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Hétfőn, 1934. szeptember 24-án 20.30-kor került 
sor a Helios Club Thun (HCT) alapítására a Berntől 
20 km-re található, 45 ezer fős Thun városában, a 
„Lachen” panzióban. 

Az alapítók között voltak Edi Fankhauser és Werner 
Zimmermann is, akiket a Fókusz 2019. augusztusi 
számában mutattunk be.

A találkozó célja a később ONS-re, azaz Svájci Na-
turista Szövetségre átkeresztelt „Schweizer Licht-
bund”, azaz a „Svájci Fényszövetség” (slb) helyi 
szervezetének az alapítása volt.

A közgyűlés évi 4 frankban határozta meg a tagdíj 
összegét. Ezen kívül egy telek megvásárlásáról 
tanácskoztak. A kinézett telek Thun közvetlen köze-
lében volt, Oberhofen község határában, a Thuni-tó 
bal partján.

1936-ban elérkezett az idő: a klub 1 200 frankért 
meg tudta vásárolni a telket.
1939-ben átnevezték a klubot „Wochenendclub 
ONS Gruppe Thun”-ra, azaz „ONS Hétvégi Klub - 
Thuni Csoport”-ra.

Újabb névváltozásra került sor 1961-ben – azóta 
„Helios Club Thun (HTC)” a klub neve. Ugyanezen 
az 1961-es közgyűlésen döntöttek arról, hogy a 
„Paradiesli”-t, azaz a „Paradicsomocská”-t eladják 
a thielle-i „die neue zeit” („az új korszak”) alapít-
ványnak 2 353,20 frankért. A helyszínt azonban a 
HTC visszabérelte és maga üzemelte és tartotta kar-

ban egészen 2014-ig. A klubtagok érdektelensége 
és különféle viharkárok miatt végül az elnökség azt 
javasolta a tagoknak, mondják fel az alapítvánnyal 
kötött szerződést. 

A svájci naturista szövetség (Schweizer Naturisten 
Union, SNU-UNS) 2004-es megalapítása után a klub 
teljesen szétvált az ONS-től. Ma a HTC egy teljesen 
önálló klub a naturista szövetségen belül.
2010 óta a HCT mostani pénztárosa látja el az INF-
FNI Központi Bizottságának a pénztárosi feladatait 
is. A klub tevékenysége egyre inkább a téli szezon 
felé mozdult el. 

2001-ben a közgyűlés úgy döntött, 25 000 svájci 
frankkal [kb. 7,6 millió forinttal - a ford.] beszállt a 
Thun melletti Oberhofen uszodájának felújításába. 
Azóta az oberhofeni fitneszközpont október elejétől 
április végéig minden vasárnap 18.30-tól 21.00-ig a 
rendelkezésünkre áll (ld. a honlapunkat):  
www.heliosclub-thun.ch

Rolf Hostettler, a HTC pénztárosa
Forrás: A HCT feljegyzései

A Helios Klub 85 éve a svájci Thunban (1934–2019)
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PORTRÉ - Gianfranco Ribolzi

Az olasz naturizmus úttörőinek fontos szereplője 
Gianfranco Ribolzi, aki 1964 óta naturista, civil-
ben repülőmérnök és a Fiat korábbi igazgatóhe-
lyettese. Tomaso Operti és Guido Ragazzi mellett 
ő vo lt Torino megyei a La Cassa mellett található 
„Le Betulle” klub alapítója. Később, Tom Operti 
korai halála után feleségével, Luisa Mussával 
átvette a klub vezetését, és együtt állták ki 
mindazokat a csatákat, amelyeket az olasz natu-
rista mozgalom támogatott és mindmáig támogat 
a naturista gondolat olaszországi elterjedéséért.

Gianfranco részt vett az UNI (az olasz naturista 
szövetség) alapításában, pontosabban annak 
Svájcból Olaszországba való áthelyezésében 
1969-ben, az akkoribanegymástól elválasztha-
tatlan Tom Opertivel és Guido Ragazzival együtt, 
akikkel népszerűsítette az UNI nudista-naturista 
küldetését. Ezt nagyon fontos kiemelni, hiszen 
a naturizmus legveszélyesebb ellensége nem az 
őszinte és nyílt ellenfél, hanem a felöltözött vagy 
félig textiles betévedő, aki beszennyezi a mozga-
lom tisztaságát azzal, hogy központi jellemzőjét, 
a teljes meztelenséget támadja.

Gianfranco Ribolzit 2001. június 17-én válasz-
tották meg az Olasz Naturista Szövetség legma-

gasabb tisztségére, amelyben Daniele Agnolit, 
Claudio Ranierit, Tom Opertit, Carlo Consigliot 
és másokat követett. A szövetség történetében 
ő volt a leghosszabb ideig elnök, és a teljes ener-
giával és elkötelezettséggel végzett munkája, 
amely során mozgalmunk képviseletében bejár-
ta a világot és még a tőlünk távol (Brazíliában, 
Új-Zélandban) szervezett kongresszusokon 
is részt vett, láthatóvá és elismertté tette az 
olasz naturizmust Európában és világszerte. 
Szervezői képességei is kiemelkedők: többek 
között számtalan általa szervezett pétanque-
bajnokságra emlékszünk, a Le Betulle klubban 
2004. május 18-23 között rendezett nemzetközi 
ifjúsági találkozóra, a torinói 33. úszógálára és 
a 32. Naturista Világkongresszusra, amelyre 
2010-ben először került sor Olaszországban, a 
calabriai Isola Capo Rizzutoban.

Ne feledkezzünk meg arról a korántsem mel-
lékes tényről sem, hogy Gianfranco Ribolzi, 
mielőtt elvállalta volna a szövetség elnök-
ségét, a szövetség titkári feladatait látta el 
1997 és 2001 között, míg egyhangúan meg 
nem választották az olasz szövetség legfőbb 
tisztviselőjévé. Az ekkor írott levelében, amely-
ben megköszönte a bizalmat, kiemelte, hogy 
elnökként mindenkit fog képviselni. Arra töreke-
dett, hogy közös megoldásokat segítsen elő, és 
korábban is ezt a módszert követte nem csak 
elkötelezetten és átlátható módon, hanem kitar-
tóan és következetesen, hogy érvényre juttassa 
az előtte járók által megfogalmazott elveket. 

Szándéknyilatkozatában fel is idézte a Francia 
Naturista Szövetség akkori elnökének, Jacques 
Dumont néhány, számára is fontos gondolatát. 
Mégpedig azt, hogy szükséges „tartózkodni 
mind a túlzott engedékenységtől, mind a túlzott 
szektásságtól, függetlenül attól, hogy kedves, 
csupa jó szándékú barátunkról van-e szó, vagy 
idegenekről, akik forradalmasítani akarják azt, 
ami egyáltalán nem forradalmi: a természetet. 
A tolerancia és a mások szabadságának tisz-
teletben tartása nem elégséges ok arra, hogy a 
naturizmussal bármit elfogadtassunk olyanoktól, 
akik hajlamosak visszaélni nehezen kivívott na-
turista szabadságunkkal.”

Az olasz szövetség legfőbb vezetőjeként eltöl-
tött 16 év alatt Gianfranco Ribolzi minden 
erejével egy a naturizmust szabályozó törvény-
javaslat elfogadásáért küzdött, ahányszor az 
olasz parlamentben nyitottság mutatkozott a 
naturista mozgalom iránt. Nem az ő hibája, hogy 
nem járt sikerrel, hanem politikusainké, akik las-
súak és vakok a naturista turizmus gazdasági 
potenciáljával szemben. 
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Gianfranco Ribolzi érdemei közé tartozik az is, 
hogy miután 1996-ban a Le Betulle klub egyedüli 
tulajdonosa lett, nem adta be a derekát a „clo-
thing optional”-nak, azaz a fürdőruha-viselést 
megengedő koncepciónak abban a hamis re-
ményben, hogy így több ember csábítható a na-
turista helyszínekre.

Egy országos napilap számára nemrég, 2018 
szeptemberében készült interjúban felidézte a 
klub nehéz pillanatait, amelyeken naturista élet-
szemlélete, a nemcsak a természettel, hanem a 
saját magával és a másik emberrel szemben is 
tiszteletet követelő filozófiája segítette át. A ripor-
ter a cikkben Kant szavaira hivatkozott, miszerint 
„a meztelenség csak a szemérmetlen számára 
szemérmetlen”, amely gondolatot II. János Pál 
pápa két évszázaddal később is felidézett. Gy-
akorlatias szemléletét dicséri az interjúnak az a 
része, amelyben kifejti, hogy az elmúlt fél évszáz-
adban homályossá váltak azok az elvek, amelyek 
a naturizmust táplálják. Ennek az az oka, hogy 
vannak, akik szabályok nélkül gyakorolják a  
naturizmust.

Küzdeni kell a szabályok és korlátok nélküli nu-
dizmus ellen a szabadstrandokon, mert ezek 
terepet adnak a provokátoroknak, az exhibicioni-
stáknak és a molesztálóknak. Gianfranco Ribolzi 
még heves viták során is Fabiana Martini „Il Ma-
nifesto della comunicazione non ostile” („Kiált-
vány a nem ellenséges kommunikációról”) című 
híres írására hivatkozva szeret arra emlékeztetni, 
hogy: „Minden gondolatot meg lehet vitatni.  
Minden személyt tiszteletben kell tartani.”

A természet- és sportszerető Fiat-mérnök 
versenyszerűen evezett, és szereti a sífutást és  
a természetjárást. 

Munkája mellett az ő és a tőle elválaszthatatlan 
felesége, Luisa Mussa élete szinte teljes egé-
szében a naturizmusról szól 1964 óta, amikor 
húszévesen a francia riviérán az „Île du Levant”-
n megismerkedett a naturizmussal.

A naturista egyesületekkel, szövetségekkel 
és magánemberekkel való kapcsolatrendsze-
rével Gianfranco Ribolzi nemcsak országos 
szinten fontos szereplő, hanem világszerte 
ismert, köszönhetően annak a képességének, 
hogy nemcsak formális kapcsolatokat, hanem 
barátságokat és élő együttműködéseket is alakít 
ki azokkal, akik osztoznak a gondolataiban, cél-
jaiban és abban az elkötelezettségében, hogy a 
naturizmus életfilozófiáját, amely nemrég még 
utópiának tűnt, valósággá váltsa. 

Feleségével, Luisával (aki jelenleg az UNI elnö-
ke, míg Gianfranco a titkára) jelenleg is vezeti a 
Le Betulle klubot, és 1997-es megalapítása óta 
ő a kiadója az InfoNaturista magazinnak. 

Ez a magazin nemcsak a naturizmusról szól, 
hanem gondolatainak összegzését is tartal-
mazza, amely Fabiana Martini már említett 
kiáltványának egy másik elvét tükrözi, miszerint: 
„Csak olyasmit mondok és írok, amit szemtől 
szembe is el merek mondani.”

           Pino Fiorella       

LE BETULLE  Villaggio Naturista
Közel az Alpokhoz, 25 km-re Torino központjától, 20 percre a Caselle  
reptértől. Karavánok, rekreációs sátrak és járművek,  
teljes felszereltségű bungalók, faházikók.  
 
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
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Boldog karacsonyt

Az NDK idején, 1949–1990 között a naturizmus és 
a nudizmus általánosan elterjedt életforma volt és a 
felszabadultság terepe.

Szabadidejüket sokan bányatavak partjain vagy a 
Balti-tenger melletti kempingekben töltötték mezte-
len fürdőzéssel. 

A hatóságok eleinte nem nézték ezt jó szemmel. 
De az NDK polgárai számára a naturizmus csendes 
tiltakozás volt a mindennapok erőltetett vonalassá-
ga ellen.

1954-ben az akkori kormány az egész tengerparton 
be akarta tiltani a meztelen fürdést, de nem járt si-
kerrel. A hatóságok attól tartottak, hogy sérül által 
naturisták által használt kelet-német fürdőhelyek 
nemzetközi jóhíre. 

A lakosság reakciója viszont ez volt: 
TilTakozó levelek, peTíciók és 
mezTelen ellenállás

Két év elteltével végül megjelent a „Rendelet a sza-
badtéri fürdőzés szabályozásáról”. Ebben legálisnak 
nyilvánították a kijelölt partszakaszokon való mezte-
len fürdést. 

Ennek következményeként tömegmozgalommá vált 
a meztelen fürdés. Nem voltak sem egyesületek, 
sem szabályzatok, sem tagdíjak.

Az 1990-es német egyesítés után azonban 
„jobbérzésű” nyugatnémetek naturista partsza-
kaszokat jelző táblákat döntöttek le a balti-tengeri 
strandokon. Ennek nyomán a minőségibb strandok 

A német egyesítés „bugyiháborúja”

hirtelen textilessé váltak, míg a naturistáknak csak a 
kevésbé vonzó partszakaszokat hagyták meg.
A német közelmúlt történelme „bugyiháború”  
néven ismeri ezt a közjátékot. 

Rolf Hostettler
Forrás: NDK-Múzeum, Berlin

Info Fókusz Február 
 

a cikkek beküldési határideje január 20.
Fókusz kiadása legkésőbb február 5.


