
Az elsô nemzetközi gyógyfürdôügyi szerve-
zet, a Verein der Kurorte und Mineralquellen-
interessenten Deutschlands, Österreich-Un-
garns und der Schweiz (amely egészen az elsô
világháborúig létezett) 1883-as megalakulását
megelôzôen egyetlen országos jelleggel bíró
nemzeti szervezet mûködött, az 1878-ban ala-
pított, berlini székhelyû Balneologische Ge-
sellschaft.

Magyarországon nagy lendülettel fejlôdtek
a fürdôk a XIX. század második felében. A Ma-
gyar Királyi Orvosegyesület tekintettel arra,
hogy igen sok tagja érdeklôdött a balneológia
elméleti és gyakorlati vonatkozásai iránt,
1882-ben külön balneológiai szakbizottságot
hozott létre. Még ugyanebben az évben önálló
kongresszust tartottak a fürdô- és forrástulaj-
donosok. A kongresszus résztvevôi mûszaki
és jogi szakemberek bevonásával részletes ja-
vaslatokat dolgoztak ki a források védelmére.
A javaslat számos elemét a következô évben
megalkotott vízjogi törvényben figyelembe
vették.

1889-ben a Balneológiai Szakbizottság dr.
Tauffer Vilmos professzor személyében új el-
nököt választott, aki már ez elsô hivatalos
összejövetelen javasolta, hogy a gyógyfürdôk
fejlesztése, a gyógyvizek védelme, az eredmé-
nyesebb gyógyító munka érdekében alakuljon
egy olyan tudományos egyesület, amely az
összes, a gyógyfürdôkkel foglalkozó szakem-
ber számára nyitott, és lehetôséget teremt az
összehangolt munkára.

Az új egyesület hamarosan létre is jött „A
Magyar Szent Korona Országainak Balneoló-
giai Egyesülete” néven, alapszabályát a bel-
ügyminiszter 1891. július 26-án hagyta jóvá.
Az egyesület, amely az elsô világháború után
Országos Balneológiai Egyesület, jelenleg pe-
dig Magyar Balneológiai Egyesület néven 118
éve mûködik, az elôbbiekben említett német
társaság után a második legrégebbi ilyen nem-
zeti szervezet a világon.

Az elsô világháborúig töretlen volt a fejlô-

dés, azt követôen is csak átmeneti megtorpa-
nás mutatkozott. 1922-ben az Országos Balne-
ológiai Egyesület mellett, amely széles körû
tevékenységet folytatott, megalakult a Buda-
pest Fürdôváros Egyesület, melynek elnökévé
a Habsburgok magyar ágából származó dr. Jó-
zsef Ferenc fôherceget választották. A fôvárosi
szervezet létrehozását az indokolta, hogy a vi-
lágháborút követô területváltozások miatt
egyértelmûen Budapest – amelynek helyén
már a római korban is jelentôs fürdôkkel büsz-
kélkedô nagyváros, Aquincum állt – lett a ma-
gyar fürdôélet központja.

A század húszas-harmincas éveiben számos
tudományos kongresszust, szakmai összejö-
vetelt tartottak Budapesten. Ezek közül ki-
emelkedô jelentôségû volt az a konferencia,
amelyet 1929 októberében az ISMH (Inter-
national Society for Medical Hydrology) közö-
sen szervezett Európa vezetô reumatológusai-
val. Ezen a kongresszuson jelentették be a
Nemzetközi Reumaellenes Liga, azaz az ILAR
(International League Against Rheumatism)
megalakulását. Az ILAR alapszabály-terveze-
tét dr. Jan van Breemen amszterdami egyetemi
tanár ismertette – akit a szervezet titkárává vá-
lasztottak –, az elnök pedig prof. Fortescue-
Fox (Nagy-Britannia) lett.

Az ezt követô években egyre követelôbben
jelentkezett az az igény, hogy az ISMH mellett
jöjjön létre egy olyan nemzetközi szervezet,
amely az orvosi tevékenységen túlmutatva a
gyógyfürdôügy minden területével foglalko-
zik.

1937 tavaszán József Ferenc fôherceg kezde-
ményezésére a magyar szakemberek, illetve
hatóságok megkeresték a legkülönbözôbb or-
szágok nemzeti fürdôegyesületeit és hivatalos
szerveit azzal a javaslattal, hogy még ugyan-
azon év ôszén tartsanak Budapesten gyógy-
fürdôügyi kongresszust, amelynek során meg
kellene alakítani egy nemzetközi gyógyfürdô-
ügyi szövetséget. A javaslat rendkívül kedve-
zô fogadtatásra talált, az 1937. október 7–14.
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között megrendezett kongresszuson 30 or-
szágból 342-en vettek részt. A szakmai részt-
vevôk mellett 22 ország kormánymegbízottal
is képviseltette magát, jelen voltak hat nem-
zetközi szervezet, köztük a Népszövetség, a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és a
Nemzetközi Kórházszövetség képviselôi is. A
vendéglátó Magyarországon kívül a legnépe-
sebb delegációkkal Ausztria, Belgium, Cseh-
szlovákia, Németország és Svédország vett
részt, Európán kívül Egyiptom, az USA, Japán
és Chile képviseltette magát.

A kongresszus programja október 7-én dél-
ben ismerkedési fogadással, közös ebéddel
kezdôdött az újonnan épített margitszigeti
Gyógyhelyi Kaszinóban. Délután a vendégek
budapesti városnézésen vettek részt.

A hivatalos program október 8-án délelôtt
1/211 órakor kezdôdött a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia dísztermében tartott ün-

nepélyes megnyitóval. Ezt követôen a
Lukács gyógyfürdô megtekintése és az új
gyógyvízivócsarnok átadása következett.

Délután tudományos elôadások voltak,
este díszelôadás az Operában, melyet a
belügyminiszter fogadása követett. Októ-
ber 9-én szombaton kora reggeltôl csak-
nem estig folytak a tudományos elôadá-
sok, a napot pedig a fôpolgármester va-
csorája zárta. 10-én vasárnap a résztve-
vôk különvonattal a Balatonhoz utaztak.
A hétfôi nap (október 11.) teljes egészében
a tudományos üléseké volt. Késô délután
került sor a Nemzetközi Gyógyfürdô-
ügyi, Klimatológiai és Tengergyógyászati
Szövetség (Fédération Internationale des
Stations Balnéaires, Climatiques et Mari-
times, németül Internationale Vereini-
gung von Heilbädern, Klimakurorten
und Seebädern) megalakulására.

A hivatalos program befejezését kétna-
pos észak-magyarországi autóbuszos ki-
rándulás követte, melynek keretében a
résztvevôk, többek között, a nem sokkal
korábban klimatikus gyógyhellyé nyilvá-
nított Lillafüredet keresték fel.

A tudományos kongresszus munkája
három szakbizottságban folyt: orvosi,
gazdasági-idegenforgalmi-jogi, valamint
mûszaki bizottságban.

Az elôadások a gyógyfürdôkezelések
szakmai feltételeivel, a gyógyfürdôintéz-

mények szervezésével, a gyógyhelyi diétás ét-
keztetéssel, a gyógyfürdôkezelések szociális
vonatkozásaival, a rádiumemanáció belégzé-
sének hatásával, az iszap-elôkészítéssel, a
gyógyfürdôk szellôzô berendezéseinek terve-
zésével, a reklámmal, a gyógyfürdôintézmé-
nyek szezonalitásának elkerülésével és még
sok egyéb kérdéssel foglalkoztak.

A kongresszussal egy idôben nemzetközi
balneológiai továbbképzô tanfolyamot is szer-
veztek, ahol olyan ismert szaktekintélyek tar-
tottak elôadást, mint prof. Besançon (Francia-
ország) vagy prof. Messini (Olaszország).

A kongresszus idején a szervezôbizottság 30
nemzetközileg ismert képes napilap, illetve fo-
lyóirat szerkesztôit is vendégül látta, akik a tu-
dományos programokon és szakmai kirándu-
lásokon egyaránt részt vettek, és tapasztalata-
ikról lapjaikban beszámoltak. Ez nemcsak Bu-
dapestnek, illetve a magyar gyógyhelyeknek
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jelentett igen hatásos propagandát, hanem
nemzetközileg is felhívta a figyelmet a gyógy-
helyek és fürdôk fontosságára.

Természetesen a hazai országos jelentôségû
és helyi lapok is bô terjedelemben számoltak
be a kongresszus eseményeirôl. A számos
publikáció közül, érdekességként egyet szeret-
nék bemutatni, amelyik a Balatonfüred címû
„Keresztény magyar politikai gazdasági heti-
lap” 1937. október 16-i (XVIII. évfolyam, 42.
sz.) számában jelent meg. Figyelmemet nem a
kongresszusi vendégek látogatásáról szóló be-
számoló ragadta meg, hanem a lap vezércikke,
amely reálisan taglalja a közelgô világháborús
veszélyt.

A nemzetközi szövetség megalakulásának
jelentôségét és szükségességét dr. Nagy Emil,
volt magyar igazságügy-miniszter fejtette ki,
majd a Belga Királyi Kormány képviseletében
C. Verhaeghen de Naeyer határozati javaslatot
terjesztett elô arra vonatkozólag, hogy a kong-
resszus mondja ki a nemzetközi fürdôszövet-
ség megalakulását azzal, hogy a szövetség
székhelye Budapest legyen. A javaslat alátá-
masztására prof. dr. H. Vogt, a Reichsanstalt
für das Deutsche Bäderwesen igazgatója a kö-
vetkezôket mondotta:

„… Egyetlen város sem tarthat igényt erre több
joggal, mint Budapest, amelyet a természet pazar
bôkezûséggel halmozott el kitûnô hatású gyógyvi-
zekkel, páratlan természeti szépségekkel, amellett
Budapestet magas orvosi felkészültsége, gyógyin-
tézményeinek kitûnô felszerelése, a tudományos
kutatás magas színvonala méltóvá teszi, hogy a
gyógyfürdôk nemzetközi ügyeit innen intézzék…”

A javaslat elfogadása mellett szólt Rebucci
olasz kormánykiküldött, a francia delegáció
vezetôje, dr. L. Pouget, a British Spa Federati-
on nevében Mr. Woodmansey, valamint a
négy, Magyarországgal határos ország, Auszt-
ria, Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia
képviselôje is.

Ezt követôen a kongresszus résztvevôi egy-
hangúlag kimondták a nemzetközi szervezet
megalakulását, és a szervezet elnökévé dr. Jó-
zsef Ferenc fôherceget választották meg, fôtit-
kárrá pedig dr. Szviezsényi Zoltánt, a buda-
pesti kongresszus szervezôbizottságának el-
nökét.

Majd az alábbiakban szó szerint idézett ha-
tározat elfogadására került sor:

„A Budapesten október hó 7-tôl 14-ig terjedô
idôben összeült kongresszus a fürdôk elsô
Nemzetközi Kongresszusa.

A kongresszus, amelyen 342 delegátus és 6
nemzetközi szövetség képviselôje vett részt,
elhatározta, hogy megalakítja a Gyógyfürdôk,
a Klimatikus és Tengerparti Üdülôhelyek
Nemzetközi Szövetségét. A Nemzetközi Szö-
vetség állandó székhelye Budapest.

A kongresszus ideiglenes bizottságot alakít,
amelynek a részt vevô 30 állam egy-egy képvi-
selôje a tagja. Ez a bizottság dr. vitéz József Fe-
renc királyi herceg, az elsô Nemzetközi Fürdô-
ügyi Kongresszus elnökének meghívására
1938. évben, húsvét táján Budapesten ülésezik.

A bizottság megbízást kap arra, hogy a
Nemzetközi Szövetség végleges alapszabálya-
it megalkossa.

A kongresszus elhatározza, hogy a legköze-
lebbi kongresszust 1938-ban Németországban
fogja megrendezni. 1938 után a kongresszus
kétévenként ülésezik.

A kongresszus felkéri Franciaországot az
1940-ben és Olaszországot az 1942-ben tartan-
dó kongresszus megszervezésére.”

A kongresszus október 12-én délelôtt tartot-
ta ünnepélyes záróülését a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia dísztermében. A felszólaló
külföldi delegátusok meleg szavakkal mond-
tak köszönetet József Ferenc fôhercegnek és
Szviezsényi Zoltánnak, a szervezôbizottság el-
nökének a kongresszus nagyszerû megszerve-
zéséért. Dr. Pouget, a francia kormány képvi-
selôje hangoztatta, hogy a résztvevôk hazatér-
ve mind országuk nagyközönsége, mind kor-
mányai felé szócsövei lesznek a Budapesten
elhatározott törekvéseknek. Prof. Copeman, a
brit delegáció vezetôje annak kiemelkedô fon-
tosságát hangsúlyozta, hogy az új szövetség
megalakulása döntô lépés a világ gyógyfürdô-
inek, illetve gyógyfürdôkkel foglalkozó szak-
embereinek tartós együttmûködése felé.

A kongresszus dr. József Ferenc zárszavával
ért véget, melyben köszönetet mondott a szer-
vezôknek, a támogatóknak, valamennyi részt-
vevônek és az ôket delegáló kormányoknak és
szakmai szervezeteknek.

A kongresszus befejezése után lázas munka
kezdôdött az alapszabály véglegesítése érde-
kében. Az elôbbiekben ismertetett határozat 4.
pontja nem az eredeti formában valósult meg,
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hanem kisebb csoportokban végzett szakmai
konzultációk, illetve levelezés útján.

A szövetség II. kongresszusára 1938. szep-
tember 22. és 28. között Berlinben és Bad Nau-
heimben került sor. A kongresszus hivatalos
szervezôje a Birodalmi Idegenforgalmi Hiva-
tal volt.

25 országból 336-an vettek részt a kong-
resszuson, köztük 183-an Németországból. A
népesebb delegációk a következôk voltak: a
magyar (37 fô), a jugoszláv (16 fô), a lengyel
(13 fô) és a svéd (7 fô). Új tagként Bulgária kért
és kapott felvételt a szervezetbe.

Ezúttal a Gazdasági Bizottságtól függetlenül
ülésezett a Jogi és a Reklám-Propaganda Bi-
zottság. Elôbbinek fô témái: az alapszabály
elemzése, az egyes tagországok gyógyfürdôü-
gyi jogszabályainak összehasonlítása, vala-
mint a szövetség esetleges szerepe a joghar-
monizációban. Utóbbi a gyógyhelyek és
gyógyfürdôk tudományos propagandájával
foglalkozott. A Gazdasági Bizottság az egyes
gyógyhelyi igazgatóságok árképzése egysége-
sítésének lehetôségét vizsgálta. Az Orvosi Bi-
zottság a gyógyhelyi táplálkozási szokásokról
és a diétáról tárgyalt. A Mûszaki Bizottság na-
pirendjén a következô fôbb témák szerepeltek:
a gáztartalmú vizek melegítése, az agresszív
vizek anyagkárosító hatása elleni védekezés, a
magas hômérsékletû vizek energiájának fûtési
célú hasznosítása.

1939. június 5-10-ig rendkívüli kongresszust
tartott a szövetség Belgiumban, Liége-ben, a
Nemzetközi Vízügyi Kiállításhoz kapcsolódó-
an. A világháború fenyegetô közelsége dacára
is eredményes szakmai munkát végeztek, az
egyes országok közötti feszültség nem volt
érezhetô a résztvevôk egymás közötti kapcso-
latában. A részvétel azonban már kevesebb or-
szágra szorítkozott, a vendéglátó Belgiumon
kívül Franciaország, Lengyelország, Luxem-
burg, Magyarország, Németország, Olaszor-
szág és Svájc volt jelen. A résztvevôk javasol-
ták, hogy a jövôben a szervezet csak Európára
korlátozza tevékenységét.

Az 1940-ben Párizsba tervezett kongresszus
a háborús események miatt elmaradt.

1942-ben, ugyancsak a háború miatt, elôször
1943 októberére halasztották az olaszországi
kongresszust és küldöttgyûlést. Ez elôrelátha-
tóan egy csonka összejövetel lett volna, mert
csak a Németországgal szövetséges országok

és Svájc, esetleg Svédország vett volna részt. A
háborús cselekmények, a szövetségesek part-
raszállása, az ország kettészakadása, majd
Mussolini bukása ezt is meghiúsították.

Az utolsó kongresszusra 1944 januárjában
Pozsonyban került sor. Ezen csak Bulgária,
Horvátország, Magyarország, Németország,
Olaszország, Románia és Szlovákia vett részt.
Az orvosi elôadásokat Pöstyénben tartották, a
többit Pozsonyban. A résztvevôk felvetették
egy könyv kiadásának szükségességét, amely
a tagországok gyógyhelyeit, valamint az otta-
ni kezelések javallatait és ellenjavallatait is-
mertetné. A javaslatból természetesen semmi
sem valósult meg.

A háború 1944 tavaszára Közép-Európát is
elérte, és a szövetség, jóllehet feloszlatását
nem mondta ki, megszüntette mûködését.

Három évvel késôbb, 1947-ben a Prágában
tartott nemzetközi gyógyfürdôügyi kong-
resszuson vetették fel a résztvevôk a szervezet
újraélesztésének szükségességét, amire még
ugyanezen év július 26-án Svájcban sor is ke-
rült, ahol megalakult a FITEC (Fédération In-
ternationale du Thermalisme et du Climatis-
me), amely struktúrájában, mûködésében, de
mindenekelôtt célkitûzéseiben megôrizte rö-
vid életû, de igen eredményes elôdjének ha-
gyományait.

A FITEC 2002 óta FEMTEC (Fédération
Mondiale du Thermalisme et du Climatisme)
néven mûködik tovább, utolsó kongresszusát
és küldöttgyûlését 2008 decemberében Kíná-
ban rendezték meg.
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