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A naturizmus története a  
volt Jugoszláviában (Szlovéniában és Horvátországban)

Minden egyéb előtt meg kell említenem, hogy a  
naturizmus története a volt Jugoszláviában nem  
Horvátországban, hanem Szlovéniában indult.  
Számos beszámoló igazolja ezt, és a továbbiakban 
ezekből fogok idézni.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a volt Jugoszlávia (és a 
mai Szlovénia és Horvátország) naturizmusának ez a 
kis krónikája nem történészi igényességű, hanem az én 
szemszögemből mutatja be a történetet az általam az 
elmúlt 50 év során összegyűjtött és megjelentett  
adalékok alapján. Mindig örömmel fogadok bármilyen 
kiegészítést és új adalékot. A rendelkezésemre álló fél 
órában harminc évszám köré szerkesztettem a  
mondanivalómat. Csak olyan stratégiai fontosságú 
évszámokat fogok megemlíteni, amelyek véleményem 
szerint akár pozitív, akár negatív módon meghatározták 
a naturista életmódot a volt Jugoszláviában, illetve a  
mai Szlovéniában és Horvátországban.

1855 A naturizmus mint mozgalom első lépéseit a volt 
Jugoszláviában korábbi kutatások szerint dr. Arnold 
Riklinek tulajdoníthatjuk, aki Bledben (az akkori  
Weldesben) 1855-ben létrehozott egy levegő- és 
napfürdőt. Akkoriban dr. Arnold Riklit „naporvosként” 
ismerték. Rikli gyógymódjának az alapját a 10-20°C 
közötti víz képezte. A gyógyítás vízzel, napfénnyel és 
levegőfürdőkkel történt.

1924-ben jelent meg „Napfürdő” címen Jugoszláviában, 
Ljubljanában az első könyv a naturista gyakorlatról.  
A könyvet, egy részletes munkát az egészségről és a 
naturista gyakorlatról a szerző, Ivo Zor a „Tanárok  
Könyvkiadójában” jelentette meg.

1927-ben a Fiama Italica 7. számában megjelent  
Ernesto Guido Gorischegg cikke az első naturista  
helyszínekről Innsbruckban, Luganóban és Rab  
szigetén.

1933 Az 1933. március 3.-i fekete péntek után Hitler 
kormánya betiltotta a naturizmust és feloszlatott  
minden klubot és naturista szervezetet Németország-
ban. A naturizmust betiltották, és a tilalom 1945-ig volt 
érvényben. Emiatt a tiltás miatt 1940-ig Rab szigete volt 
a legnépszerűbb naturista turisztikai célállomás, amely 
még a közismert turisztikai desztinációkat, Opatiját  
(Abbáziát) és Dubrovnikot is megelőzte.

1934 Rab a bécsi Dr. Richard Ehrmann nevéhez  
kapcsolódik, aki az INF első elnöke volt. Ő nyitott egy 
naturista oázist Rab szigetén, a Paradicsomi-strandon 
(Rajska plaža). Később a Koversada (1961), a Valalta 
(1969) és számos más naturista központ megnyitásában 
működött közre.

1936-ban VIII. Eduárd angol király meztelenül fürdött 
Rab Paradicsomi-öblében, amelyet Angol-öbölre  
neveztek át.

1949-ben a bécsi „WFFKK” naturista egyesület akkori 
elnöke, Peter Joschy megalapította az első naturista 
telepet és Rab szigeten 50 ágyat bérelt  
magánszállásokon.

1953-ban Ludwig Goetz, a nürnbergi BNV elnöke az 
első német naturista csoportokkal Opatija, Ika és  
Lovran környékén sátrazik.

1955-ben már megvoltak az első úgynevezett „vad”  
naturista strandjaink Pag, Orjule és Mali Lošinj  
szigeteken, illetve 1956-ban Rovinj környékén, a  
Limi-csatornánál (Limski kanal), Valaltában és a  
Koversadán, Vrsar mellett.

1960 A müncheni R. Halbig kezdeményezésére megnyílt 
Horvátország (akkoriban Jugoszlávia) első naturista 
kempingje, a Koversada. Így Halbignak köszönhetően 
Vrsar felkerült a naturista térképre.
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1961 és 1971 között 35 kemping jött létre a volt  
Jugoszlávia területén, főleg Horvátországban és  
Montenegróban, Savudrijától Ulcinjig, 30 000 fős  
kapacitással és több, mint 7 millió vendégéjszakával.

1972-ben az INF első alkalommal egy szocialista 
országban szervezte meg a nemzetközi kongresszu-
sát. Ugyanabban az évben az én kezdeményezésemre 
megalakult Jugoszláviában a Naturista Egyesület, első 
elnöke a ljubljanai Regjep Tofani volt. 

Szintén ugyanebben az évben alakult meg a Solarisban 
egy második egyesület, a Naturista Szervezet  
Jugoszlávia (elnöke Vladimir Novak újságíró volt).

Ezek után 1977-ben egy új egyesülési jogszabály 
nyomán megalakultak a volt jugó naturista szövetség 
további szekciói:

• A „Gorenjska“ naturista egyesület Kranjban,  
 Valdimir Lah elnökkel
•  A „Természethez” naturista egyesület Ljubljanában,   
 Miklavž Knez elnökkel
•  „A Part“ naturista egyesület Koperben,  
 Nina Potočnik elnökkel
•  A „Venera“ naturista egyesület Celjében  
 Stane Smrečnik elnökkel
•  1978-ban pedig „Horvátország Naturista Egyesülete”   
 Vladimir Novak elnökkel
•  Szerbia Naturista Egyesülete  
 L. Čolaković elnökkel

1982-ben megnyílt az első naturista fürdő Jugoszlávia 
belső részén, Mariborban, a „Maribori-szigeten”, és klub 
is alakult ezen a néven.

1983 egy késő őszi napján éjfélkor felhívott engem  
Olaszországból Giuseppe Giradelli, a milánói „Anita” 
naturista egyesület elnöke, aki izgatottan, mint aki  
megvalósította élete álmát, azt mondta: „Ce lo fata,  
ce lo fata”, azaz „Megcsináltam, megcsináltam”.

Már a következő évben, 1984-ben létrehozták a Pizzo 
Greco nevű naturista kempinget Capo Rizzuto  
határában. És itt mutatnám be egy összehasonlítással, 
hogy már nem értik meg annyira jól a naturizmust 

Horvátországban, mint Olaszországban, ahol később 
indultak és tovább fejlődtek a naturizmus szellemében.

Az olasz és a külföldi naturisták összesen 1 millió 6 ezer 
látogatást és 54 240 000 eurónyi árbevételt hoznak 
az olasz naturizmusnak Massimo Ferruzzi faenzai JFC 
Intézetének kutatása szerint. Ez az összeg jelentősnek 
tűnik, de valójában messze elmarad a piaci szegmens 
lehetőségeitől, amely akár több, mint 4 millió látogatást 
és 216 252 000 eurónyi lehetséges árbevételt  
jelenthetne. Más szóval háromszor akkora a potenciál!

Hogy is mondaná az ókori római: Sapienti sat, vagyis:  
a bölcsnek ennyi elég.

A naturizmus jelentősége Horvátország számára.
TANULSÁGKÉNT: 

A naturizmus jelentősége az ország gazdaságában:

Az elmúlt 70 évben Horvátországba látogatott:
50 millió naturista (ÖSSZEHASONLÍTVA: LENGYELORSZÁG 
 TELJES LAKOSSÁGÁVAL MEGEGYEZŐ SZÁMÚ EM-
BER FORDULT MEG A HORVÁT NATURISTA KÖZPON-
TOKBAN) A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL átlag 8 napos 
tartózkodással, 400 millió vendégéjszakával és  
15 milliárd euró, azaz 100 milliárd horvát Kuna  
forgalommal.

Mekkora a Horvát Köztársaság kormányának  
egyévi költségvetése?

Hogyan alakult a naturisták nemzeti megoszlása az 
elmúlt 40 évben?

A naturisták országonkénti megoszlása csökkenést 
mutat a szlovén látogatók tekintetében és növekedést 
az osztrákoknál, míg a német naturisták aránya  
majdnem változatlan maradt. Csak 3 százaléknyi helyi, 
horvát naturistánk van, ami elhanyagolható a horvátok 
utazási szokásaihoz és az utazók arányaihoz képest 
(44%). Összefoglalva Horvátország különösen függ a 
német nyelvű vendégektől a naturizmus terén.

KIK A  
NATURISTÁK?

NEMZETI  
ÖSSZETÉTEL

VÁLTOZÁS 40  
ÉV ALATT %-BAN

 1982  2019

 naturista textiles naturista textiles
Németország 60.00 39.00 55.00 33.00
Szlovénia 15.00 9.00 6.00 7.45
Ausztria 9.00 13.00 15.00 9.70
Hollandia 4.00 5.50 6.00 9.60
Franciaország 2.00 4.10 2.00 1.20
Olaszország	  2.00	 9.20	 4.00	 7.50
Egyéb 8.00 21.20 12.00 33.50
________________________________________________________________________________
Összesen                                              100.00 %                                      100.00 %
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A cikkek beküldési határideje: 
január 20.

Következő számunk megjelenésének 
időpontja: február 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 ! 

A HORVÁT NATURISTA KÖZPONTOK ÁTTEKINTÉSE 
2021-BEN 1981-hez viszonyítva 

1. A bővülés dinamikája: Koversada 1960-as  
megalapításától (a Rab szigeti 1934-es kezdetek után)

2. A naturista stranddal rendelkező ún.  
textiles turistaközpontok: (1980: 34, ma 18)

3. Az ún. „vad” naturista strandok:  
ma több, mint 100 (1980: 40)

4. A naturista kempingek száma: 10  
(1980: 32)

5. A naturista szállodák és üdülők száma: 3  
(1987: 11)

6. A naturista kempingek területe négyzetméterben: 
7 220 000 (1980: 9 220 000)

7. Férőhelyek száma a naturista kempingekben: 20 720 
(1980: 52 100)

8. Vendégéjszakák száma a naturista kempingekben: 
2 584 000 (1980: 3,6 millió)

9. Férőhelyek naturista szállodákban és üdülőkben: 
4584 (1980: 8368)

10. Vendégéjszakák naturista szállodákban  
és üdülőkben: 1 750 000  
(1980: 6 930 340)

Szóval egy meghatározott turisztikai szegmens, amely 
nem öregszik, és egy életmód, amelynek még mindig 
megvannak a támogatói. Ezt az INF-kezdeményezés,  
de az ausztriai Grazban létrejött „Mentsük meg  
Koversadát” is mutatja, amely Koversada szigetéért 
harcol mint a naturizmus szinonimája és a horvát  
naturizmus jelképe. 

Hogy is mondaná a régi római:  
Sapienti sat, vagyis: a bölcsnek ennyi elég.

A NATURIZMUS JÖVŐJE HORVÁTORSZÁGBAN
Azok a horvát naturista kempingek, amelyek nem  
ügyeltek következetesen a ruhaviselés tiltására,  
elvesztették megkülönböztető jellegüket. 

A naturisták nem szeretnek elvegyülni a textiles vendé-
gekkel, ezért egy naturista kemping nem lehet kétnemű. 

Ezért sok naturista arra kényszerült, hogy a környező 
országok naturista desztinációi felé forduljon -  
mindmáig. És az internetnek köszönhetően nem  
nehéz holisztikus naturista paradicsomokat találni.

Fontos tényező, hogy az INF-család és a naturista  
világközösség hogyan viszonyul ehhez. A ti  
gyerekeitek tiszteletben tartják a naturizmust életkortól 
függetlenül? Ha ezek a tényezők még jelentenek  
valamit, az INF-családnak be kellene fogadnia  
nagyszámú olyan embert, akik a naturizmust  
gyakorolják, de nem tagjai az INF-nek. Tegyük  
könnyebbé az INF-családhoz való csatlakozást!

Ez nem azt jelenti, hogy fel kellene adni a naturista 
elveket a textiles körülmények fényében, hanem azt, 
hogy úgy értelmezzük a naturizmust fiatal és alkalmi 
naturisták számára, hogy azok odaszokjanak a naturista 
mozgalomhoz. Ez okozhatja a brand átmeneti  
elvesztését, de sokkal szélesebb körű tagságot  
nyerhetnénk, és hasonló meggyőződésű emberek  
sokaságát. Csak akkor lehet életben tartani a  
naturista hagyományokat globális szinten, ha  
nagyvonalúan bánunk a csatlakozás szigorú eljárási 
szabályaival.

Az INF célja a naturizmus fejlődésének előmozdítása  
és az új központok létrehozásának és megnyitásának  
támogatása. A ruhátlanság határozza meg a  
naturizmust, és a fő mottó az kell, hogy legyen, hogy  
a ruhátlanság eltöröl minden társadalmi különbséget,  
és főleg a személyes szabadság és a kölcsönös  
elfogadás. 

Ez kell, hogy legyen az INF vezérelve és jövőképe. 

Köszönöm. 

Az INF 2020. évi Nemzetközi Naturista Kongresszusán 
tartott előadás teljes szövege (2021. október 7.,  
Banovci, Szlovénia)
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Naturisták magukról
Hogy mit szeretnék karácsonyra? 

Rohamosan közelednek a karácsonyi ünnepek és az 
ajándékozás. Mindenhol ki vannak világítva a kirakatok, 
és az üzletek (bár a szállítási nehézségek miatt egyesek 
valamivel kevésbé) tele vannak árucikkekkel és  
fogyasztásra váró termékekkel. Az emberek ismét 
ugyanazt kérdezik: Mit kívánsz karácsonyra? Nos, 
ha nekem tennék fel ezt a kérdést, ezt válaszolnám: 
HOZZÁFÉRÉST. 

Teljes körű és valódi hozzáférést funkcionálisan eltérő 
embereknek, akik kerekesszékre vagy más segédesz-
közre szorulnak, hogy független életet élhessenek. 
Negyven éve vagyok naturista (ebből 23-at  
kerekesszékben), és nehezen tudom megérteni, hogy a 
2021. évben, 63 évesen harcolnom kell egy olyan jogért, 
amely a törvény alapján (Spanyolországban a 8/1995. 
törvény szerint) jár nekem. 

Azzal, hogy a naturista életfilozófiánkat legtöbbször 
távoli, félreeső strandokra és nehezen megközelíthető 
helyszínekre száműzték, megfosztották a mobilitási 
nehézségekkel küzdőket attól a lehetőségtől, hogy 
részesei lehessenek ennek az egyenlőség-alapú és 
fenntartható életmódnak. Az akadálymentes strandok 
sem akadálymentesek valójában, a stégek sosem érnek 
a vízig, és nincsen lehetőség lejutni a tengerhez vagy 
pláne vissza. 

Aztán megjelentek az első naturista üdülők. Kiváló - 
gondoltam. De hiába írja elő a törvény, hogy minden 
nyilvános helynek rendelkeznie kell bizonyos számú 
akadálymentes szálláshellyel és létesítménnyel, ahol 
függetlenül lehet közlekedni, ezt a szabályt sajnos  
ritkán tartják be. 

Némely esetben, pontosabban a legtöbben egyáltalán 
nincs akadálymentesség, és nem is intézkedtek az  

akadálymentesség biztosításáról. A  
kifogás mindig ugyanaz: A táj nem  
teszi lehetővé, túl dombos, a gyalog- 
ösvények alkalmatlanok, mert... bocs, 
de ha valaki üdülőt hoz létre, minden  
érdeklődő igényeit teljesíteni kell.  
Más esetekben megállapítottam, hogy 
ugyan be tudok jutni a telepre, de  
ezen túl nem tudok részt venni, mert 
nincsen akadálymentes mosdó és  
csak lépcsőkön keresztül lehet eljutni  
a különböző épületekbe. 

Aztán vannak azok, amelyek ugyan akadálymentesek, 
de sosem tesztelték őket, amit „törvényesre mázolt-
nak” szoktam nevezni. Ugyan elvégezték a szükséges 
munkálatokat, de mindig csak a kísérőkkel érkezőkre 
gondoltak, és nem az önállóan közlekedőkre. Olyan 
helyek ezek, ahol sosem mérték le az egyméteres 
rádiuszt, ahol a vécé melletti kapaszkodó nincs  
alátámasztva, úgyhogy a használó valójában nem tud 
önállóan vécére ülni anélkül, hogy valaki tartaná a rudat, 
ahol szűkek az ajtók, elérhetetlenül magasak a szekré-
nyek és nem lehet felakasztani bennük semmit (hála 
Istennek nem viselek ruhát, néhány tunikától eltekintve), 
ahol a rámpák lejtési szöge elképesztő és törvényellenes, 
vannak lift és szék nélküli uszodák, ahol ha úszni szeret-
ne az ember, az úszómester segítségére van szüksége 
a medencébe való be- és kijutáshoz, ahol napozóágyak 
mind alacsonyak, így csak nehezen lehet átülni rájuk egy 
kerekesszékből. Mellékelek egy képet az otthoni  
napozóágyamról, amely egy kerettel meg lett emelve a 
szék magasságára a zökkenőmentes transzfer  
érdekében, hogy le lehessen másolni... 

És végezetül csak kevés hely van (én csak egyet  
ismerek), ahol a dolgok tökéletesen lettek megtervezve 
az akadálymentesség szempontjából, és ahol önállóan 
lehet létezni anélkül, hogy segítséget kelljen kérni, ha az 
ember részt szeretne venni közös programokon. 

Tovább fogok harcolni, felveszem a kapcsolatot az 
intézményekkel és tesztelem őket, és remélem, hogy 
valamikor eredményes leszek és mindenki önálló életet 
élhet függetlenül attól, hogy meztelen-e vagy sem. 

. . .
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Erősödik-e a naturizmus a  
covid utáni világban? 
A nyugati világban a meztelen életmód vonzereje nőni  
látszik egy új, fiatalabb közönség körében                                                 Josh Sims

Csak az igazán bátrak adják elő a „running mant”.  
A tánclépések közül a legtöbb himbálózással járókat 
talán jobb kihagyni Julien Claudé-Pénégry párizsi  
„Gyönyörű bőr” című klubestjén. Mégpedig azért, mert 
itt – a cipőktől eltekintve – mindenki meztelenül van. 

„Be akartuk bizonyítani, hogy ilyen bulit nemcsak natu-
rista üdülőben, hanem városban is meg lehet szervezni. 
Meg akartuk mutatni, hogy ez normális dolog, sőt, más 
meztelen rendezvényeknek is példát mutathat” – mondja 
Claudé-Pénégry naturista aktivista, aki 2017-ben  
megnyitotta az első párizsi naturista parkot és  
szeptembertől újraindítja a kéthavi klubestjeit. „Azok, 
akik eljönnek – mégpedig százával jönnek – jellemzően 
azt mondják, ez teljesen más érzés mint bármi, amit 
korábban csináltak. Teljesen önmaguk lehetnek.”

Ez a gondolat másoktól sem áll távol. A naturizmus – 
az a gyakorlat, hogy ruhák nélkül tesszük a dolgunkat, 
jellemzően mások szintén ruhátlan társaságában –  
terjedőben van. Az elmúlt években kedvező fogadtatásra 
találtak a meztelen színházi estek, meztelen vacsorák, 
sőt, a meztelen biciklizések is 20 ország 70 városában, 
pedig ez épp annyira fájó ülőgumókat jelent, mint ameny- 
nyire a naturizmust népszerűsítő akció. Az idén nyáron 
indul az NKD, az első naturista zenefesztivál Nagy- 
Britanniában, ami szintén mutatja a fiatalok érdeklődését 
a naturizmus iránt és azt, hogy a naturizmust egyre 
inkább a természetvédelem természetes velejárójának 
tekintik. És ha nem tudnád: májusban volt a meztelen 
kertészkedés világnapja.

Egyes számítások szerint a koronavírus még erősítette is 
a naturizmust: a naturistákat összefogó British Naturism 
ügyvezetése szerint vagy 20%-kal nőtt a taglétszám a 
pandémia alatt, az utazási és rendezvényszervezési  
korlátozások ellenére. Miért? Talán azért, mert semmi 
nem foglalja magában jobban a személyes szabadságot, 
mint a meztelenség. 

„Változik a hozzáállás” – veti fel Laurent Luft, a  
Nemeztközi Naturista Szövetség, az INF európai  
ügyvivője, amely 38 nemzeti szervezetet vár októberi 
világkongresszusára a hűvös Szlovéniába („ekkor nem 
lesz mindenki meztelen” – jegyzi meg Luft). „Öt évvel 
ezelőtt bárki, aki a naturizmusról érdeklődött nálam, azt 
feltételezte, hogy ez valami perverz dolog” – mondja 
Luft. „Manapság a naturizmus csak egy sokadik  
szeglete a társadalomnak. Többet foglalkozunk azzal, 
hogy láthatóbbá váljunk, hogy ne rejtőzködjünk.”

Régebbi korokban is volt, hogy természetesnek tartották 
a meztelenséget. Voltak korok és társadalmak, ahol a 
levetkőzésben semmi különös nem volt: az ókori  
Görögországban a férfiak meztelenül edzettek, a 19. 
századi Németország a naturista mozgalomnak adott 
otthont, amelyek a napfénynek és a levegőnek való 
teljes kitárulkozást egészséges dolognak mutatták be –  
és ez az, amiért sokan közülünk az elkövetkező heteket 
majdnem (vagy egészen) meztelenül töltjük majd a 
strandokon. 

De az újkori társadalom általában helyteleníti a  
nyilvánosság előtti meztelenség gondolatát. Emlékezzünk 
csak vissza az első naturistákra, Ádámra és Évára, akik 
a bűnbeesés után elrejtették szemérmüket. A meztelen- 
séget félreértelmezték mint nemcsak szokatlant, hanem 
mint lényegileg szexuális dolgot; mint tisztátlant; mint a 
deviáns magatartás okát; mint illetlent, sértőt és  
bosszantót – olyannyira, hogy bírságra és bizonyos 
esetekben börtönre érdemesnek tartják. A saját meg-
határozása szerint „lelkiismereti okokból bebörtönzött” 
Stephen Gough mostanra egy évtizedet töltött skót 
börtönökben, mert úgy döntött, nem visel ruhát.  
Még a bírósági tárgyalásán sem.

A nyilvánosság előtti meztelenséggel szembeni érzé- 
kenység zavaros. Az USA-ban általánosságban tilos a 
meztelenség. A közösségi médiában kicenzúrázzák a 
bennszülött népek képeit, ha nem viselnek elég ruhát. 

Események
2021. december 5.
Naturista világnap 
Déli félteke

2022. február 25. - 27. 
EuNat Találkozó
Belgrád, Szerbia  
A jelentkezési lapok hamarosan letölthetők  
az EuNat honlapjáról.

A NOS információi: https://www.eunat.org/
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Hollywood ellentmondásokban vergődik. A nyilvánosság 
előtti meztelenség ellenzését az egyik nemzedék  
továbbadja a következőnek: a gyerekeket testük elta-
karására biztatják, mihelyt közelednek a serdülőkorhoz. 
Nem is csoda, hogy a nyilvánosság előtt meztelennek 
lenni sokak számára a szó szoros értelmében rémálomba 
illő. És az sem, hogy a felöltözöttek előtti levetkőzést 
gyakran használják a tiltakozás látványos eszközeként.

Egyik ellenérv sem állja ki a komoly vizsgálat próbáját, 
állapítja meg Bouke de Vries, a politikai filozófia oktatója 
a svédországi Umea Egyetemen, a The Right to be  
Publicly Naked: A Defence of Nudism („A nyilvános 
meztelenséghez való jog: a nudizmus védelmében”) 
című tanulmány szerzője. „Azt hiszem, a leginkább meg-
győző érv az a felvetés, hogy nem higiénikus –  
de a meztelenség ritkán jelent valódi egészségügyi 
kockázatot. Egyszerűen ráülsz egy törölközőre” –  
mondja de Vries, aki szerint a meztelenséghez való  
jogot az egyén önkifejezéshez való jogának a részeként 
kellene védeni. Ezt az álláspontot 2014-ben az Emberi 
Jogok Európai Bírósága is jóváhagyta. 
„Többnyire azzal az elképzeléssel nevelkedtünk, hogy 
azok, akik [kijelölt naturista területen kívül] meztelenül 
vannak, valahogyan perverzek vagy másokat meg akarnak 
 botránkoztatni, és ez továbbra is meghatározza a gon-
dolkodást. Az igazság az, hogy a társadalom  
nehezen talál meggyőző érveket a naturizmus ellen.”

Miért habozunk levetkőzni? Luft úgy gondolja, nem csak 
prűdségből, hanem inkább félénkségből. Miközben a 
naturizmus elleni érvrendszer összeomlik, a reklámipar 
és legújabban a közösségi média elbizonytalanítanak 
bennünket, amikor arról van szó, hogy a testünk vajon 
hogyan viszonyul az ideálishoz. A lányok anorexiában, 
a fiúk Adonisz-komplexusban szenvednek, nők és 
férfiak egyaránt bonyolultan viszonyulnak az evéshez, 
az edzéshez és a nem elég tökéletesre photoshoppolt 
testrészeikhez.

Valójában, érvel Luft, éppen a naturizmus elfogadása  
jelenthetné a külsőnkkel való kényszeres foglalkozás 
elleni ellenszert. 

Keon West, a Londoni Egyetem pszichológusának egy 
2017-es kutatása megállapította, hogy a naturista  
életmód javítja az élettel való elégedettséget,  
a testképet és az önbecsülést. 
 
Szerinte kiegyenlítő hatása van annak, ha mindenki 
meztelen. Persze időbe telik hozzászokni, hogy 
körülöttünk mindenki meztelenül van, hiszen belénk 
ivódott, hogy a meztelenséghez szexuális töltetű  
borzongás és egymás önkéntelen pillanatnyi felmérése 
társul. De a meztelenség igazi tanulsága az, hogy nem 
lehet tovább fenntartani az önmagunkról saját magunk 
és a külvilág számára alkotott fikciót, ha egyszer  
megszabadultunk drága lepleinktől. Ki vagy tárva.

„Hamar túljutunk a felszínességeken, hiszen ott vagy 
te, mások előtt kitárulkozva, és nyíltan beszélgetsz” – 
mondja. „A naturisták között minden forma és méret 
megtalálható, és egyáltalán nincs ítélkezés. Egyszerűen 
nincs annyi görög istenalak. A személyiséged kerül 
előtérbe.”

Ezt persze korábban is mondták már, Heinrich Pudor 
1894-es, Meztelen emberek – a jövő üdvkiáltása 
című úttörő értekezésétől az 1933-as, gyönyörű című 
Napfürdési Szemlének „A ruhaviselés kellemetlenségei” 
című cikkéig. A hippik is le tudták dobni a szerkójukat. 
Mi meg mégis itt vagyunk állig begombolkozva. 

„Egyesek számára a meztelenség tabu fog maradni.  
De én úgy gondolom, a naturizmus fellendülése felé  
mozgunk, főleg a fiatalok felé való nyitás révén” – 
mondja Claudé-Pénégry. „Életszemléletről van itt szó, 
vagy talán egy környezettudatos filozófiáról. És azt  
hiszem, a naturizmus közösségi jellege jólesik a covid 
utáni időkben. 

De igazából csak normális meztelennek lenni. A ruha, 
minden ruha csak kellék.”

Source: https://www.insidehook.com/article/ 
health-and-fitness/rise-nudism-naturism-post-covid

Közel az Alpokhoz, 25 km-re Torino központjától, 20 percre a Caselle reptértől. Karavánok, rekreációs sátrak és járművek, teljes 
felszereltségű bungalók, faházikós karavánok.  Medence, szolárium, jakuzzi, és szauna. Klubház étterem, pétanque, mini tenisz, 
pingpong, röplabda. Túrabiciklis körutak és ösvények a Mandria Parkban.

Látványosságok: Venaria királyi kastély és park,  
San Michele apátság, Rivoli kastély, Mole Antonelliana,  
Egyiptomi múzeum, Piazza S. Cario, supergai bazilika.
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