás, a polgárok, a katonák kiképzése és a jó egészség megszerzése céljá-
ból (Pelayo, 2010; Vervaecke, 2014). 

A XIX. századból Johann Cristoph Guts-Muths (1779–1839) a 
„Gymnastik für die Jugend” („Gimnasztika a fiataloknak”) című művében 
kinyilvánította, hogy az állami nevelés feladata az úszás oktatása. A későb-
biekben Basedow filantróp nevelési intézetvezető úszásoktatási módszereit 
átvéve, megírja az oktatás folyamatát is „Az úszás kis tankönyve az önta-
nuláshoz” (1789) címmel. Ez a mű magába foglalja a tökéletes gyakorlati 
útbaigazítást az úszás minden neméhez a Bernardi-féle új olasz iskola és a 
régebbi német alapok szerint. További munkásságában megjelenik a vízből 
mentés is, mivel kötelességük a fiataloknak embertársaik életét megmen-
teni (Mihalovicsné, 2006). Ezt a szakkönyvet és módszert a későbbiekben 
többen is használják, hozzájárulva ezzel az úszásoktatás elterjedéséhez. 
Guts-Muths 1790-től már tanította intézeti kereteken belül az úszást 10–
12 éves iskolások számára nyílt vízben, édesvízi tóban egy Salzmann-féle4 
nevelőintézet keretein belül (Stieber, 1944). 

Hazánkban jelentős változást hozott a filantrópia megjelenése a kortárs 
magyar köznevelésnek, amelynek jótékony hatása az iskolai testnevelésre 
és az úszásoktatásra is kiterjedt. Az egyik legfontosabb alapelvük, hogy a 
lélek tökéletesítése a testtől függ, a test egyik eszköze a megvalósulásnak, 
a fejlődésnek. Csillagh Károly 1841-ben Németországban publikált tan-
könyvében jelent meg ez az irányvonal, amely a „Der philantropische 

 
 4  A Németországban kibontakozó filantropizmus alatt több, kifejezetten gyakorlati ismereteket 

átadó és a testi nevelést hangsúlyozó oktatási intézmény jött létre. Ilyen volt Christian Gotthilf 
Salzmann nevelőintézete is (Klavigyik, 2018). 
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Schwimmmeister” címet viseli. Ugyanez a könyv 1842-ben jelent meg 
hazánkban „A filantropista úszómester” címmel. Csillagh könyvét követte 
a Bettelheim testvérek által kiadott, ismeretlen szerzőtől származó „Aradi 
úszómester – Úszásoktatás” c. műve 1842-ben (Csajka, 1982; Virág, 2019). 

Hazánkban először 1804-ben a Sárospataki Református Kollégium is-
kolavezetése tett komoly lépéseket a biztonságos úszásoktatás feltételeinek 
megteremtéséhez, amit iskolai törvénybe foglaltak. 1805-re kialakították a 
biztonságos úszásoktatás feltételeit a Bodrog folyó egy elkerített szakaszán, 
így kezdetét vette – az országban egyedülálló módon elsőként – az intéz-
ményen belüli szervezett úszásoktatás Az oktatást az a tény is sürgette, 
hogy a nyári szünetben – ahogy a korabeli helyi közlemények hírül adták – 
több diák is belefulladt a folyóba. Az úszásoktatás bevezetésével ezt meg-
előzhették (Csajka, 1982).  

Az 1840-es években egyre több kezdeményezés folyt az iskolai testne-
velés bevezetésére, reformjára hazánkban. Lelkes és aktív testnevelést taní-
tók elszántságukból fakadóan fejlesztették tanítványaikat testi edzésekkel. 
Tavasi Lajost (1814–1877) – aki Pestalozzi eszméinek híve – az ország 
egyik leghaladóbb pedagógusának tartották. Több országot is megjárt 
(Németországot, Olaszországot), tapasztalataival a háta mögött a magyar 
neveléstörténet kiemelkedő személyisége lett, a Nemzeti Sport a magyar 
testnevelés úttörőjének nevezte hasábjain (Szelényi, 1914; Népsport, 
1954). Tavasi a Pesti Gimnasztikai Iskola (evangélikus) testnevelő tanára-
ként küzdött a testi nevelés elfogadásáért, bevezetéséért, jómaga pedig 
úszni tanította diákjait. Odáig jutott ez irányú törekvése, hogy az 
1846/47-es tanévben az evangélikus gimnázium tanulóinak egyötöde (101 
fő) rendszeresen vett részt úszásoktatáson. Ezen a ponton fontos megem-
líteni, hogy külön megegyezéssel, bizonyos létszámú szegényebb sorsú, 
hátrányos helyzetű diákok úszásoktatását ingyen végezte a Nemzeti Uszo-
da közreműködésével, ami nagy lehetőség volt az esélyegyenlőség megtar-
tása végett az intézeten belül. Törekvéseit és elkötelezettségét mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy 1846-tól saját költségén adatta ki a Nevelési 
Emléklapok című szakfolyóiratot (1846–1848), amely a polgári irányú 
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nevelési reformokat szorgalmazta. További városok, amelyekben iskolai 
úszásoktatás folyt: Sárospatak, Nagyenyed és Sopron (Bakó, 1986; Földes 
és mtsai, 1982). 

Mindezen korai törekvések után hazánkban tovább váratott magára a 
központilag bevezetett, szabályozott iskolai úszásoktatás. Először az 1916-
os középiskolai tantervben, majd 1925-ben az elemi iskolák tanterveiben 
jelent meg az úszás tananyagként (Nagy, 1981; Arold, 1979). 

Az úszásoktatás gyakorlata, módszertani fejlődése 

A XIX. század elején általánossá vált úszásoktatás elsőszámú oka a hábo-
rús időszakban történt vízbefulladásos halálozások magas száma (Bakó, 
1986; Tóvári és Prisztóka, 2015). Mivel az úszás oktatása a katonai kép-
zésből eredeztethető (ókor, középkor példái), így nem meglepő módon az 
egyik legelterjedtebb módszertani gyakorlat egy ún. katonai számolásos, 
vagyis ütemezett módszer volt. A katonai képzés részeként először száraz-
földön tanították meg a majdan vízben szükséges mozdulatsorokat. A szá-
razon végzett feladatokat először alapállásból kiindulva végezték vezény-
szóra (egy- kettő- három- kartempó) elvégzése szakaszosan. Ez alapján a 
lábtempó gyakorlása is alapállásból, csípőre tett kézzel indult. Ezt követő-
en a vízben, kötélen vagy rúdon felfüggesztve gyakoroltak, végül egy la-
zább felfüggesztést követően szabad úszással zárult a folyamat. A tiszt 
vagy az oktató a medence partjáról hangosan diktálta a tempót (egy-kettő-
három), ez alapján hajtotta végre a mozdulatokat a katona, így tanulták 
meg az ütemezett úszómozgást. Ez a technika Ernst Heinrich von Pfuel 
(1779–1866) porosz katonai tábornok nevéhez fűződik, aki 1810-ben 
hozta létre az első modern katonai úszóiskolát Bécsben (Long, 1933; Ri-
ordan, 1999; Rheker, 2003). 

A legkorszerűbb módszerként – a katonai alapján – a szárazföldi mód-
szer terjedt el a civil szférában. Ehhez két eszközt alkalmaztak az úszó-
mesterek. Az egyik az ún. bak volt, amely a fiatalt a törzsénél támasztotta 
alá, így vízszintes pozícióban sajátíthatta el a helyes mozdulatokat, míg a 
második eszköz a heveder volt, amire felfüggesztették a tanulót. Itt is 
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tempódiktálással igyekeztek segíteni az oktatandót. Ez utóbbi technika 
Carl Heinitz (1816-ban megjelent könyve „Unterricht in der Schwimm-
kunst nebst einem heft Abbildungen”) szakember nevéhez fűződött. Miu-
tán elsajátították függesztett testhelyzetben szárazföldön a technikát, egy 
bot segítségével mehettek a vízbe. Bebújtatták a hevederbe a személyt, 
belógatták a vízbe, és a korábban begyakorolt mellúszó gyakorlatsort kel-
lett bemutatniuk. Ezek a gyakorlatok nagyjából 5-6 foglalkozást jelentet-
tek, ezt követően mehettek be szabadon, eszköz nélkül a vízbe. A kötélen 
függesztett úszás mellett létezett még az úszó-öv, parafa-öv segítségével 
történő tanítás. Emellett állati hólyagokat is használtak az oktatás során. 
Ezekben az esetekben is vezényszóra történt a mozgásindítás a diák szá-
mára. Ennek a módszernek a hátulütője az volt, hogy nem rendelkezett az 
úszó kellő vízbiztonsággal, és kitett fejjel haladt előre az elsajátított moz-
dulatokkal. Nem tanulták meg a víz alá merülést, a levegő kifújását a víz-
ben, a helyes légvételt. Ez a csekély tudás életveszélyes nyílt vízen (Biró, 
2007; Országos Testnevelési Tanács, 1926). 

H. Ladebeck „Ladebecks Schwimmschule” („Ladebecks úszóiskola”) 
című 1878-ban megjelent könyve már kiegészítette a katonai módszert a 
siklás feladatával, ami azért számít úttörőnek, mert ő fogalmazta meg elő-
ször, hogy minden úszásnem alapja a siklás (Nagy, 1981). 

1925-től új mérföldkő Kurt Wießner „Naturlicher Schwimmunter-
richt” („Természetes úszástanítás”) című könyve, amelyben az úszástanulás 
első lépéseként bevezeti a vízhez szoktatást. Vagyis ahhoz, hogy a tanulók 
elsajátíthassák az úszómozgást, először meg kell ismerniük a sajátos tulaj-
donságokkal rendelkező közeget, a vizet, az abban való biztonságos moz-
gást. A Wießner-modell alapján az úszástanulás sorrendje a következő 
lett: 1. vízhez szoktatás, 2. siklás a víz felszínén, 3. kar- és lábtempó elsajá-
títása, 4. levegővétel. Ennek a tanítási módszernek az elterjedése kezdet-
ben nehézkes volt, hiszen meg kellett találni, átépíteni, vagy új létesítmé-
nyek létrehozásával kellett megteremteni az ideális oktatási környezetet, 
ami alacsonyabb vízmélységű medencét jelent. Wießner tézisei jelentősen 
befolyásolták számos európai ország medenceépítéseit (pl. Hollandia, Dá-
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nia, Lengyelország). Elméleteit szem előtt tartva az építészeknek olyan 
oktató medencéket kellett tervezni, megépíteni, melyek a kisgyermekek 
számára mellkasig érő vizet jelent – testmagasság mínusz 20 cm – körülbe-
lül 50–90 centiméteres (fokozatosan mélyülő) medencemélységet. Az ilyen 
mélységű, kis vízfelületű medencéket tanmedencének nevezik. A probléma 
áthidalását követően a módszer gyorsan elterjedt az iskolai úszásoktatások 
számára létrehozott alacsonyabb mélységű medencék által és a szárazföldi 
gépek (bak, rúd) háttérbe szorulásával (Nagy, 1981; Strejcek, 2015). Így 
alakult ki a mai korszerű oktatási modell, amely a vízhez szoktatással veszi 
kezdetét, amit a siklás, majd az úszásnemek tanítása követ. A szárazföldi 
mozgástanítás is megmaradt, de nem különválasztva a víztől, a vízi gya-
korlatoktól, mint a századforduló tájékán tették, hanem annak kiegészítő-
jeként alkalmazzák. Az 1920-as években egyre korszerűbbé váló edzésve-
zetés és technikai leírások kerültek megfogalmazásra a Testnevelési Utasí-
tások köteteiben, 1930-tól kezdődően élettani, orvostudományi és a peda-
gógiai kutatások is segítették a sportági technika fejlődését, egyes szak-
módszertani könyvekben külön fejezetet kaptak a vízből mentés gyakorla-
tai, mint kiegészítésképpen (pl. Arold, 1979). 

A 2000-es évektől kezdődően fordulat látható az iskolai úszásoktatás 
nemzetközi színterén, folyamatos változáson esnek át a fogalmak – úszás-
tudás, vízbiztonság, készségszint, vízi kompetenciák, vízi jártasság – és az 
iskolai követelmények is elkezdtek ez alapján módosulni (pl. Ausztrália, 
Franciaország, Finnország). Jellemzően kompetencia- és készségalapúvá 
fejlődött világszerte az iskolai úszásoktatás követelményrendszere, mód-
szertana, vagyis fókuszba kerültek a vízből mentés feladatai és a szimuláci-
ós gyakorlatok (Stallman és mtsai, 2017; Kovács–Prisztóka, 2020). A ma-
gas jövedelmű (pl. OECD) országokban történő vízbefulladási számok 
csökkenése (WHO, 2014, 2020) is bizonyítja, hogy minél jobban rendel-
kezésre állnak az infrastrukturális feltételek – átalakul az úszásoktatás a 
vízi kompetenciáknak megfelelően –, annál nagyobb a diákok lehetősége, 
esélyük a túléléshez szükséges készségek megszerzésére saját maguk és 
mások életének megmentése érdekében. 
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Az úszásoktatás megjelenése a tantervi utasításokban  
a XIX. századtól napjainkig 

A tanterveket, utasításokat vizsgálva követhetővé válik, hogy mikor és 
hogyan változott az úszásoktatás követelményrendszere az iskola keretein 
belül.  

Az abszolutizmus korában nyilvánosságra került Népoktatási törvény 
(1868. 38. törvénycikk5) hangsúlyozta az iskolakötelezettséget, tankötele-
zettséget, a népiskolai oktatás ingyenességét és az anyanyelvű oktatást. 
A kiadott népiskolai tanterv „Tanterv a népiskolák számára” (1869) meg-
fogalmazta a népiskolai oktatásának tartalmát (népiskolák, polgári iskolák) 
tanítási célokat, követelményeket, óraterveket és egy minimális módszer-
tant. Az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk 55. § az elemi népiskola köteles 
tantárgyai közé sorolja a testnevelést, azonban csupán a tanórák 5%-a volt 
testnevelésre fordítható. A testnevelés óra keretén belül a tornagyakorlato-
kat kötelezővé tették, és nagy hangsúlyt fektettek a katonai rend- és sor-
gyakorlatokra, fegyvergyakorlatokra, sajnos azonban az úszásról nem tet-
tek említést (Bakó, 1986; Ballér, 1996; Lampel, 1869; Révész és Bognár, 
2006). 1909-ben az I. Magyar Országos Testnevelési Kongresszuson Vida 
Henrik előadásában a kötelező iskolai úszásoktatás bevezetését sürgette, a 
második kongresszus (1930) határozata kívánatosnak tartotta, hogy az 
ország valamennyi iskolájába bevezetésre kerüljön az úszás oktatása, azon-
ban az elemi iskolák tantervei alapján elmondható, hogy egészen 1925-ig 
váratott magára (Arold, 1979). A forráskutatás során ugyan több szakiro-
dalomban történt utalás egy 1915-ös polgári iskolákra vonatkozó tantervre 
és az 1918-ban megjelent elemi népiskolák számára tervezett tantervre, de 
mindkét esetben ellentmondást találtunk a tantervekben való megjelenés 
évszámait illetően. Saját elemzésünk alapján és Arold (1979) alátámasztá-
sával kijelenthető, hogy egyes szakirodalmakkal ellentétben, amelyek az 

 
 5  Magyar joganyagok - 1868. évi XXXVIII. törvénycikk - a népiskolai közoktatás tárgyában. Szen-

tesítve: 1868. XII. 5. Kihirdetve: a képviselőházban 1868. XII. 5. a főrendek házában 1868. 
XII. 6. 
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1918-as tantervben való megjelenést írják elsőnek, félrevezetők. Az iskolai 
úszásoktatás az elemi népiskolákban hivatalosan 1925-ben került tantervi 
keretbe.  

Az 1925-ös tanterv szerint az első négy osztályban vízbe még nem 
mentek a gyerekek, csak a szárazföldön gyakorolták az úszás rávezető fel-
adatait. Ötödik osztálytól a vízbiztonság kialakítását és a mellúszás gya-
korlatait írták elő, de távolságot nem szabtak meg. Az 1926-os testnevelési 
utasításban elsőként jelent meg vizes sportági átfedés, a vízipóló és az 
életmentés. 1927-ben már hamarabb – 1. osztálytól kezdve – vízbe mehet-
tek a diákok, mint az 1925-ös tanterv szerint, emellett meghatározták a 
távolságot is: 50 métert kellett leúszniuk legkésőbb az utolsó tanórán. 
1953-ig hol szigorúbban, hol egyáltalán nem volt keretbe foglalva köve-
telmény, csupán megjegyzéseket illesztettek a tervezetekbe komolyabb 
meghatározások nélkül. 1963-tól az „alkalmanként” megfogalmazást fel-
váltotta az óraszámok meghatározása (10–16 óra), és évről-évre már a 
kötelező távolság is feljegyzésre került. Ennek oka lehetett az épülő uszo-
dák nyújtotta tágabb lehetőségek (uszodaépítési program), ahol a nyílt 
vizekkel ellentétben könnyebb volt távolságot mérni (Kutassi, 1981). Így a 
felméréseket jobban lehetett pontosítani a testnevelést tanítók számára, 
mind pedig vizualizálni és teljesíteni azokat a gyermekek által. Ettől kezd-
ve néha csökkent a kért távolság (pl. 10–15–25 m), néha pedig növelték 
azt. Volt, hogy emelték az óraszámot, vagy változtattak az úszásnemek 
sorrendjén (mellúszás – gyorsúszás cseréje). A legnagyobb óraszám (45 
óra) 1973-ban állt rendelkezésre az úszástanulásra. 

Az 1960-as évek második felétől már minden előírt tantervben szere-
pelt az úszás. A napjainkat is jellemző 32 órás foglalkozás 1978-tól talál-
ható meg a tantervi változatokban. 1952-től főiskolákon és egyetemeken 
tanították az úszást és annak oktatását. 1956-tól a vidéki uszodákban tan-
folyam jelleggel került közelebb az iskoláskorúakhoz az úszás elsajátításá-
nak lehetősége (pl. Győr, Eger, Esztergom, Debrecen, Miskolc, Ózd). 
Végül 1959-től Rákospalotán valósították meg először, hogy a kerület 
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minden nyolcadikos diákja központilag szervezett keretek között tanuljon 
meg úszni (Bakó, 1986). 

Sportági átfedéseket tekintve 1926-tól rendszertelenül, de több vízben 
űzhető sportág is megjelent a tantervi változatokban. 1926-ban már volt 
vízilabdázás, vízbőlmentés (életmentés), ez utóbbi 1927-ben szintén. 
1941-ben és 1943-ban a búvárúszás került be a tantervbe. 1978-ban a 
békauszony segédeszközként került megnevezésre, míg 1990-ben az uszo-
nyosúszást jegyezték fel, 2013-ban már a műugrás is opció volt. A leg-
újabb, 2020-as tanterv felsőbb évfolyamokon távolság meghatározása nél-
kül, készségszinten írja elő a minimum egy úszásnem elsajátítását. Ez 
utóbbiban – amennyiben adottak a feltételek – már 36 óra áll rendelkezés-
re mind 1–2. évfolyamon, mind 3–4. évfolyamon. Kiegészítésként fogal-
mazódik meg, hogy heti rendszerességgel szükséges végezni egész tanév-
ben, lehetőleg két egymást követő évfolyamon még akkor is, ha ehhez 
tananyag átcsoportosítás szükséges. Új, hogy a gyógytestnevelés keretén 
belül is alkalmazható, vagyis ezzel együtt bővíthető az úszás óraszáma az 
iskolákban. Ezek az óraszámok felsőbb évfolyamokon is jelen vannak, és a 
korábban tanult gyakorlatokra épülve növelhető a tananyag. A kerettanterv 
alapján az elsajátított úszásnem(ek) készségszintű teljesítésére, felsőbb 
évfolyamon a vízbőlmentési és életmentési ismeretek elsajátítására, újabb 
úszásnem megtanulására, vízilabdázásra és egyéb vízben űzhető sportágak 
megismerésére és megszerettetésére van mód. 

Az iskolai úszásoktatás jelenlegi helyzete 

Tény, hogy a sportág iskolai testnevelésben betöltött szerepe jelentős mér-
tékben nőtt, és a tantervek viszonylag tág teret adnak az úszásoktatás meg-
valósításához. A más közegben történő mozgásforma oktatását a tantervi 
előírások jellemzően az első és második osztályba helyezik, mivel az isko-
lába lépéskor a tanulók már rendelkeznek az úszómozgás megtanulásához 
szükséges élettani és motorikus fejlettséggel, így alkalmasak a csoportos 
úszástanulásra (Kiricsi, 2002). Tóth Ákos (2002), a hazai úszósport elis-
mert szaktekintélye is kiemeli módszertani könyvében, hogy az úszásra 
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mint alapsportágra óriási társadalmi igény van. A gyermekek számára az 
elsők közt kell, hogy szerepeljen a kisgyermekkori sportok elsajátításában. 
Ezt Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, az EU Parla-
ment korábbi alelnöke nyilatkozatában is hangsúlyozza: „Látnunk kell, ha 
az atlétika a sportok királynője, akkor az úszás a sportok királya. Kevés 
olyan sportág van, amely annyira jótékony hatással van az ember egészsé-
gére, mint az úszás…” (MÚSZ, 2019). 

Hazánkban a központi tantervek javaslatai alapján – ahol az iskola és 
annak fenntartói partnerek voltak –, megszervezték a diákok számára az 
úszásoktatást akár részben, akár teljes költség árán, szülői hozzájárulással. 
Bevonták az iskolák által elérhető és szabad kapacitással rendelkező úszó-
egyesületek vezetőit, edzőit az oktatás gördülékeny megvalósítása érdeké-
ben. Önkormányzati szinten a 2000-es évek jelentős változást hoztak, 
hiszen egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek az iskolafenntartók az uszodai 
létesítmények, szakemberek centralizált összehangolására, a gyermekek 
tanításának hatékonyabb megvalósítása érdekben. Ezt követően a 2012-es 
évben bevezetésre került a mindennapos testnevelés, ami újabb esélyt adott 
az úszásoktatás megvalósulására, fejlesztésére (Köznevelési törvény 97. § 
(6) A 27. § (11)). 

A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban MÚSZ) a kormány együtt-
működésével meghirdette a „Minden gyermek tanuljon meg úszni” (to-
vábbiakban MGY) programot 2013-ban, mely tágabb lehetőséget nyújtott 
az úszásoktatás iskolai keretek közötti megvalósulásához. Az MGY-
kormányprogram keretében kapott összegek különböző, gyermekeknek 
szóló úszásoktatást biztosító sportegyesületek, iskolák számára szervezett 
oktatásokba folynak. Ebbe beletartoznak az önkormányzatok, iskolák és 
egyesületek egyaránt. A program elsődleges célja, hogy az 1–2. osztályba 
járó gyerekek iskolai úszásoktatáson vegyenek részt, és a képzés végén egy 
vagy két úszásnemben ússzanak le legalább egy hosszt, jellemzően 25 mé-
tert. A szövetség másodlagos feladata a program segítségével az úszósport 
utánpótlásbázisának növelése (Tóth és Kiss, 2014). A célok elérése érdek-
ében igyekeznek növelni és minőségileg fejleszteni hazánkban az erre al-
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kalmas tanmedencék, uszodák számát. Ehhez járul hozzá a 2014-ben be-
vezetett Tanuszodaépítési Program is, mely során – a tervek és ezzel kap-
csolatos nyilatkozatok szerint – minden járásban lesz tanmedence (Szabó, 
2018). A Központi Statisztikai Hivatal felmérése alapján követhető, ho-
gyan változott a program bevezetése óta hazánk uszodai létesítményeinek 
száma (KSH, 2019). Míg 2013-ban 156 uszoda és 202 tanuszoda volt 
hazánkban, addig 2018-ra számuk csökkent: 138 uszoda és 184 tanuszoda 
működik. A Kormány 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozata a Nemzeti 
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program I-II. ütemének keretében 
megvalósuló tanterem-, tornaterem- és tanuszoda-beruházások előkészíté-
sével kapcsolatos intézkedések történtek 2017-ben, amely során 25 tan-
uszodával tervezték bővíteni hazánk vizes felületét. A program jelenleg is 
zajlik, és összesen 51 létesítmény megépítését tervezték. 

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretein be-
lül létesülő (létesült) tanuszodák elsődleges feladata a kötelező testnevelés 
órák keretében végzett úszásoktatás kiszolgálása reggel 8 órától délután 16 
óráig. Az uszodák mind rendelkeznek, rendelkezni fognak egy 10×6 méte-
res, 32 fokos hőmérsékletű tanmedencével, valamint egy 25×15 méteres 
sportmedencével. Ezek a létesítmények könnyűszerkezetűek lesznek, ame-
lyeket nyáron nyitott medenceként is tudnak majd üzemeltetni (Nemzeti 
Sportközpont honlapja, 2020). 

A Központi Statisztikai Hivatal elérhető adattáblázata6 alapján szer-
kesztett diagram a 2010–2018-as időszak tanmedencék és medencék da-
rabszámbeli alakulását mutatja be. (2. ábra). A KSH (nyilvántartási szám: 
20200415-89551) munkatársa megerősítette, hogy az uszodaszámok ösz-
szesítése az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiak-
ban ÁNTSZ7) üzemeltetési szabályzata alapján történt (medence minősí-
tése, besorolása a medence egyidejű befogadóképessége alapján). Így abban 

 
 6  STADAT tábla: 6.4.5.7. A fürdők főbb jellemzői, forgalma és a fürdők által nyújtott szolgáltatá-

sok (2010–2018) 
 7 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat jogutódjaként jött létre a Nemzeti Népegész-

ségügyi Tisztiorvosi Szolgálat. 
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az esetben, ha egy létesítmény tanuszodának „vallja magát”, lehet mellette 
versenymedence, és ez fordítva is igaz, az uszodában, sőt gyógyfürdőben is 
lehet tanmedence. 

 
7. ábra 

Az oktatásra alkalmas tanuszoda, uszoda számának változása (2010–2018)  
Saját szerkesztés a KSH adattáblázata alapján. 

A KSH adattáblázata alapján nem növekedett a tanuszodák, uszodák 
száma 2014-hez viszonyítva, amely ellentmondásba ütközik Balog Zoltán, 
az emberi erőforrások korábbi miniszterének 2018-as nyilatkozatával, 
miszerint „a 2014-ben indított program keretében az elmúlt négy évben 
tizenöt új tantermet, négy új iskolát, hat új tanuszodát, valamint húsz tor-
natermet adtak át.” Ez alapján 2014-hez viszonyítva 193 tanuszodával 
rendelkezne hazánk (Hegedűs, 2018). Az ellentmondások oka lehet, hogy 
a párhuzamban megnyíló uszodák mellett más vizes intézmények végleges 
bezárásra kerültek (pl. korszerűsítés hiánya, fenntartási problémák stb.). 
Előreláthatóan a jelenlegi számok a második ütem során nőnek, amelyek 
alapján javulhatnak az úszásoktatás feltételei mind az iskolák, mind a fel-
nőtt lakosság számára. 
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8. ábra 

Uszodák és tanuszodák megyei eloszlása Magyarországon KSH STADAT 6.4.5.7. alapján 
(2018). Program: QGIS 3.4.10.es verzió. Forrás: saját szerkesztés. 

A térkép (3. ábra) hazánk uszoda- és tanmedence-eloszlását mutatja 
be. Jól látszik, mely megyékben van a legtöbb és legkevesebb uszoda és 
tanuszoda. A 2018-as adatok szerint 184 darab tanuszoda és 138 darab 
uszoda található Magyarországon. Ez utóbbiból a legkevesebb (16 db) 
tanuszodával a nyugat-dunántúli régió rendelkezik, amit 14 uszoda egészít 
ki. Megyére lebontva a legkevesebb tanmedence Nógrád és Jász-Nagykun-
Szolnok megyében van. Az előbbiben 2 db, míg az utóbbiban 4 db tan-
uszoda igyekszik kiszolgálni az igényeket.  

Egyértelmű, hogy Budapest és környéke vezet fővárosi pozíciójából fa-
kadóan, míg az északi régió területein van a legkevesebb uszoda. Ez utób-
binál logikusnak tűnhet azt állítani, hogy ennek oka a régió természetföld-
rajzi adottságaiból fakad, kevesebben laknak ott, így kevesebb uszoda is 
elegendő a lakosság számára, de ez így már nem teljesen állja meg a helyét. 
Korábban talán elfogadható válasz lett volna, de 2005-től a lakosság száma 
nőtt. A KSH 2016-os adatai azt mutatják, hogy az alacsonyabb népsűrű-
ségű megyék a Dunántúlon találhatók (50,6–65,0 fő/km2) míg az Északi-
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középhegység területein népsűrűség tekintetében közepesen lakottak a 
területek (80,1–100,0 fő/km2). Tehát a népességszám növekedésével pár-
huzamosan nem épültek új uszodák az adott megyékben, a programok 
kezdetéhez képest pedig 2018-ig bezárólag – a KSH fogalmi meghatáro-
zása alapján – csökkent az oktatásra alkalmas uszodák száma. Ez termé-
szetesen nem zárja ki annak lehetőségét, hogy KSH-tól eltérő meghatáro-
zás alapján nem lenne több „vizes” létesítmény. 

Összegzés 

A tanulmány több szálon tekintette át Magyarország fürdőkultúrájának 
történetét, az uszodai létesítmények és vele párhuzamban az úszásoktatás 
kialakulását, majd annak rövid módszertani fejlődését. Bemutatásra került 
az iskolai úszásoktatás kialakulása ambíciózus és innovatív oktatók, testne-
velést tanítók által, az oktatás módszertanának a megváltozása az egyes 
korszakokban, és mindezt hogyan befolyásolta az oktatás körülményeinek, 
helyszíneinek a befolyásoló hatása (nyílt víz, medence). Nyomon követhe-
tő, milyen gyorsasággal fejlődött az infrastruktúra annak érdekében, hogy 
a legmegfelelőbb módszertant alkalmazhassák az oktatók.  

Az oktatási módszerek fejlődése évtizedeken, századokon keresztül fo-
lyamatosan formálódott, amíg napjainkra kiforrott az az oktatási modell, 
amely a vízhez szoktatással veszi kezdetét, és a siklás elsajátítása után az 
úszásnemek tanításával folytatódik. A 2000-es évektől kezdődően a nem-
zetközi szférában fordulat látható az iskolai úszásoktatás színterén, módo-
sulnak a fogalmak, és az iskolai követelmények is jellemzően kompetencia- 
és készségalapúvá fejlődnek világszerte. Nagyobb hangsúly helyeződött az 
úszáskészség, az optimalizált úszótechnika elsajátítására napjainkban (Ko-
vács–Prisztóka, 2020). 

A tantervek történeti áttekintéséből kiderül, hogy olykor kitolódott az 
úszómozgás megtanításának korosztálya. Ennek oka a katonai módszer, a 
szárazföldi módszer dominanciája, amit szerencsére az 1950-es évektől 
kezdve vetkőz le magáról az úszószakma. Igazságtalanság lenne a katonai 
úszásoktatásban elért eredmények értékelésekor, ha figyelmen kívül hagy-
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nánk az akkori körülményeket. Az akkor rendelkezésre álló lehetőségek-
hez mérten, saját célcsoportját tekintve, sikeres és jónak mondható mód-
szertannal dolgoztak. Az úszástanítás gyakorlati mikéntjét elsősorban a 
tanítás infrastrukturális feltételrendszere határozza meg, és az ennek meg-
felelő elmélet kialakítása. Ez volt az oka, hogy először a szárazföldön 
kezdtek, majd a korábban bemutatott módszerekkel a mély és hideg víz-
ben tanítottak elsősorban felnőtteket, katonákat (Nagy, 1981). 

Az infrastrukturális hiányosságokat és a módszereket párhuzamba állít-
va egyértelmű, hogy a korai törekvések nem tették lehetővé az egész or-
szágra kiterjedő úszásoktatást, és ennek reális lehetőségei napjainkban is 
hiányosak. Gyémánt 1980-ban végzett vizsgálatában hasonló megállapítá-
sokra jutott. Véleménye szerint az úszásoktatás részbeni fogyatékossága a 
létesítményhiány. Ez a probléma napjainkban is aktuális, amely ellen a 
létesítményfejlesztéssel és az uszodaépítési program segítségével próbálnak 
tenni.  

Az úszómozgások módja, funkciója történeti koronként eltérő képet 
mutat. Míg az őskorban az élelemszerzés és védelmi szerepén volt a hang-
súly, addig napjainkra már a kiválasztás, az (él)versenyzők nevelése és a 
rehabilitációs, prevenciós, rekreációs hatásmechanizmusa került előtérbe. 
Bizonyítható, hogy a folyamat egészére a környezeti tér jelentős hatást 
gyakorol. A történelmi időszakok során ezek folyamatos korszerűbbé válá-
sa nagymértékben segítette az úszómozgások oktatási folyamatát, annak 
modernizációját. A térbeli változások miatt folyamatosan módosulnak, 
fejlődnek a módszerek, az eszközök és az eredményesség is. Összegzésként 
megállapítható, hogy a mozgástanulás folyamatára és annak eredményes-
ségére a környezeti változások pozitív hatással voltak. 

Következtetés 

Tanulmányunkban végigvezettük, hogy idomult az úszásoktatás céljainak 
és igényeinek megfelelően a környezet, később az épített infrastruktúra és 
vele párhuzamosan a módszertan. Az iskolai úszásoktatásban bekövetkező 
nemzetközi szintű változások, vagyis a kompetencialapú, készségszinten 
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történő úszástudás igénye, annak fókuszba kerülése hazánkban is tantervi 
és gyakorlati módosításokat fog maga után vonni. Biztos, hogy rövid időn 
belül a korábbi tantervi előírásokhoz hasonlóan (pl. az 1940-es években 
kiadottak) újra előtérbe kerül az úszás életmentő funkciója az iskolai okta-
tásban, vagyis az ön- és társmentés, valamint a különböző eszközökkel 
történő úszás elsajátítása (NAT 2020). Várhatóan a vízben történő sport-
mozgások palettájának minél szélesebb körű megismertetése a rekreációs 
célú, szabadidőben végzett fizikai aktivitásra való ösztönzés érdekében is 
erőteljesebben jelenik meg, mint az, hogy a lehető legrövidebb időn belül 
tökéletes úszótechnikákat sajátítsanak el a tanulók. Természetesen ezek a 
változások infrastrukturális és eszközbeli újításokat is feltételeznek. Az 
ehhez szükséges létesítmények (uszodák, tanmedencék) számának biztosí-
tása mellett növelni kell az úszásoktatásba bekapcsolódó, megfelelő szak-
mai felkészültséggel rendelkező pedagógusok számát együttműködésben a 
szakképzett úszóedzőkkel, úszóoktatókkal. Bővülhetnek az oktatásban 
használható eszközök tárháza, bekerülnek az életmentő hevederek, men-
tőbabák, műhínár, valamint további úszást befolyásoló akadályok is annak 
érdekében, hogy az épített környezetben minél élethűbb szimulációban 
gyakoroljanak a diákok. Ezekkel egyrészt változatosabbá, érdekesebbé 
tehető a monoton faltól-falig történő úszás, és nem utolsósorban prevenci-
ós céllal, tudatosan az életkori sajátosságokhoz igazítva alkalmazásukkal 
megelőzhető egy jövőbeni esetleges vízibaleset. 
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Emergence and Development of Swimming education - 
Historical overview 

Abstract 

Throughout history, there has been a huge significance in the mastery of swim-
ming movements in the development of swimming education. While first off, this 
was a method of obtaining food, now it has a recreational and safeguarding pur-
pose alongside its tremendous health benefits. The multi-faceted nature of 
swimming is the reason why after many decades of trying swimming finally ap-
pears in public educational systems, bringing forth opportunities so every child 
can take part in this sport. Changes in time and environment influence the educa-
tional needs and implications of swimming movements to a great degree. To 
acquire a historical review, we will analyze the occurrence of swimming, its signif-
icance, functions and in the end, its presence in the public educational system. 
We analyzed the written documents that circumscribe the teaching processes of 
swimming, examined the first pioneers whose efforts contributed to the manifes-
tation of swimming in public education. Following up on all this we studied the 
spatial changes of the process, its systems of equipment, location, and the role of 
swimming education in public schools. The execution of swimming movements 
and their functions show a historically diverse picture. Nowadays the top priority 
function is the protection of health, the nurturing of talented athletes, the recrea-
tional, preventive and rehabilitative mode of actions. Throughout periods of his-
tory, the change of environmental factors facilitated the educational process of 
swimming movements and it can be proven that the environmental factors influ-
ence the outcome of teaching processes to a large degree. Because of the change 
in spatial factors the methodologies, equipment and results are all improving. All 
these elements led to the conclusion that swimming education should take place 
as soon as possible in early childhood considering schools and physical education. 
 
Keywords: swimming lessons, educational conditions, development, environmen-
tal impacts 
 

 


