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A Kongresszust megelőzően néhány függőben 
lévő kérdés került megvitatásra a CC találkozón. 
Ezután Gregers előadta álláspontját és lehetséges 
megoldásokkal állt elő – egy lehetőleg teljesen új – 
fizetési rendszerrel kapcsolatban. A Kongresszuson 
bővebben előadta ötleteit még egyszer. Néhány 
kérdés azonban még mindig vita tárgya maradt. Az 
idősebb tagok, akik nem tudják kezelni (vagy éppen 
nem szeretnék kezelni) az ehhez szükséges appliká-
ciókat kisebbségben voltak. 

Az elsődleges szempont a fiatal, jövőbeni tagok be-
vonzása volt. Az ezzel járó költségek még sem el-
fogadásra nem kerültek, sem pedig véglegesítésre. 
Azonban a nudizmust nem ismerő fiatalságot aligha 
tudja bevonzani a technika egyedül, ezért szükség 
van a személyes kapcsolatra egy hiteles nudistával 
is, aki barátságos és segítőkész, más szóval egy 
vonzó naturista példa képét kell kommunikálnunk. 
A kongresszuson egy másik workshopot is tartot-
tunk, aminek a témája ‘Találkozás egy csoportfo-
lyamatban’ volt. Ennek elemzéser során a következő 
következtetést vonhattuk le: A hatékonyság abban 
rejlett, hogy az egyén hogyan viszonyult saját he-
lyzetéhez tartósan két másik személyhez képest. 
Minimális mozdulatok is folyamatos mozgást idéz-
tek elő a többiekhez képest, mivel mindenki célja 
az volt, hogy egyenlő távolságot tartson két másik 
taggal, anélkül, hogy feltétlen tudnák, kinek a ‘cél-
pontjai’ voltak. Rengetegen élvezték a gyakorlatot 
és néhányan ki is kapcsolódtak tőle. 

Ezen kívül úgy tűnt, néhány dologról előre meg 
volt beszélve, hogyan szavaznak. Az ezekről szóló 
megbeszélések fárasztóan nehéznek bizonyultak 

A 2018-as lisszaboni INF-FNI Kongresszus
Bár a részletes jegyzőkönyv még kidologozás alatt áll, néhány információval 
már szolgálhatunk: Volkmar Ellmauthaler

számomra. Néhány képviselő ugyanis hosszú mo-
nológokba bocsátkozott.

A Kongressszus fénypontja a gála vacsora volt, 
amit zongora szó kísért. Ezen az eseményen a 
Caparica Mar Hotel a legnagyobb szakértelméről 
és professzionalizmusáról tett tanúbizonyságot. 
Mindent egybevéve az esemény légköre a szokott 
munkanapokéhoz képest nyugodt volt. Úgy hiszem, 
hogy jószándékkal a szövetségek közötti kreatív 
együttműködés ismét lehetséges lesz. Részletesebb 
információkért keresse meg képviselőit akik nem 
sokára megkapják a jegyzőkönyvet. 

Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, 
akik segítettek megszervezni a Kongresszust és 
hozzájárultak annak sikerességéhez: Sieglinde-nek, 
az EC-nek, Filipának és különösen a férjének és 
mindazoknak akik a hattérben dolgozva hozzájárul-
tak az esemény varázsához.

Írásos véleményezés elérhető németül és hamaro-
san angolul is : http://medpsych.at/ETC.html 

Az aranyos kakas Barcelo jelképe
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Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi, messzi vidé-
ken, amit az emberek csak Indiaként emlegetnek, 
volt egyszer egy nagyon jó ember. Kedves volt, ud-
varias, okos, mindig kíváncsi és tanult. Volt egy jó 
állása és egy gyönyörű családdal is meg volt áldva. 
Mindig is törődött másokkal és élvezte az életet. 
Legbelül azonban érezte, hogy az élet még ennél is 
többet fog kínálni neki a jövőben, mint amit már ed-
dig is megkapott. Mindig is tudta, hogy valami vár 
még reá, hogy felfedezze, átélje, megtapasztalja… 
Meg kellett tudnia, mi volt ez a nagyszerű dolog, így 
hát elkezdett magába nézni, hogy megértse saját 
erősségeit és gyengeségeit, hogy kiértékelhesse 
saját magát. A továbbiakban Mr. S-nek fogunk az 
úriemberre hivatkozni.

Mr. S egész életében rendkívül közel érezte magát a 
természethez, és egy napon egy Ádámról és Éváról 
szóló történet akadt a kezébe, ami a közöttük és a 
természet közötti harmóniáról szólt. Egy kis kutatás 
után a témában rájött, hogy a legfontosabb elfo-
gadni magadat, olyannak, amilyen vagy, és harmó-
niában élni a természettel, és ahogyan Isten a saját 
akaratából teremtett minket, meg kell szabadulnunk 
mindenféle mesterséges korláttól (magszabadulni 
ruháinktól), hogy megismerhessük a valódi benső 
énünket.

A közösségi média segítségével tudomást szerzett 
a nudizmusról, de számára ez nem volt elég. Aztán 
egy nap Mr. S találkozott egy kedves, szerény és 
odaadó nővel Szerbiából (Fairy), aki vállalta, hogy 
mentorálja őt a Naturizmus világába vezető úton.

Mr. S-nek volt némi félelme és kérdése, de a lady 
rendkívül figyelmesen és fókuszálva a feladatára, 
bevezette az új világba (a Naturizmus világába). Két 
év telt el. Végig kapcsolatban álltak és rengeteg 
gondolatukat osztották meg egymással a nudiz-
musról, mikor egy napon Fairy szólt neki a fontos 
eseményről – az INF-FNI Világkongresszusról Lissz-
abonban (Portugália), ahova a világ minden tájáról 
érkeznek emberek egy közös céllal, hogy harmó-
niában éljenek a természettel, meztelenül.

„Nem csak a tündérmesékben“
Sok fontolgatás után Mr. S aztán úgy döntött, hogy 
él a lehetőséggel és elkezdett készülődni lisszaboni 
útjára. Miután jelentkezett az INF-FNI Nemzetközi 
Nudista Szövetségnél a szervezőknél, lefoglalta a 
hotelszobáját, majd következő lépésként 1200 km-t 
utazott Mumbaiból Goába és vissza vízuminter-
júja miatt, hogy elutazhasson Portugáliába. Végül 
Mumbaiból Lisszabonba utazott és vissza 18,000 
km-t, hogy beléphessen ebbe az új világba. A 
Kongresszuson mindenki tisztelettel és törődéssel 
fordult felé és egy pillanatra sem érezte úgy, hogy új 
lenne a nudizmus világában. Nagy örömére meleg 
szeretettel fogadták – kényelmes szállást és vegán 
ételt kínáltak fel számára, de a legfontosabb mégis 
a barátságos mosolyok voltak az emberek arcán, 
akármerre nézett. Mr. S az út során nem csak tu-
dással, de elfogadással és emberi megértéssel lett 
gazdagabb.

Itt Mr. S-nek lehetősége volt a nudizmus világának 
legfelsőbb köreivel találkoznia – elnököktől és a 
szövetség hivatalnokaitól kezdve az INF-FNI Bi-
zottság tagjain át egészen az Elnökig mindenkivel. 
Sikerült megtudnia mindent, amit szeretett volna 
a nudizmusról és a végén a saját bőrével érezhet-
te azt, amiről mindig beszélünk. Még a „meztelen 
tűnődéssel” is megismerkedett, egy belga párral, 
akik régóta keresik fel a csodálatosabbnál csodála-
tosabb nudista turista célpontokat és mesélnek 
ezekről a helyekről és az emberekről.

Mr. S rengeteg új élménnyel, baráttal és önbiza-
lommal hagyta el Lisszabont, valamint a mottóval 
– Nem Csak A Tündérmesékben Válhatnak Valóra 
Az Álmok. Minden lehetséges, ha az ember igazán 
akarja, és Mr. S esetében ő tényleg igazán akarta és 
tett is azért, hogy valóra váljanak álmai. A többi már 
történelem. 

Írta és megélte Mr. S & Tanya,  
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A „természetesen” szó a „természet”-ből jön és 
mint kifejezés kétértelmű: a szimpla szó („Termés-
zetesen megint elkéstünk.”) és az élet hermeneu-
tikus szerkezete („lényegében hasonló vagy a ter-
mészethez kötődő”) között.

És zéró egyenlegű is kezelhetjük, akár „Contradictio 
in Adiectum” -ként: önmagában ellentmondásként.
Most az idézet közepén találjuk magunkat: nem az 
ami, hanem az, aminek a „zsivány” gondolja.

Ami itt „természetes” - így vagy úgy a „természet” 
kifejezéssel összekapcsolható - a „pózol” (játéko-
san bemutatja magát) és az itt felöltözött állapot-
ban - kivéve: ez a furcsa többcélú kiegészítő szó: 
természet-természetes, természetesen - érthető 
- világos-logikus - egyébként - - normális?

Valószínűleg ily módon kell megteremteni a kapc-
solatot a sohasem megkérdőjelezett normalitással, 
az oktatással való asszociációval - nem: az ok-
talansággal való asszociációval!
Vegyél fel nadrágot! (Óvónő egy meztelen 3 éves-
hez, miközben 35 fok van árnyékban) Először 
meleg vízzel, aztán hideggel fürdesz (egy szabály). 
Nem beszélhetsz idegen nyelvet! (egy liberálisan 
elhajlott „neo-náci”).

Az ember gyűlöli a „terror” -t (egy swot, amely ér-
zelmileg megpróbálja elkülöníteni az abstractumo-
kat). Az ember megveti a „lazy Hartz IV people”-t 
(szociális  befogadás) (az idősebb modell tanuló, 
aki már közelebb van az emberekhez). Sikeresnek 
kell lenned (általános kijelentés).

Fent vagy a közösségi hálón (mert aki a mai világ-
ban nem tagja egy közösségi hálónak sem, az el-
veszett ebben a társadalomban). 

 
Az elsődleges indítéka ennek azonban ez: MERT 
AZT MONDTAM NEKED: a szemantikai indokolatlan 
végső normatív követelmény, amely azonban sem-
miképpen sem a hipotézis őszinte érve, hanem a 
tiszta lelki erőszak. Semmi kommentár. Pont.

Ilyen mondatokkal a gyermek intellektuálisan táplál-
kozik, csakúgy, mint a mályvacukorral: naponta 
háromszor. Ezt követően általában kihal benne a 
veleszületett kíváncsiság vagy a kritikus kérdezés 
mechanizmusa.

Akárhányszor megakadályozzuk, hogy kérdezzenek, 
könnyebb lesz kezelni gyermekeinket, de meg-
fosztjuk a személyiségétől, így az egyedi személy 
felcserélhetővé válik. Az egyénisége ellenére a tö-
meg részévé válik, egy a sok manipulált személy 
között.

Egy vezetőre szükség van, az emberek igénylik – 
azzá teszik. Meg akarjuk határozni a nemét? Egy 
vezető. Férfi. Nő. Mostanság – habár csak a tole-
ránsabb demokráciákban – interszexuális.

Míg az egyedülálló szülők és a patchwork családok 
egzisztenciális válságának  esetében a „Ne csináld! 
Maradj csöndben!” mondatok megbocsáthatóak, a 
kérdezés elfojtásának ellen kell állni. Teljes világos-
sággal. Teljes elhatározással. Hogyan? – Kérdések-
kel.

Meg kell engedni, hogy kérdezzenek és válaszolni 
kell rájuk, mint humanitárius és etikus kötelessé-
gként.

Úgyhogy tegyük fel a kérdést:

Mi késztethette az alszövegírót, hogy ezt a nyil-
vánvaló ellentmondást „természetesnek” mondja, 
ahol az ellentmondás jellege inkább az észlelés és a 
leírás közötti ellentmondás vagy két személy érvelé-
se között áll fenn?

Természetes:ezt a szót dícséretként használják-e, 
asszociációs kristályként, amely a konfliktus helyett 
a normálist hivatott kifejezni? Azt szeretné kifejezni 
az alszöveg író: Ne kérdezd, vedd úgy, ahogyan 
van, hogy a felöltözés „természetes”, úgymond 
„normális”? Ne kérdezd meg, hogy miért beszélt ez 

„Természetesen öltözve“  Volkmar Ellmauthaler, Vienna,  2013. augusztus 2. /2018. január 25.

A kérdezés jogáról és a válaszadás felelősségéről. 

„Hegymászás Felső Ausztriában: Meztelen hegymászó a 
hegyen – ez a „Határ!”  
A felső ausztriai Drachenwand-on nagy izgalmakat okoz egy útjelzés. 
Egyre több embert zavarnak az Alpesi Nudisták.”
Source: www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Nackt-Kletterer-am-Berg---das-ist-der-
Gipfel--17511916

https://www.barfuss.it/leute/nackt-auf-dem-k2)

Meztelenül a K2  
A meztelen Nikolaus Gruber a K2-n egy 8000 méteres magasság 
meghódítása után és még ilyenkor is csak viccelődik.  
Ulten polgára (AT) azt mondta: „A csúcs mindaddig nem a tied, míg 
haza nem térsz.”
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a felöltözött alak arról, hogy meztelen - hogy megs-
zabaduljon a textíliáktól – és a táborozásról az élete 
helyett?

Vagy kérdezz - és a szokásos erkölcs vöröses kö-
rébe kerülhetsz, ami buja fantáziákkal hasonlítja 
a (nem eléggé tapasztalt) szexualitást meztelen-
séggel, miközben szeretné kiemelni a saját ártat-
lanságát, mint a tolvaj az alibijét:

Ártatlan vagyok, helyesen gondolkodok, láthatjuk, 
mert követem a tömeget. Vagy még inkább fokoz-
va: „… hogy szükség esetén megragadom a köz 
ellenszenvének bunkósbotját, állapotom hatalmát 
használom, amikor ilyen alakot öltök, egy ilyen pisz-
kos, taszító, ösztönös, szexuális, és egyben perverz 
alakot, mint az öregedés, a hús, a zsír, a mell vagy 
a nemi szerv az én tisztességes belső lencsém előtt 
”.

Ez rossz és a hatalmon alapuló oktatás - mert a 
kérdéseket elfojtották az „Egy, Te” mondatokkal, 
amelyek ilyen abszurditásokat generálnak: Te (szin-
tén meztelen emberként) - természetesen - felöltöz-
ve „pózolsz”.

Ennek hátterében további fogalmak állnak: az 
önkényes (vagy érzékenységek által szabályozott) 
a meztelenség felé mutatott korlátozott tolerancia 
esztétikai szempont: különösen az öregek azok, 
akiktől elvárják, hogy takarják el egyre fokozódó 
csúnyaságukat, ezt a memento mori-t. A sikeres 
ember elutasítja, hogy szembesítsék saját átmeneti 
állapotával, ami előidézhetné a jövőbeli demenciát, 
az inkontinenciát, a jövőbeni gyengeséget. A rossz 
pillanatban. A tökéletes elnyomás pillanatában, az 
abszolút működés pillanatában, bármilyen áron, 
az ember életének kockáztatásával. A jövőben a 
különböző kultúrák is összecsapnak: Burqa kontra 
nudizmus. Bűn.

Egy másik nagyszerű érv, a „Hit” – bármelyik 
legyen is az – valószínűleg átváltozik: harciassá, 
erőszakossá.
De azok, akik tudják, hogy a meztelenség kötődik a 
természethez, erotikához, óvatossághoz, szelídsé-
ghez, vidámsághoz, empatikus vonzalomhoz, kap-
csolatokhoz és kölcsönös támogatáshoz, észreves-
zik, hogy a pózolás egy ellentmondást a felöltözés 
és a meztelenségnek való behódolás között.

Ők nem beszélnek sokat, de azt teszik, ami he-
lyes. Nem fognak pózolni. A természet sem pózol, 
nem azért lett alkotva, hogy a lencse egy témája 
lehessen. Vajon a nudista klubokban a felöltözött 
emberek a kivételek, vagy ők cselekednek termés-
zetesen??

De mindaddig, míg a meztelen embereket a me-
dencékben, vagy az erdőben sem „normálisként”, 
sem „kivételként” nem tartják számon szub/objek-

tív természetükben, mindaddig, míg egy egyszerű 
ruhátlan személyt – nem szexuális stimulálás cél-
jából – a köz számára kellemetlennek mondhatunk, 
ez nem lesz lehetséges. Ugyanis sajnos eljöhet a 
nap, mikor az úgymond „normális” emberek cso-
portokban elragadnak nőket, hiszen ezt az egészet 
nagyon izgatónak találják.

A beltéri medencékben fürdőző meztelen embe-
rek és a nudista klubbokban felöltözve járkálóknak 
felcserélhetőnek kell lenniük, csak ekkor követelhet-
jük, vagy várhatjuk el a többségtől a „toleranciát”.

A kérdezést nem szabad elfojtani! A gondolkozás 
mechanizmusát ismét meg kell tanulnunk! Függet-
lenül, nem reprezentatívan! És semmiféle közeg, 
medium nem zsonglőrködhet újra az egyre növekvő, 
felizgatott, fenyegető, dühös emberek tömegével.

Ahol egy felöltözött személyt tekintünk természe-
tesnek, ott nincs egyensúlyban az érzékelésünk és 
gondolkodásunk. Ahol egy meztelen sportoló „köz 
számára kellemetlen”, „kivételes helyzetkéntl” van 
kezelve a középszerű nyomtatott alkotások primitív 
véleményének „köszönhetően”, amely ellen „valamit 
tennünk kell”, ott új gondolatokra, cselekvésre van 
szükség.Egy zsarnok társadalomban a tiszta osto-
baság szinte kötelezővé válik. Mint a meztelenség a 
normális emberek között.

Az ostobaság és az ostoba emberek nélkül, akik 
egyből elhisznek minden szót, amit a szájukba 
adnak. Anélkül, hogy elfelejtenénk, hogy egyetlen 
(szexuális) vágy sem tűnik el a nadrágok, vagy ezen 
külső váz alatt, amit illemnek hívunk, hanem minden 
egyes vágy a fejben kezdődik. Bármely pillanatban. 
Atavisztikusan, teljesen természetesen. Pontosan ez 
az ok, ami ma már teljesen a háttérbe lett szorítva, 
senki sem gondolkozik ekképp. A normálitás valójá-
ban egy savanyú  pótkifejezésévé vált a mocsár és 
a nap között, vagy éppen: az élet, a természet, a 
kérdések, és másik oldalról a szexuális irigység és a 
tilalom között (igen valami ilyesmi).

A normalitás az utolsó ítéletévé vált a szabad-
ságnak, a független egyénnek, (az osztatlan, 
egyedülálló egyénnek) megfertőzve a közömbös íté-
letek, szokások, soha meg nem kérdőjelezett belső 
fantáziaképek, normák sarától.

Nem: A szerző nem kívánja, hogy „normálisként” 
utaljanak rá ebben az értelemben, ezt inkább sértés-
nek veszi.

„Hiteles” – mint következetes, sokkal inkább ez len-
ne a kívánt jelző. Így Mr H.R.-nek és a többieknek 
nem kellene felöltözve pózolnia sem a TT-nek, sem 
pedig az N.B.-ben, és nem kellene a „textília mentes 
táborozás” preferenciájáról sem beszámolnia. Meg-
tennék, mindenféle ha, de nélkül, mindaddig, míg a 
létfontosságú kérdésekre, mint például, hogy miket 
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élünk meg, megfelelő válaszokat találunk. – Egyéb-
ként ez mind csak egy paradoxon.

Klasszikus paradoxon?  
Meztelenül vasalni ruhákat…

Megjegyzések és hivatkozások:
i „Akkor a zsidó Ben Gurion belépett: „Gyorsítsatok németek, 
el fogjuk érni a hetedik milliót”. Forrás: https://derstandard.
at/2000072861626/Nazi-Lieder-bei-Burschenschaft-von- FPOe-
Kandidat-Landbauer - (§) „Germania” dalkönyv, Wiener Neustadt, 
2018.

*  The Parable of the earthly life is just like the water, which We 
send down from the clouds; [...] So We clear the signs for those 
people who are thinking. And Allah invites all to the house of 
piece and leads whom He wills to the right path. Those who do 
good things should be given the best and even more. Neither 
sadness nor shame should cover their faces. They are the inhabi-
tants of Paradise; they will stay there forever.

*  The wisdom of this world is folly for God. Because it is written: 
“He catches the wise men in their intelligence.” 
(Biblia, Pauline Letters: 1. Corinthians 3.19) 

And both were naked, the Man and the Woman, and they were 
not ashamed.
 (A zsidó Tóra: 1. Mózes 2,25 - idézet a Luther fordításából)

The Lord said: As my servant Isaiah goes naked and barefoot, 
for the sign and the miracle of the three years over Egypt and the 
Land of the Moors,… (the Bible, Testament: Isaiah 20.3)

I came naked from my mother’s body, and I will return naked 
again. The LORD has given it, the LORD has taken it; the name of 
the LORD shall be praised. (The Bible, 1stt Testament, Job 1:21)

Volkmar Ellmauthaler filozófus, orvosi pszichológus, felügyelő, 
tanárvezető és pszichológiai tanácsadó (gewO 1989/1994) a 
bécsi magángyakorlatban, egyetemeken és főiskolákon tanít 
- fókusz: felügyelet, orvosi konzultáció és szexuális bűnözés 
megelőzése. Az INF-FNI etikai tanácsának vezetőjeként a csa-
patával együttműködve törekszik a tudományosan megalapozott 
mutatók és szabványok megfogalmazására, amelyek segítenek 
megoldani az etikai kérdésekkel kapcsolatos konfliktusokat 
világszerte, amelyeket a tagok vagy szövetségek nyújtanak be . 
Számos cikk, vélemény és könyv.

LE BETULLE  Villaggio Naturista
Közel az Alpokhoz, 25 km-re Turin 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, Szent Michele apátság,  
Rivoli kastély, Mole Antonelliana, Egyiptomi múzeum, Piaazza S. Cario,  
Superga-i 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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1932 óta Christiane Lecocq élete szorosan kapc-
solódik Albert Lecocq életéhez. Valójában 1932-
ben kezdett el Christiane a naturizmussal foglalkoz-
ni, mondhatni egészen váratlan és zseniális módon.

Christiane 23 éves, 1911. április 6-án született Tour-
coing-ban, mint minden északi lány, szeret táncolni, 
tánctermekbe járni. Az unokatestvére elhívta szom-
bat estére egy, ma „diszkónak” nevezhető helyre. 
A két fiatal hölgy egy asztalhoz kerültek egy párral, 
akik az este során meghívták őket, hogy csatlakoz-
zanak hozzájuk egy edzés erejéig vasárnap a „Club 
Gymnique du Nord ”-ba, melynek székhelye a„ Fort 
de Seclin ”, Lille városának közelében. Ez idő tájt 
a sportolási lehetőségek és a vidéki kirándulások 
csupán a gazdagok számára voltak elérhetők.

Amikor a rákövetkező napon megérkeztek a Fort-
ba, a két lány nem hitt a szemének: mindenki mez-
telenül sportolt! Christiane és unokatestvére azon-
ban nem vesztették el lélekjelenlétüket, követték a 
példát. „Nekem könnyű volt” - mondta Christiane 
később: „Nem volt rajtam sok anyag, csak egy 
egyberuha és a bugyim, a sportot meg amúgy is 
szeretem!”

Itt találkozott Christiane Albert Lecocq-al, a nudista 
sportnapok alatt. Arras, a humanista látnok, aki már 
ezelőtt 3 évvel kapcsolatba került Marcel Kienné de 
Mongeot-dal, aki Lille-ben létrehozta ezt a klubot 
egy éve. Albert és Christiane már első találkozásuk-
kor összhangban voltak. 
A lány csatlakozott is a klubhoz. Ennek ered-
ményeképpen viszont a szülei házához naturista 
magazinok lettek kiküldve. Az anyja pedig teljesen 
felháborodott: „Ez mind bűn!”. Apja, miután vetett 
egy pillantást a papírra, azt mondta, hogy nincs 
velük probléma, elég jók. Így Christiane édesapja 
áldásával válhatott naturistává.

Christiane és Albert ekkor megtekintették közösen 
azokat a városokat, ahol Albert klubokat akart lé-
trehozni. Így alakították meg 1933-ban a CNGN-t 
(Naturista és Gimnasztika Klub).

Ugyanebben az évben októberben Christiane és 
Albert véglegesen egyesítették sorsukat. 1933. ok-
tóber 28-án összeházasodtak.

1936-ban a „Front Populaire” (Népszerű Front), 
társadalmi reformjaival és lelkesedésével a sza-
badtéri lét iránt, inspirálta a két újoncot, akik látták 
a „népszerű naturizmus” alapjait, megfigyelve a 
dr. André és Gaston Durville (a „Cité d‘Héliopolis” 
alapítói , az „Île du Levant” szigeten 1931-ben) 
naturális törvényein alapuló  regeneráció alapelveit 
Kienné de Mongeot-tól. Ugyanebben az évben 
1936-ban Léo Lagrange, aki ekkor az ifjúsági és 

„Christiane Lecocq, az aktivista az árnyékban“

szabadidős elsőtitkár, hivatalosan is megállapítja a 
naturizmus népszerű hasznosságát.

A második világháború azonban megnehezítette 
a két fiatal lelkesedését. Viszont továbbra is egy 
család felépítését és a népszerű nudizmus fejlesz-
tését tartották legfőbb céljuknak. A megszállás alatt 
Albert Lecocq híres „Kiáltványát” tette közzé, amely 
még több, mint 70 évvel később is referenciado-
kumentum maradt. Ez a kiáltvány határozta meg a 
naturizmus fejlődését, Christiane és Albert 1944-ben 
megalapították az első „Club du Soleil” -t. 1945-ben 
Carrières-sur-Seine-be költöztek, és létrehozták 
a Carrières-i Club de Soleil-t, amely a nemzeti és 
nemzetközi találkozók és rendezvények kulcsfontos-
ságú helyévé vált a későbbiekben, és mély nyomot 
hagyott a naturista mozgalmakban.

1949-ben, annak érdekében, hogy a naturista moz-
galmakat terjesszék minden eszközükkel, a Lecocqs 
létrehozta a nagyközönségnek szóló „La Vie au 
Soleil” információs magazint. A következő 65 évre 
ez a média a naturista mozgalom emblematikus in-
tézménye lett.

Az 1950-es év Christiane és Albert akcióinak tör-
ténelmi eleme lett. Az események hihetetlen ütem-
ben következtek be: február 19-én Christiane és 
Albert megalapították a „Fédération française de 
Naturisme” -t (a francia naturista szövetséget), és 
meghatározták a naturizmus fogalmát, céljait, ma-
gatartási szabályait és alapszabályát. Az egység 
elve alapelvként épült be, az összes klub ugyanazon 
szövetséghez tartozik.

Lecocqs-ék arra törekedtek, hogy találjanak olyan 
tengerparti területeket, ahol létrehozhatnának egy 
klubot, és számos barátjukat kérték, hogy segít-
senek találni egy ilyen ritka gyöngyöt. A naturista 
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A házaspár nyugodtan élvezhette volna az ideális 
naturista élet kialakításának sikerét. De ez nem rájuk 
vallott volna. 1967-ben létrehoztak egy Naturista Fe-
jlesztési Tervet, amelynek célja egy zárt társadalom 
dinamikus mozgalmává történő átalakítása, társa-
dalmilag elfogadott és integrálható móddon.

Albert Lecocq soha nem fogja látni munkájának tel-
jes eredményét, amelyet feleségével, Christiane-el 
építettek fel. 1969. október 31-én halt meg Carri-
ères-sur-Seine-ben.

Christiane „átvette a fáklyát”, nevezetesen a „La 
Vie au Soleil” folyóirat vezetését, és továbbra is 
figyelmesen nyomon követi a Szövetség orientá-
cióját, amelynek tiszteletbeli elnöke is lett. Mellesleg 
Christiane soha nem hagyott ki egy kongresszust 
vagy egy közgyűlést sem. Meggyőződése sértetlen 
maradt, ahogy a lelkesedése is. Christiane emellett 
kimeríthetetlen is volt ebben a témában!

Amikor a századforduló ünneplése során Christiane 
éppen az elmúlt évszázadra nézett vissza, biztosan 
megjegyezte azt a naturista filozófiát, amelyet ő és 
a férje, Albert, fejlesztettek ki. De az eredmény ott 
van: hiszen ma Franciaország az elsőszámú nudista 
célállomás világszerte, 3,5 millió látogatóval, akik 
közül több mint 1,5 millió francia köszönheti ezt 
neki!

Christiane Lecocq, aki 65 évvel ezelőtt a férjével 
együtt alapította meg a francia Naturista Szövetsé-
get, 103. életévében halt meg 2014. december 24-
én. A Carrieres-sur-Seine temetőjében temették el, 
ahol a férje is nyugszik.

Yves Leclerc 

úszómester, Poulain úr, mesélt nekik Montalivet-ről, 
amelyet rendszeresen látogatott.

Amikor Christiane és Albert megérkeztek a Mon-
talivet-hez, egy erdőtüzek által lepusztított hely-
re találtak. - Ócska szemétdomb volt! Csak egy 
őrült választaná ezt a helyet” - mondta Christiane 
később. Úgy döntöttek végül, hogy naturista helyet 
hoznak létre ezen a helyen, annak ellenére, hogy 
az önkormányzat számos ötletet meghallgatott. A 
Vendays-Montalivet városi közigazgatás titkára, 
André Lambert és a Club du Soleil de Bordeaux 
közreműködésével az első „Hélio-Marin Naturist 
Center” 1950. július 23-án nyitotta meg kapuit 
négy-öt bungalójával.

1953-ban Christiane és Albert rátaláltak a Nemzet-
közi Naturista Szövetségre a Montalivet-en, így eu-
rópai zászló alatt csoportosíthatta a többi, európai 
országokban kialakult szövetségeket. A következő 
évben létrehozták a „Socnat” (Szociális Központ, 
Természeti Központi Finanszírozói Társaság), 
amelynek célja a naturista üdülőhelyek gazdasági 
fejlődésének biztosítása volt.

1957-ben a pár létrehozta az „Arena” -t, hogy 
összekapcsolja a művészetet és a naturizmust. 
1961-ben Lecocq-ék létrehozták az „Île de France” 
első naturista központját: „Héliomonde” a Saint-
Chéron-ban a „Département de l‘Essonne-ben”, 
a régi homokkőbányában, ahonnan Párizs járdái 
származnak. 

A francia röplabda csapat éppen ide tartott Chri-
stiane Lecocq vezetésével, aki versenyszinten rö-
plabdázott. Ebben az időben a sport fontos eleme 
volt a meztelenségnek. A „Cortey-Cup” a legjobb 
francia és más nemzeti klubokat (úszás, íjászat, 
asztalitenisz, röplabda) találkozókra küldte.

Christiane és Albert, a hajósok naturizmus iránti 
érdeklődését érzékelve, létrehozták a Nauténa-t 
1964-ben (Nautisme et Naturisme- hajózás és Na-
turizmus). Ugyanebben az évben alapították meg a 
„Sport Naturist Union” -t is.


