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Az igazi értékek
Írta: Albert Lecocq.  Részlet a „La Vie au Soleil” (Élet a napon)  
1949. évi 2. számának vezércikkébol 
A józan ész milyen tévelygései vezettek a 
mai életünkhöz! Az emberek a boldogság 
karikatúráját hajszolják. Eszméink eltorzultak. 
Minden művi. Hazug közhelyekből próbálunk 
apró örömöket kicsikarni. Életünk végtelenül 
összetetté vált és elvesztette logikáját.

Eltévedtünk semmibe vezető mellékutakon, 
és ha továbbra is ezekhez az utakhoz 
ragaszkodunk, saját megsemmisülésünket 
kergetjük.

Kérdezz meg bárkit: „Mit szeretnél 
elérni?”, és a válasz mindig ugyanaz: „Sok 
pénzt keresni, hogy nagyobb luxusban, 
kényelemben élhessek.” A polgári lét fogalma 
szemfényvesztéssé vált.

Céljaink elérésével, amire gyakran egész 
életünket és minden erőfeszítésünket áldoztunk, 
csak a hiúságot elégítjük ki, a biztonság 
látszatát szerezzük meg, amiről sokszor nem is 
gyanítjuk, mennyire ingatag – de nem kapunk 
valódi boldogságot.

Ebben a kegyetlen játékban ráadásul 
elveszítjük ifjúságunkat és egészségünket; 
a siker, a hatalom és a dicsőség keresésére 
való összpontosításban megfeledkezünk 
legmélyebb énünkről. Bűnösek vagyunk, 
mert hozzáidomultunk ehhez a kollektív 
elvárásrendszerhez, mert a tőlünk függő 
emberekre ráerőszakoltuk ezeket a 
kötöttségeket, mert ráerőszakoltuk ezeket 
az elveket leszármazottainkra ahelyett, hogy 
felszabadítani próbáltuk volna őket.

Aki leginkább élvezi a megszerzett javakat, 
ugyanazokat a hibákat követi el, mert a 
mértéktelensége és az egyensúly elvesztése 
ártalmas az életére.

Mások testi leépülésük ellensúlyát mentálisan, 
gondolataik révén találják. 

Ha leplezetlenül nézünk 
szembe lelkiismeretükkel, 
hányan találjuk magunkat 
tökéletesen boldognak?

A modern ember tevékenysége legerősebb 
hajtóerejét a gyarlóságában találta meg. Hogy 
zabolázatlan kevélységét, kielégíthetetlen 
mohóságát, gőgjét, kapzsiságát, birtoklási 
vágyát kielégítse, egyre több pénzre van 
szüksége. A pénz az úr. Segítségével 
minden kapu megnyílik előtted, minden 
élvezeteket megkapsz, és mindenki behódol 
neked. Ideiglenes választ ad vágyainkra, 
és mivel vágyainknak nem szabunk határt, 
hiába elégítjük ki őket, megerősödve újra 
feltámadnak.

A bölcs ember az egyszerű életben találja 
meg a boldogságot. Vágyai korlátozásával, 
szerénységgel, a szív és az ész művelésével, 
azzal, hogy mivel másokat nem nyom el, 
nem gyűlölik őt, olyan felülmúlhatatlan 
belső értékekre tesz szert, amelyek nem 
fognak  elenyészni vagy eltűnni. Egyre inkább 
hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, 
hogy még a mai körülmények között is kevésre 
van szükségünk a megélhetéshez és kevés 
munkára ahhoz, hogy erre szert tegyen. Az 
embert a munka rabjává. A bonyolult élet 
és a haszontalanságok keresése, a vágy, 
hogy becsüljék, hogy benyomást tegyen és 
ráerőltesse magát másokra, az őrült akarása, 
hogy a dolgokat, embereket, eseményeket 
a maga javára fordítsa – ezek az okai az 
élettől való undornak, a hiábavalóság-
érzetnek, a kétségbeejtő lelkiállapotnak, 
a pszichikai erőforrások kimerülésének, 
amelyek megrövidítik az életet. Íme az ember! 
Boldogság-e ez, ez a lehangoló felfedezés egy 
tiszta pillanatban, hogy az életet elherdáltuk, 
elvesztettük, céltalanul?

Sokan ezért megsokszorozzák a felesleges 
gesztusokat és szavakat, abszurd 
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foglalatosságokat, hogy elrejtsék mélységes 
kétségbeesésüket, magányukat, félelmeiket 
ebben a drámában, amely felkészületlenül érte 
őket.

Mennyi önkábítást találunk viselkedésükben: 
a gondolkodás elutasítását, önáltatást, az 
önző célokért való erőfeszítéseket. Milyen 
kicsinyesek a gondjaink.

Mindig is voltak, akik ki tudták vonni magukat 
a káros környezet hatása alól. Voltak bölcs 
és boldog emberek. Néhányan ránk hagyták 
bölcs szavaikat, amelyek kiállták az idők 
próbáját. Mások örökké ismeretlenek maradnak. 
Többségük komoly szenvedéseken ment át, 
mielőtt saját kezükbe vették volna sorsukat. 
Mindannyian az egyszerű életben, az anyagi 
javaktól és az emberi álokoskodástól való 
függetlenedésben, a természethez való 
közeledésben és a természeti törvényeknek 
való engedelmeskedésben találtak igazságra.

A naturizmus átfogó reformprogramot kínál. 
A civilizáció kicsinyes követelései, amelyek 
a gyakorlatban sokszor embertelenek, nem 
engedik, hogy ezt teljesen magunkévá tegyük, 
és nagy mértékben megnehezítik, hogy 
elvonuljunk a társadalom peremére, amelytől 
gazdaságilag és társadalmilag függünk.

Ez a probléma azért is nehezen oldható meg, 
mert a reformnak egyszerre két síkon, az egyén 
és a közösség síkján kell végbemennie.

Nem egyszerű feladat tökéletes közösséget 
alkotni romlott és tökéletlen egyedekből. 
Másfelől úgy tűnik, sokáig kell várni az egyéni 
haladásra, különösen, amikor kedvezőtlenek a 
körülmények.

Következésképpen, ha a naturizmusnak 
újra kell gondolnia azokat az értékeket, 
amelyekre rendszere épül, mindenkinek példát 
kell mutatnia azzal, hogy magáévá teszi a 
természetes élet szabályait és csatlakozik 
azokhoz, akik olyan közösségi modellt 
hoztak létre, amelyben semmi nincs, ami a 
természetnek ellentmondana.

A boldogság  
bennünk van.  

Filozófiai műveltségünk legalább részben a saját 
munkánk, a saját tapasztalataink gyümölcse, 
elmélkedéseink eredménye kell, hogy legyen. 
Ne keressünk végső biztos pontokat sem 
magunkban, sem rajtunk kívül, és ne fogadjunk 
el merev rendszereket. 

Az ember és a világ állandó változásban van.
 

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.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy  
Tel/Fax +39.011.984.29.62  
Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Szeptemberi események
18.09. - 26.09.  2020
Családok találkozója

Cartagena - Murcia, Spanyolország 
FEN szervezésében,  
információ: fen@naturismo.org 
https://naturismo.org/2020/02/portus-2020/
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Club Gymnique de France
A Francia Gimnasztikai Klub, a „Club Gymnique de France” (CGF)  
1930 óta muködik Villecresnes-ben
A 90. évforduló 2020. júniusra tervezett 
megünneplését 2021-re kellett halasztani. 
Addig is itt olvasható ennek az 1930-ban indult 
naturista kalandnak a rövid története, néhány 
képpel illusztrálva.

1930-ban Jacques Bourceret 11 hektár 
erdőre tett szert a Párizstól 20 km-re található 
Villecresnes mellett, Hauts de Seine megyében. 
Itt hozta létre a Club Gymnique de France-ot, 
amelyet április 4-én jegyeztek be az 1901-es 
törvény alapján, a következő céllal: „Az ember 
tökéletesítése átfogó higiéniával és a fizikai, 
értelmi és erkölcsi egészség megőrzésével.” 
Ezzel párhuzamosan létrehozta 1930. április 
12-én a „Mezőgazdasági és Erdőterületek 
Részvénytársaságát (STAB).” A STAB lett a 
tulajdonosa ennek az erdőterületnek és az azon 
épített létesítményeknek. Ezt a parkot aztán 
bérbe adta a klubtagoknak, hogy azok – férfiak, 
nők, gyerekek – ott meztelenül lehessenek. 
Az első tagok kempingeztek. A területen csak 
sínek, egy kis vasúti szerelvény és a favágók 
esőbeállója maradtak.

Az alapító folytatta a felvásárlásokat és 1931 
februárjában egy parasztházat vett, amely 
ivóvizet, konyhakertet és kijáratot a Rue du 
Bois d’Auteuil felé biztosított, majd 1932 
februárjában egy pajtát és 1933-ben, valamint 
1939-ben újabb földterületeket, végül 1947-ben 
a későbbi „Svájci falu” telkét.

A „Phébus”-ház az első három évben épült fel, 
ahol egész évben össze lehetett jönni közös 
étkezésekre és egyéb tevékenységekre. A ház 
1952-ben leégett.

A közelben kosárlabdapályát hoztak létre.
1932-ben kezdték a tagok kiásni a 20 x 6 
m-es medencét. A medencét tápláló vízforrás 
1959 körül kiszáradt. Az új, 25 x 8 m-es 
úszómedencét 1962-ben avatták fel.

1934. március: Felavatták a pelota-csarnokot, 
amely a baszk származású alapító szívügye 
volt. Ezt egy röplabdapálya, egy bowlingpálya 
és az első teniszpálya követte.

1935-ben Albert és Christiane Lecocq belépett 
a CGF-be. A klubtagok, az alapítók barátai és a 
korábbi Sparta Klub tagjai aktívan részt vettek a 
naturista mozgalomban, amelyet Léo Lagrange 
miniszter 1936-ban közhasznúnak ismert el.
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A második világháború alatt negyvenen 
látogatták a klubot. A klub irattára és iratai 
megsemmisültek; 1945. februárban a egyesület 
új alapító okiratot kapott, és székhelye a Bois 
d’Auteuil út lett. 

1946 januárjában a Nemzeti Oktatásügyi 
Minisztérium közhasznú státuszt adott a CGF-
nek. 

1953-ban a klub csatlakozott az 1951-ben 
alakult Francia Naturista Szövetséghez (FFN).

A klub népszerűsége évről évre növekedett, 
szájhagyomány, néhány sajtómegjelenés és 
reklám segítségével. A sport- és szabadidős 
tevékenységek bővültek, mindegyiknek külön 
felelőse volt. A klub nyert az FFN regionális 
versenyein és az INF sporteseményein, és 
gondozta a parkot.

1980-ban Villecresnes-ben a 24. kongresszuson 
megünnepelték a CFG 50. és az FFN 30. 
évfordulóját.

A 70. évfordulón, 2000-ben a klubtagok 
történelmi jelmezekbe öltöztek a három 
teniszpályán szervezett sportversenyekre. A 
szauna, a sportcsarnok és a pétanque-pálya 
számos új tagot vonzottak. Művészek mutatták 
be munkáikat; tehetségesek a tagok. 

A tevékenységek köre bővült, az emberek 
táncolnak, színdarabokat és operetteket adtak 
elő, és szőlőt szüreteltek. A szezont ünnepekkel 
és közös étkezésekkel zárjuk. Más klubokat is 
befogadtak, akár rendelkeztek saját területtel, 
akár nem, és külföldi naturisták is itt töltötték a 
nyarat. 

Az ünnepek régen is, ma is a naturista élet 
ritmusához igazodnak. A nyári napforduló a 
Szent Iván-éji tűzzel mindig különleges alkalom.

Következő számunk 
 

A cikkek beküldési határideje: szeptember 20.
Következő számunk megjelenésének  

időpontja: október 5.


