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Látogass a Dunára
Így fest, amikor elfogadják a naturizmust                                Richard Fuchs

Emlékszem az útbaigazításokra, amikor Massachusetts-
ben és később Ontarioban próbáltam megtalálni  
a nudista klubokat.

„Harmadik mellékutca, 22-es sárga postaláda, nagy 
háromszög” és hasonló instrukciók. Mintha drogdílert 
keresnék. Denverben az útleírás annyira homályos volt, 
hogy a feleségemmel fáradtan feladtuk, és a városban 
kerestünk egy hotelt.

Kellemes meglepetés volt, amikor Európába költözve 
óriási hirdetőtáblákat láttam az úton: „FKK Camping,  
10 km”. Nem nehezebb megtalálni ezeket, mint egy 
McDonaldsot. Német nyelvterületen kívül is, pl.  
Magyarországon is használják az „FKK” megjelölést, 
mert az emberek tudják, mit jelent.

Mekkora váltás térben és időben. Az interneten  
megtudtam, hogy Bécs mellett egy dunai szigeten van 
egy kijelölt „FKK-terület ”, ahol meztelenül lehet úszni. 
A Duna-sziget 21 km hosszú és 20-210 méter széles, 
és mesterségesen hozták létre 1972 és 1988 között a 
meder kotrásából kinyert üledékből. Autóforgalom nincs, 
ehelyett bringázásra, görkorcsolyázásra, úszásra és 
kenuzásra használják. Van néhány bár és étterem, és 
(nehezen hihető, de így van) úszómedence. 
Ott tartják Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválját, 
évi hárommillió látogatóval. Egy Kanadából érkezett 
vendégemmel metróval mentünk a szigethez, majd  
végtelen hosszan ballagtunk a nyári hőségben a  
naturista területet keresve. Végül feladtuk és  
egyszerűen a parti bokrok között ugrottunk a vízbe. 
Senki nem panaszkodott.

Évekkel később egy Bécsben élő amerikai nő elmondta, 
hogy az északi helyett a sziget déli végére kellett volna 
mennem. Vele a Praterstern parkból biciklivel, gyalogos 
hídon, egy spirálformájú rámpán leereszkedve  
közelítettük meg a szigetet, majd délre tekertünk  
a nagy FKK-tábla felé.

Egy másik alkalommal gyalog próbáltam menni, mert  
bicikli nélkül voltam Bécsben, de annyira messzinek 
tűnt, hogy ismét inkább feladtam és ott helyben  
vetettem magam a folyóba. Most sem panaszkodott 
senki. Igazán csodálatos az, hogy a folyó túlpartján  
(vagyis a szárazföldön) busz jár (a 92B járat), amelynek 
öt megállója is van az óriási naturista területtel szemben. 
Ezek mindegyike a Duna naturista részét szolgálja ki. 
Több parkoló is van a főút mellett, csak néhány méterre 
a naturista területtől. A legtöbbnél étterem vagy büfé 
működik. Az egyiknél egyáltalán nem kell felöltözni  
ahhoz, hogy kiszolgálják az embert. Nincsenek  
titkosított leírások és titokzatos levélládák.  
A naturizmus annyira népszerű, hogy a meztelenek  
által elfoglalt terület nyugat felé terjeszkedett, így a 
gyakorlatban kétszer akkora, mint amit a demarkációs 
táblák mutat; a valóságban több, mint négy kilométer 
hosszú a csatorna két oldalán, vagyis összesen több, 
mint nyolc kilométer.
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Naturisták magukról
Naturista portrék a világ minden tájáról.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raphaël 21 éves tanuló, aki diszlexiában,  
diszgráfiában és egy ritka genetikai betegségben, 
aniridiában szenved. A betegség 40 ezer emberből 
egyet érint, és folyamatos látásromlást eredményez, 
amely végül vaksághoz vezet. 18. születésnapja után 
Raphaël elvesztette bal szeme látását. Talán tíz éve 
van még, amíg el nem veszíti a jobb szeme látását.

Fogyatékossága ellenére Raphaël határozott fiatalember. 
Akaratának köszönhetően tudta elvégezni középiskolai  
tanulmányait, és kitűnő minősítéssel érettségizett a 
természettudományos tantárgyakból.

Informatika szakos hallgatóként az az álma, hogy látása 
teljes elvesztése előtt videójátékokat készítsen és ezzel  
hagyjon nyomot a világban. Elszántságában az elmúlt  
két évben nem hagyta el a szobáját, hogy minél tovább 
megőrizze megmaradt látását.
A társadalombiztosítás által nem térített orvosi költségek 
lehetetlenné teszik anyjának, Cathynak, hogy maga finans-
zírozza fia álmát, ezért gyűjtést indított.

Minden felajánlott cent hozzájárul ahhoz, hogy ennek a 
fiatalembernek az élete megváltozzon. Itt a link: 
https://gofund.me/dbf092ee

Minden fogyatékosság nehezíti a naturista helyekre való 
eljutást. Raphaël számára a sötétbe való visszavonulással 
a naturizmus is saját otthonára korlátozódott.

A Fókusz legutóbbi számában sajnálatos hiba történt:  
A Carlosról szóló cikk mellé Raphaël fényképe került.  

Az érintettektől elnézést kérünk.  

. . .

Érdekes különbségek vannak a két oldal között. 
Ahova könnyű eljutni, ott mindenkinek nyugágya van 
a napozáshoz, gyakran árnyékolóval, hogy a nap ne 
tűzzön a szemekbe. A közönség idősebb és kevésbé 
edzett (autófüggőbb). A másik oldalon alig vannak kerti 
bútorok, az emberek gyalog vagy biciklivel érkeznek 
(elég hosszú az út). Kevésbé elhízottak. A terület nem 
100%-ban naturista, hanem vegyesen textiles és natu-
rista, és van meleg részleg is (amely nincs külön jelezve, 
de egyértelmű). 

Győzelemként élem ezt meg. 
Így néz majd ki a világ, amikor „elnyertük” a naturista 
életmód elfogadását, ahogyan a melegek napjainkban 
vívják ki elfogadásukat. Nem kell ellenőrzésen átesni. 
Nem kell igazolnod, hogy az, akivel érkeztél, a jog  
szerinti házastársad. Nincsen kerítés. 

Kisebb naturista klubokban szükség van kerítésre, hogy 
távol tartsák a betolakodókat és a kukkolókat, de nekem 
ettől az az érzésem, hogy állatkertben vagyok, vagy 
félig nyitott börtönben. Mintha büntetnének azért, mert 
a tisztes emberek számára „felháborító” elképzeléseim 
vannak. 

Itt nincsenek sem biztonsági őrök, sem kifüggesztett 
szabályok. Ez az anarchisták álma, hogy az emberek 
a józan eszüket használva maguk szabályozzák az 
együttélést. 

Ízelítő abból, 
milyen lehetne  

a világ.
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A meztelenség, mint mentsvár? 
Mi mással tudnánk kimutatni a , 
nyitottságot és az elfogadást                           Pauline Krätzig, NZZ am Sonntag

Ki ápolja ma még a naturizmus kultúráját? Vajon csak 
az időjárás miatt vesztette Zürich a naturista versenyt 
Münchennel szemben?

Müncheni lakásom közelében naturista terület található. 
Tágas kavicspadok az Isar-folyóban, egy híd közelében. 
Ott haverésznek a meztelenek. Széltében, hosszában, 
keresztben. Minden nap, már ha a folyó nem árasztja 
el. Ma is. Ennyire közel! Ennyien! Hétfő délelőtt van 
- nincs ezeknek munkájuk? Vajon mit csinál az ott a 
piros vászonnadrágban, vasalt ingben - a Starnbergi-tó 
jachtklubját keresi vajon? Ja, levetkőzik. Az ilyesféle jól 
szituált is, nocsak. Végül is, még mindig jobb, mint azok 
a csövesek és hippikommunások, akik teleszórják ezt a 
biotópot batikkendőikkel. Az a nő ott megvan már vagy 
negyven, ezeket az fonnyadt melleket igazán nem kéne 
ilyen nyíltan kitálalni. Az ott meg hóttziher nem annak a 
tetováltnak a fia, akivel köveket rakosgatnak. Hol van-
nak a szülei, fürdőnadrág kell erre a gyerekre! Ki kéne 
hívni a rendőröket...

Nem vicces? Szerintem sem.

Remélem, azok közül, akik a 340 méter hosszú hídon 
éppen itt a naturista résznél pihennek meg és  
tekintik meg a kilátást, senkinek a fejében még csak  
meg sem fordulnak ilyen szar gondolatok. Magamra 
venném. Ugyanis én is itt fekszem. Meztelenül.

Azért fekszem itt, mert az én dolgom a tényfeltárás.  
A meztelenek kifogynak az utánpótlásból, és ez  
nemcsak a születésszám nemzetközi csökkenésének 
tudható be. Még Németországban, a naturizmus  
bölcsőjében is megváltozott a hangulat.  
Még 2017-ben azt terjesztette a Baloldal szócsöve,  
Gregor Gysi a választási kampány során:  
„A naturizmusnak van színvonala”. Hiába. Ez történik 
tehát, amikor felszámoljuk a nemességet és a  
dízelmotorokat: Emberek görcsösen kapaszkodnak  
200 eurós fehér pólókba, hogy egyéniségnek  
mutatkozzanak. Vagy hogy? Elmegyek és megnézem.

Nincs bajom a meztelenséggel, még a sajátommal sem. 
Mégis először vagyok a naturistáknál. A családom nem 
az NDK-ból való, ahol a naturizmus a 70-es években 
tömegjelenséggé érett, hanem Bajorországból:  
Népviselet és a Keresztényszociális Unió. Münchent 
mindig a meztelenek paradicsomaként dicsérik,  
mert 50 évvel ezelőtt hippik tömegesen bicikliztek,  
villamosoztak, tollasoztak és fociztak itt meztelenül,  
és söröskorsókkal koccintottak. 

1979-ben még a New York Times is tudósított az átható 
müncheni szabadságról: „És senki nem háborodik fel!” 
Hogyisne, de még mennyire! „Ezek a lógó péniszek” 
nem nyerték el a Katolikus Egyházmegyei Tanács 
tetszését. München meztelenjeit, akik ma a világra való 
nyitottságot és a türelmet jelképezik, 1982-ben türelmi 
zónákba száműzték. Amikor 20 évesen továbbtanulni 
érkeztem, már nagyrészt ki voltak űzve az Angolkert 
édenéből, és a zöldövezetbe húzódtak. A legtöbb  
nyugati országban ma eltűrik a naturizmust, amíg  
senki nem érzi úgy, hogy zaklatják.

Hogy mennyire szubjektív az érzékenység megsértése, 
egy svájci példa mutatja. A tűréshatár mércéje az,  
mennyire közel kerülnek a „Natourismus” és a  
„Nacktivitäten - a „natúra” és a „natúrkodás” -  
(bennfentes szójátékok) a textilesekhez (bennfentes 
szókincs). Miután Németországból érkező natúrázók 
Svájcban kinézték maguknak és megszállták Appenzell 
Innerrhoden hegyeit, a kanton vezetése bírsággal kezdte 
sújtani ezt a bűnbeesést. Még ebben az évben tiltott 
gyümölcsnek minősítettek egy meztelenkedőt,  
mert 47 éves feneke elgyalogolt egy keresztény  
drogrehabilitációs intézmény, valamint egy kisgyerekes 
tűzrakóhely mellett, eközben azonban nem belátást 
mutatott, hanem a kanton másodfokú bírósága szerint 
„súlyosan kihívó viselkedést”. Nevetséges.

A naturisták kerülik a drogot és a húst, és a  
meztelentest-kultúra alighanem alkalmasabb  
méregtelenítésre, mint egy hit, amely vizet borrá 
változtat és rendszeresen eszik egy elhunyt testéből.

Egy apa-fiú-párostól eltekintve én vagyok itt a  
legfiatalabb. Naturista szomszédaim legalább 40  
évesek, de nagyrészt jócskán túlvannak a negyvenen. 
Mellettem Hermine ül férjével - majdnem 40 éve  
reggel 7-től meztelenül isszák a termoszukból a tejporos 
kávét a kék ernyő alatt, és időnként a közeli zsilipnél a 
vízeséssel masszíroztatják magukat. „Majomszigetnek 
hívják ezt itt” - mondja Hermine. Nevet, mert tud saját 
magán nevetni, de ezt a megnevezést persze nem  
kedveskedésnek szánták. A legendás péniszpasi, aki 
elvből az első sorban állva és a kifutó felé fordulva 
mutatja be a járókelőknek két fénylő intimpírcingjét,  
nem emeli a meztelenek társadalmi tekintélyét. 

De lehet, hogy csak elvakítani próbálja a kukkolókat  
az orvosi fémmel. Emberek! Nem Cap d’Agde  
„disznóstrandján” vagyunk, ahol a hedonisták,  
a libertáriusok és az exhibicionisták a nézők tapsaitól 
kísérve kefélnek a homokban és a térdig érő vízben  
szájkunsztolnak. Aki feltétlenül emberszabásúakat  
akar bámulni, annak ott a müncheni állatkert, és a  
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Közel az Alpokhoz, 25 km-re Torino központjától, 20 percre a Caselle reptértől. Karavánok, rekreációs sátrak és járművek, teljes 
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pingpong, röplabda. Túrabiciklis körutak és ösvények a Mandria Parkban.
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Egyiptomi múzeum, Piazza S. Cario, supergai bazilika.
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majmokat az evolúció nem fosztotta meg bundájuktól 
(csak a szabadságuktól).

Ki volt előbb? A kukkuló vagy az exhibicionista?  
Egyértelműen a meztelenek. Én legalábbis nem  
ballonkabátban születtem. A naturisták és a nudisták itt 
nem keresik a nyilvánosságot, hanem a távcsövesek a 
naturistákat. St. Gallen-ben a toggenburgi hegyivasút 
2009-ben mindenesetre hat látcsővel és „fantasztikus 
kilátással kőszáli kecskékre, zergékre, sasokra, sőt, 
talán még natúrázókra is!” csalogatta a látogatókat. 
A távcsövek, kamerák és okostelefonok betegesen 
tolakodóak, de nem ezek váltották ki a szemérmesség 
legújabb fellendülését.

Paradox módon a szabadtest-kultúra is hozzájárult a  
zavarodott testképünkhöz. Igaz, ez már az ókorban 
indult, amikor a mai testépítőket sanyargató ideális 
férfi-BMI-t kőbe vésték. És a nők is 3000 éve tudják, 
hogyan kell kinézniük. De az önoptimalizálás  
kényszere a naturizmus kezdeti éveiben felerősödött. 
Amiről az olyan kiadványokban olvashatunk, mint a 
Szépség kiadó („Verlag der Schönheit”) gondozásában 
1914-ben kiadott „Eszmei Meztelenség”  
(„Ideale Nacktheit”).

Egyes úttörőknél ehhez népi-faji értékrend társult. 
Richard Ungewitter naturista aktivista „szigorú  
testnevelést” és „meztelen párválasztást” hirdetett,  
ami a mai tévés társkereső műsorokra emlékeztet  
ugyan, de nem a nézettség volt a célja, hanem a  
„fajtiszta” utódtermelés.

A nácik a naturista filozófiát ideológiailag felhasználták 
olyan alkotásokhoz, mint az „Erő és szépség”, „Olimpia” 
és az „Ember és nap”, hogy aztán acélos árja testeket 
dobjanak az ágyúk elé. Ma már nem árják ezek a testek, 
de még mindig magasak, fehérek és karcsúak.  
Manapság a nők görcsösen, „annyira bátor vagy!” 
biztatással vetkőznek, hogy agyament „fogadd el  
magad” és „minden test szép” akciókkal kiűzzék 
egymásból a múlt árnyait.

Annyira örülők, hogy az én serdülőkorom 50 db  
sms-re és egy 56k-s modemre korlátozódott, és nem 
prűd amerikai és kínai megakonszernek cenzorai által 
megszabott, végtelenített hírfolyamban vergődött.

Pedig teljesen ártatlanul indult a meztelenség, mielőtt 
kettéhasítottuk kéjre és szégyenre, hogy aztán  
normákhoz igazított tömegcikként leválasszuk  
magunkról. A szégyenre való képességünk veleszületett, 
hogy tiszteletben tartsuk saját és mások határait.  
Minden ezen túlmutató szégyent belénk sulykoltak,  
majd egyházi megbízásból fügefalevelet rajzoltak rá. 
A legtöbben csak a zuhany alatt és jobb esetben szex 
közben vannak meztelenül. Így aztán a meztelenség 
minden esetben valahogy a szennyhez kapcsolódik.

Amióta kimerészkedik a szabadba, a meztelenségre  
azt fogják rá, hogy „közbotrányt okoz”, akármilyen  
ártalmatlanul ballag. Soha nem volt ez annyira hazug, 
mint ma. A „Sex/Life” a Netflixen, fanszőrzetről szóló 
Wikipedia-cikk, a Pornhub és az xVideos pedig ott  
vannak a tíz leglátogatottabb honlap között –  
igény szerint bárhol ott a meztelenség, és még az  
autókereskedő cégéréről is ez virít. De női mellbimbó,  
elsődleges nemi szervek és úgy általában a testek 
átszellemült média- és kereskedelmi kontextus nélkül? 
Nem esztétikus, nem illedelmes, nem higiénikus,  
nem elég elvont.

Engem egy logó segg a látóterem sarkában kevésbé  
zavar, mint egy seggfej, aki Camp David-márkájú  
pólóban sajtos nachost zabál széttárt pofával.  
Minek a szemhéjunk, a távolságtartás és az elfojtási 
mechanizmusaink? Gyorsan akasszunk lepedőt  
minden tükör elé, mielőtt a nem konform meztelenség 
elutasítása a saját testet is eléri. Vagy a korcs test-  
és világkép a saját gyerekeket. Ha kortársaimnak  
megemlítem, hogy unokaöcséim otthon milyen  
örömmel dobják le magukról kis ruháikat (a kisebb 
szépen összehajtogatja őket), mindig ezt kapom:  
„Hány évesek is? Öt és nyolc? Ez nem normális!”
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Mi zajlik le ezekben a fejekben... Freud vetítésnek 
nevezte ezt, Nietzsche természetellenes ál-erkölcsnek. 
Tedd magad túl rajta.

Bár egyedül jöttem és meztelen vagyok, nem érzem 
magam kiszolgáltatottnak. A férjem nem hagyta magát 
meggyőzni, hogy „koronaékszereit” kihozza az  
árnyékvilágból, ellenben gondoskodóan megkérdezte, 
viszek-e paprikaspray-t. Meg tudom nyugtatni.  
A meztelenséghez hamar hozzá lehet szokni.  
Tudósok, bűnügyi statisztikák és tízből tíz nőgyógyász 
megerősíti ezt.

Heinrich Pudor naturista úttörő már az 1893-ban  
Heinrich Scham [azaz „Szemérem Henrik” - a ford. 
megj.] álnéven megjelent „Meztelen emberek.  
A jövő üdvkiáltása” című könyvében is kiirtott minden 
szexualitást a szabadtest-kultúrából: Éppenhogy a 
„legértékesebb részek” leplezése erősíti a fantáziát - 
tanította Scham. A „nemi élvezet” az érzéketlenné tett 
meztelenekben tényleg csak akkor támad fel,  
„amikor a kehely túlcsordul.” Az úr itt mellettem sem 
fenyegetőnek, sem kéjvágyónak nem tűnik, inkább 
amolyan vidám Albert Einstein. Minden relatív.

Hogy a kempingszékekben ülő neoprénzoknis meztelen 
emberek beindítanak-e, az a szemlélőtől függ. Aki azt 
állítja, a meztelenek szexuálisan kihívóak és szexuális 
bűncselekményekre késztetnek, annak fel kell tennie azt 
a kérdést is, egy miniszoknya mennyit változtatna ezen.

Betegesek mindig voltak és mindig lesznek. Én pedig 
nem engedem, hogy ebbe a terápiába beleköpjenek: 
Emberek, akik rendszeresen és magától értetődő módon 
meztelenek, elfogadóbb (mert valósághűbb) testképpel 
és -tudattal rendelkeznek. Nem hagyják magukat  
elbizonytalanítani Emily Ratajkowski szülés előtti és 
szülés utáni képeitől. Vagy attól a férfitól, aki szerint 
mellnagyobbító műtétre kéne mennem. 

 

Gyakran olvasom: Csajok, nézzétek az öreg és ráncos 
testeket, és máris jobban fogjátok érezni magatokat! 
Testpozitivitás!

Nem tartom sokra sem a le- sem a felértékelést és úgy 
általában az összehasonlítgatást. Az én felhőtlen  
meztelenségem nyolcéves koromban ért véget,  
amikor a rokonok mosolyogva összehasonították a 
lapos felsőtestemet a nővérem sarjadó melleivel.  
Egyszerűen csak bámulom a barna árnyalatok (melasz!) 
és az alakok változatosságát. Íme a test sokfélesége! 
Nem a néhány haladó reklámban találod, amelyben a 
kampányokhoz pár kilóval többet mérnek -  
női testekből, nem férfiakéból, és nem is idősekéből.

A nők kisebbrendűségi komplexusainak egyszerűen  
magasabb a piaci értéke, miután évszázadokon  
keresztül nevelgettük. Pedig senki nem sugározza 
inkább a lelki békét, mint az idősebbek, akiknek régóta 
mindegy, hogy úgy néznek ki, mint egy összeaszalódott 
krumpli.

A meztelenség sokáig a szabadság, a levetkőzés pedig 
a felszabadulás jelképe volt. A kora újkortól  
helytelenítették a művészeten kívüli ábrázolását.  
Eszköz, a végső tiltakozás eszköze volt a német  
császárság merevsége ellen. Művészek, értelmiségiek 
és aktivisták meztelen avantgárdja kulturális háborút 
vívott az alaposan beöltözve fürdő „trikókapitalisták”  
és „gatyás prűdök” ellen - a Weimari Köztársaság  
proletárjainak osztályharca a burzsujok ellen.

Visszás is volt a helyzet: Előbb a vaskancellár reményt 
adott, mert ő maga sem akarta fürdés közben „testén 
viselni ezt a vizes holmit” - aztán felütötte a fejét a  
reakciós Vilmos az egyenruha-fétisével.

A szabadtest-kultúra utópiából sarjadt. Vadromantikus 
vágyálomból. Egyre több ember a természetes állapotba 
való visszatérésre vágyott és le akarta vetkőzni a  
beteges és megbetegítő civilizációt. Új életmódra,  
új etikára, új életérzésre vágytak.

A 19. században az iparosodás torz jelenségei a  
Német Birodalmat is gyökeresen átalakították és a  
német munkásokat a szántóföldről gyárakba és föld 
alatti bányákba, tömegszállásokra és nyomorba 
száműzték.

Az első FKK egyesületet 1898-ban alapították  
Essenben, a szénvidék közepén, ahol angolkóros és 
füstgázos tüdővel D vitaminért küzdöttek. Ezek az 
emberiségüktől megfosztott lények képeztek táptalajt 
számos új életfelfogáshoz, amelyek a testet és a lelket 
próbálták kigyógyítani asztmából és búskomorságból. 
És olyan életreformereknek, mint amilyen Arnold Riklin 
svájci orvos volt, akinek „Napgyógyító Intézetében” 
meztelenül fürödtek fényben és levegőben,  
guggolásoktól kísérve (a „gimnasztika” az ógörög  
„gümnosz” = „meztelen” szóból származik).

Események
2021. október 7-10.  
INF-FNI Világkongresszus
Veržej-Banovci, Slovenien  
információ: eu-office@inf-fni.org 

2021. november 5-7.
Úszógála
Turin - Olaszország LNV-UNI szervezésében  
információ: info@unionenaturisti.org

2021. december 5.
Naturista világnap 
Déli félteke 
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Aki esetleg kérdezné, a naturizmus előfutárai és szóvivői 
miért mind férfiak voltak: A nőknek előbb ki kellett  
vívniuk a saját testük feletti rendelkezést, mielőtt 
fellázadhattak volna a férfiuralom ellen (ma pedig az 
emancipáció árulóinak nevezik azokat, akik meztelenül 
tiltakoznak a szexizmus ellen).

Az utópia végső soron kudarcot vallott. Többek közt 
azért, mert a meztelen test nemegyszer szent  
elhatározások és őrült megváltásideológiák eszközévé 
vált. Az 1900-ban a svájci Ticino kantonban alapított 
Monte Verità telepet szeretik egy alternatív közösség 
zászlóshajójaként bemutatni. A társadalomból  
elvonuló különféle színezetű emberek itt igaz életet  
keresve meztelenül táncoltak a napban, hogy  
elégessék azt, ami „rohadt és halott az emberben  
és annak hatókörében!”

Hogy ennyit tudhatunk és olvashatunk erről, azt  
annak a számos írónak köszönhetjük, akik a  
hegyiekhez társultak, majd hamarosan papírra vetették 
ellenvetéseiket. 1907 tavaszán Hermann Hesse, aki ott 
„csupán szandállal és kalappal” az alkoholtól próbált 
szabadulni, négyheti „tövis, kín és gúny” után „egy  
üveg fehér, hűs moseli borra” vágyott.

A természetgyógyász intézet üzleti modellé fejlődött, 
amelynek keretében a szemközti halászfalú, Ancona 
lakói belépti díj ellenében megtekinthették a betegeket, 
amint alumíniumtálkákból fogyasztott nyers koszton  
tengődnek, és híres vendégekről készült meztelen  
fotókkal díszített képeslapokat vásárolhattak.  

Az egyik képen Erich Mühsam 26 éves anarchista egy 
malomkeréken ülve zavartan nézi a földet. Így ért véget 
egy álom.

Ma a legtöbb meztelen egyszerűen csak meztelen. 
Semlegesek. Se emancipációs harc, se  
társadalomkritika, se testkultusz. Adalékanyagok  
nélkül akarják érezni a természetet a bőrükön.  
Vagy egyből az egész szabadidejüket és lehetőleg  
a mindennapokat is a természettel összhangban tölteni. 
De senkinek nem áll szándékában „bugyiháborút”  
kirobbantani, ahogy tette az NDK naturista népe,  
amikor megvédte a szabadság utolsó morzsáit a  
Balti-tengernél azzal, hogy erőszakkal levetkőztette  
a textiles fürdőzőket és fákhoz kötözte őket.  
Senkinek nem kell csupasz fenékkel forró PVC-ülőkén 
kitartani, míg oda nem téved a filmes csapat megalázó 
rendezői utasításokkal.

Senkinek nem kell naturista egyesülethez csatlakoznia, 
bár nem csodálkozom, hogy ezekben magas a nők 
aránya: Tisztelet és egyenlőség farokméregetés, 
köldöknézés, pick-up-artistok és olyanok helyett, akik  
a naturista klubot kuplerájjal tévesztik össze. 
A militáns vegánokkal és az európai gyarmatosítókkal 
szemben a naturisták és nudisták senkire nem  
akarják ráerőltetni a filozófiájukat. Csak inspirálni  
akarnak. Mögöttem csörög. Egy férfi több üzleti  
tárgyalást folytat németül és spanyolul, majd megkér 
engem, tartsam szemmel a business-hátizsákját, és 
kéjesen sétál a sekély, áttetsző üvegzöld vízben.
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Svájcban tiltani valónak tartják a meztelen túrázást - de 
mi a helyzet a visszafogott natúrsétákkal? Bizakodom: 
A nagy városokban 30 éve a vörös-zöld uralkodik, és 
még nem retusálták ki a címerállatok pirosló péniszeit. 
Zürichben a Werd-szigeten található az egyetlen hivata-
los naturista terület, amelyet kiszerveztek az 1934-ben a 
városhoz csatolt Höngg kerületbe, egy lakó- és egy ipari 
övezet, egy szennyvíztisztító és egy folyami erőmű közé, 
Svájc dolgozó népének regenerálódására.

Mihelyt elhagyjuk a kék hidat a horgászok utcájánál,  
láthatóan kettéválnak a szellemek: A jobb oldali út 
széles, kavicsos sétányon vezet el kiskertek és egy  
stilizált, szökőkutacskával és házirenddel  
(„Én is fürdőnadrágot hordok!”) ellátott gyerekmedence 
mellett szépen nyírt pázsithoz, elegendő számú  
padocskával és szemetesecskével. Strandidill,  
amelyhez 50 fát kellett kivágni.

A maradék azoké, akik feltétlenül meztelenül  
szeretnének lenni: kitaposott ösvények, magas fű, 
leesett ágak – egy vadon a vadaknak. Nincs büfé, nincs 
öltöző, sem zuhany, sem vécé - a civilizálatlanoknak 
nem jut civilizáció. Előttem egy férfi vizel a magára  
hagyott flórába. A Limmat-folyó halvilágában  
pirospontot osztottak a tavi pisztrángnak és a  
paducnak: kihalás fenyegeti őket. A meztelenek piros 
segélyhívó gombot sem kaptak. Nincs korlát és lépcső 
a vízbejutáshoz, nincs úszómester. Nesze, ti akartatok 
szabadságot! Fulladjatok bele!

Az ég szürke, a levegő lágy, amikor a naturista területre 
lépek. Úgy tűnik, a müncheni meztelenek esőállóbbak 
vagy optimistábbak a zürichieknél. Én legalábbis sokáig 
egyedül vagyok a kacsákkal. Mindenesetre nem látok 
más embert körülöttem. Úgy zárkóznak magukba a sűrű 
növényzetben, mint apró városállam-kantonok.  
Hiányzik nekem az összetartás, a csorda védelme.  
Kiszolgáltatottnak érzem magam. Beleveszek szar  
gondolatokba. De egy kisebbségnek ez a kedvetlen 
integrációja mégis magas labda.

Nem csoda, hogy itt nem annyira a szabadtest- 
kultúrások, mintsem inkább a szexkalandozók és a 
kukkolók találkoznak. Rajtuk kívül pedig kocogók, 
bringázók és kutyasétáltatók, holott sűrű táblaerdő 
egyértelműen meztelenekre figyelmeztet. Egy ötvenes 
nehéz sárga viharkabátban egy tangában úszó nőt 
szemléz. Visszaöltözöm. „Ez olyan német dolog, hogy 
az egész Müller-család alul semmiben nyaral” - vigasztal 
egy svájci barátom a telefonon. 

„A svájciak inkább ilyenek: Szexparti a pincében”.  
Vagy az aljnövényzetben. Tehát kudarcosan  
mocskosak? A neten a „naturista delta” nemhivatalos 
térképére bukkanok, amely tarka körökkel jelzi a „meleg 
erdőt”, a „szvinger-szigetecskét”, a „kéjrétet” és a  
„kufircfészket”. A buzikifutón visszafelé haladva  
használt óvszert látok. Le kell ülnöm. A naturista  
területen az egyetlen ülőhely egy kinyitott ingyenújság 
egy nedves fatörzsön. Benne tüzekről és áradásokról 
szóló cikkek.

Legyünk őszinték: milyen természetes tud lenni a  
meztelenség egy egyre kevésbé természetes közegben, 
amely a természetet környezetté fokozta le. 
A naturizmus ma marginális jelenség, amely minden 
bizonnyal hamarosan történelemmé válik, még 
Kelet-Németországban is. A német újraegyesítés jól is 
alakulhatott volna, ha a „Super!” című bulvármagazin 
a rendszerváltás után nem hozta volna le széles fekete 
kitakarósávok mellett azt a címet, hogy „Az NSZK-sok 
meztelen NDK-sokat üldöznek el”. Természetesen nem 
minden meztelen ember egyforma, külsőre sem. De 
szolidárisan kitárulkozni és elfogadni a tökéletlenséget: 
ez az önsegítő csoportok elve és sikerük alapja.

A zöld utópia perspektíváját eltorlaszoltuk  
lakóparkokkal, de ott vannak a városközeli  
pihenőövezetek! Józanul szemlélve, akár meztelenül, 
akár sem: Sürgősen ki kell békülnünk a természettel, 
amely most épp egyértelműen meg szeretne tőlünk 
szabadulni.

Pauline Krätzig egyik terepkísérlete textilesen  
végződött. Egy dél-tiroli kirándulás során az igen  
közlékeny szállásadótól naturista helyek iránt  
érdeklődött - mire az asszony felháborodását  
pufogtatva gyorsan eltűnt.

A cikkek beküldési határideje: 
november 20.

Következő számunk megjelenésének 
időpontja: december 5.

Következő számunk INF - FNI  
Főtitkárság

Mail: naturism@inf-fni.org 

Tel.: +43 (0)7221/ 72 480  
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358

I rj  nekunk ! 


