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A mai nap lehet talán a legmelegebb az évben. 
Persze, hogy le szeretnéd dobni a ruháidat.  
Viszont : a svájci törvények vajon ezt tényleg  
engedélyezik?

Ezt a kérdést nem könnyű megválaszolni. Svájcban a 
törvények kantonról kantonra változnak. Ami Zurich-
ben engedélyezett, az Appenzell fél-kantonjaiban tilos 
is lehet.

Tulajdonképpen a közterületen való meztelenség nincs 
tiltva Svájcban. Nincs olyan törvény ami kimondaná, 
hogy nem hagyhatod el az otthonodat ruhák nélkül. 
Mindazonban a meztelenség nem lehet szexuális célú. 
A nemiszervek aktív mutogatása, illetve a közösülés 
minden formája határozottan büntetendő. A schaff-
hauseni kormány tanácsa szerint sem a naturisták, 
sem a meztelen művészek, sem pedig a politikailag 
motivált, meztelen protestálók nem szegnek törvényt.

MI SZÁMÍT ”HELYTELEN MAGAVISELET”-NEK? 

Talán meztelenül megmártózni a tóban? Félmeztelenül 
élvezni a napsütést a nyilvános medencék partján ? 
Vagy meztelenül napozni az erkélyen? Elméletben 
ezek egyike sem szabálysértő, ha senkit nem za-
varunk vele. Sok kantonban viszont olyan törvények 
vannak , amelyek megtiltják a közterületen való  
”helytelen magaviselet”-et. Általánosságában tehát a 
parkok füvét nem taposhatjuk meztelenül, mert az arra 
sétálókat zavarhatjuk.

Ha pedig ilyenkor a rendőrségen feljelentést tesznek 
az esetről, az nagyon sokba kerülhet. Ez azóta van 
így, hogy a Szövetségi Felső Bíróság egy, nudista 
természetjárókról szóló végzése 2011-ben napvilágot 
látott. Appenzell-Ausserrhoden kantonjában történt, 
hogy egy férfi tábortűz körül ülő gyerekek mellett sé-

tált el, ezt az esetet a bíróság ”súlyos erkölcsi és etikai 
vétség”-nek titulálta.

Az a kérdés, hogy mi számít ”helytelen magaviselet”-
nek, régóta foglalkoztatja a bíróságokat. Az SRF rádió 
2 példa értékű esetet közvetített: egy zürichi nudista 
futót ugyan nem ítéltek el, a jogi következményekkel 
azonban szembe kellett néznie. A férfi teljesen tudatá-
ban volt annak, hogy provokatív viselkedése feljelen-
tést fog vonni maga után. 

Bern kantonjában azonban elítéltek egy férfit amiért 
meztelenül biciklizett, ami már helytelen magaviselet-
nek számít. 

A SAJÁT FELELŐSSÉGEMRE VAGYOK MEZTELEN

Az erkélyen, vagy a kertben: Itt meztelenek lehetünk. 
Viszont, ha a kert vagy az erkély tisztán látható más 
emberek számára, legyünk nagyon diszkrétek, esetleg 
takarjuk el testünk egyes részeit.

A közfürdőkben: A legtöbb ilyen hely házirendje kife-
jezetten megtiltja a meztelenséget. Néhány kivételes 
esetben engedélyezett csak a felsőrész nélküli napo-
zás.

Kint: A nudisták kint saját felelősségükre cseleksze-
nek és még el is ítélhetik őket, ahogy ezt a nudista 
természetjárók példája is mutatja. Nem ajánlott a mez-
telen erdőjárás sem, nem úgy, mint Németországban. 
A tavaknál viszont nyugodt szívvel csobbanhatsz mez-
telenül, ha egyedül vagy. Ha emberek jönnek, ajánlott 
minél gyorsabban felkapni egy bikinit/úszónadrágot 
bárminemű probléma elkerülése végett. 

SVÁJC LEGGYÖNYÖRŰBB FÜRDŐ HELYEI

A www.badi-info.ch weboldalon található egy lista 
(csak német nyelven érhető el), ami olyan fürdő helye-
ket és kinti közfürdőket sorol fel, ahol engedélyezett a 
meztelenség. A leggyönyörűbbek a zürichi Werdinsel, 
Choller-ben a Zuger tó, illetve Bern kantonjában a 
Sense folyó. Egyes közfürdők rendelkeznek naturista 
zónával, vagy a felsőrész nélkül napozók számára 
elkülönített területtel.

„Naturizmus Svájcban“

(Szimbolikus: Keystone)
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Számomra egy álom vált valósággá tavaly június 
9-én. Részt vettem a madridi „Ciclonudist” -on 
(meztelen biciklizés), egy olyan eseményen,  
amelyet a portugál hatóságok nem engedélyeztek 
sem 2011-ben, sem 2012-ben, sem 2013-ban… 
Szóval így, hogy végre lehetőség adódott rá,  
nem hagyhattam ki.

Egy madridi, spanyol barátom hívott meg. A BlaBlaCar 
szolgáltatásával élve, késő este érkeztem Madridba, a 
program előestjén.

Miután felkeltem a következő nap reggelén, od-
amentem a városközpontba, a Plaza Cibeles-hez, a 
gyülekező pontra. Egy ideig nem láttam senkit, aztán 
pár perccel később észrevettem egy pár operatőrt, 
meg egy nudista férfit csodálatos testfestéssel, gör-
korcsolyában. Maradtam még egy keveset, beszél-
gettem pár arra járóval, aztán hamarosan le is vettem 
a ruháimat és betettem őket egy hátizsákba. Először 
voltam meztelen egy városban, és ez csodás érzés 
volt! Egyáltalán nem volt fura, inkább csak kényel-
mes, ennyi emberrel, autóval, meg tömegközlekedési 
járművel körülöttem… 

Már majdnem nyár volt, ez pedig Madrid, viszont 
felhős volt az ég és kicsit hideg is volt, így nem sokan 
jöttek ki a Ciclonudist-ra. Nekem azonban az első 
ilyen élményem volt és fantasztikusnak tűnt, így ös-
szehasonlítani a többi évvel nem tudom. Minimum 100 
ember jelent meg, nagyrészük meztelenül, csupán egy 
páran testfestéssel, nagyjából 10 nő, páran ruhában, 

mások teljesen meztelenül, volt, aki gatyában, és volt 
olyan is, aki ruhában kezdte, majd kis idő elteltével 
levetkőzött. 

Az esemény három órát ölelt fel, vagy talán egy kicsivel 
többet, pár fontosabb utat keresztezve Madrid köz-
pontjában, mint például a legforgalmasabb sugárút, a 
Gran Via, illetve az egyik főtér, a Puertas del Sol. Cso-
dálatos volt ezen a környéken így, teljesen meztelenül 
biciklizni egy csomó ember előtt, akik felénk kiabáltak, 
minket fotóztak, kérdéseket címeztek nekünk (Mi a cé-
lunk? Miért vagyunk meztelenek?), vagy éppen tapsol-
tak és dudáltak az autójukból!

Persze mindig vannak páran, akiknek nem tetszik. 
Láttam pár lányt, akik elkapták a tekintetüket, lefelé 

„Madrid Ciclonudist“
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néztek, meg egy nőt, aki eltakarta a gyermeke szemét, 
de a legtöbben boldogan mosolyogtak és fotóztak 
(főleg amikor a jelzőlámpa nekünk pirosat, nekik pedig 
zöldet mutatott). 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy nem láttam se 
rendőröket, se bármilyen rendőri járművet előttünk 
járőrözni, a program pedig teljes egészében békés és 
biztonságos volt. Egy férfi elektromos gitáron zenét 
játszott, ami szintén mókás volt és nagy segítség, mi-
vel teljesen más zene nélkül utazni, mint zenével.

A program a királyi palota előtt ért véget, ahol rengeteg 
turista volt, akik megint kérdéseket tettek fel, fotóztak 
egy csomót, majd pár percre rá kezdetét vette egy nu-
dista piknik egy közeli kertben, egy templom mögött, 
néhány -ruhában- játszadozó gyerekkel és a szüleikkel 
körülöttünk, miközben mi meztelenül ülve fogyasztot-
tuk elemózsiánkat. Mindezt békés harmóniában! 

Mindenképp visszatérek jövőre, vagy amilyen hamar 
csak lehet!

Rui Fidalgo, portugál naturista 
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Mindenki ugyanolyan, aki meztelen? Nem. Legaláb-
bis egy ezen témát körbejáró német tanulmány ezt 
állítja, emellett pedig bemutat hat általános naturi-
sta személyiségtípust.

Legyen szó tengerpartról, kempingezésről vagy akár 
túrázásról – a napsugarak és a kikapcsolódás mellett, 
mindenekelőtt a test szabadságát élvezik a vakációzó 
naturisták. Egy nyaralás értékelő és foglaló portál, a 
“HolidayCheck” egy ezen témát körbejáró kérdőívének 
eredménye szerint a németek 20%-a már legalább 
egyszer nyaralt naturista módon.

Azoknak, akiknek még nem volt részük ilyen élmény-
ben, 32%-a mondta azt, hogy el tudja elképzelni, hogy 
egyszer kipróbálná. Nekik, és mindenkinek, aki még 
hezitál, nem tudja pontosan mivel jár egy ilyen ruha-
mentes nyaralás, itt van hat féle naturista: 

AZ ÚJONC:  
ŐK TÉNYLEG TELJESEN MEZTELENEK?
 
Az újoncot már a naturista strand bejáratánál fel lehet 
ismerni: Bizonytalanul körbe néz, hogy jó helyen van-
e, tényleg meztelen-e ott mindenki. Micsoda szerelmi 
zálog ez partnere számára – mivelhogy ruhában is elég 
feszélyezett. Az újonc naturista feltűnően sokáig keres 
megfelelő fekvőhelyet magának, persze még ruhában, 
és csak ott veti le ruháit.

Bizonytalansága végett a tőle telhető legjobb óvintéz-
kedésekkel készül: művészi pontossággal épít zsákok-
ból, táskákból falat maga köré, a napernyőtől pedig 
védelmet vár minden felé vetülő pillantástól. Időről 
időre rajtakapja magát azon, hogy más fürdőzőket néz. 
Kell egy kis idő az alkalmazkodáshoz, így fokozatosan 
szűnik meg a feszültség, és egy - még félénk - szeretet 
veszi át a helyét a meztelen nyaralás örömei felé.

A PROFI:  
SZERETI MEGOSZTANI MÁSOKKAL  
FELGYŰLT TUDÁSÁT

A profi teljesen nyugodtnak látszik, számára a naturiz-
mus egy életforma. Kívülről fújja a naturista strandok 
házirendjét. És ebből persze magától értetődő, hogy 
nem fél odaszólni a kevésbé tapasztalt naturistáknak, 
ha elhibáznak valamit, szívesen megosztja felgyűlt tu-
dását.

Törülközőbe csavarva áll a tengerparton és nézi a 
hullámokat, ahogy a többi fürdőző teszi, vagy véletlenül 
magán hagyta a fürdőruháját? Na ez nem a profi.

Emellett pedig az is biztos, hogy sose venné elő a tele-
fonját, vagy kameráját, hogy akár naplementés képet, 
akár szelfit csináljon. Hiszen ugyan ki szeretne önkény-

„POZŐR VAGY DUMAGÉP:  
Te milyen naturista vagy? “

telenül, ruha nélkül szerepelni egy másik ember 
fotójának hátterében? A meztelen test kultuszának 
tudását a profi gyakran már bölcsőjében elsajátítja, 
hiszen szülei is naturisták voltak. 

A POZŐR:
ALAPOSAN KIDOLGOZOTT TESTÉVEL HÓDÍT

A pozőr az egész strandot bűvöletbe ejti alaposan 
kidolgozott alakjával. Számára teste edzése az egész 
évét kiteszi. Szabadon igazán csak a nyári vakáció 
alatt edzhet. Ilyenkor lehetőség szerint naturista hotelt 
választ, ahol nem kell eltakarnia magát, és teljes cso-
dájában mutathatja meg testét!

Szinte a végtelenségbe nyúlik az idő, amíg végigsé-
tál a parton, majd a medence mellett, a pozőr olyan 
ügyesen helyezkedik, hogy bárki, aki a víz felé megy 
rá fog pillantani Adonisz testére.

Hasonló a helyzet a női megfelelőjénél, akinek pedig 
a napon sütkérezés a specialitása. Az ő célja a naturi-
sta nyaralás során az, hogy egyenletesen lebarnuljon 
egész megedzett teste. Ha a legnapsütöttébb részeit 
keresnénk a partnak, hamar modell kifutónak tűnne a 
hely.

A SPORTOLÓ: 
SZERETI BEVETNI AZ IZMAIT

Csakúgy, mint a Pozőr, a sportoló is szereti megmu-
tatni izmait. A különbség viszont, hogy ő nem napo-
zás közben, hanem akcióban szereti megmutatni azo-
kat. Legyen szó strandröpiről, tollasról, vagy fociról 
– ő ott van.

Akár csapatban, akár egyedül, a sportoló szeret szá-
mot tenni hatalmas kitartásáról vörös fejjel és csillogó 
testtel. Úgy veti magát a homokba, ahogy senki más, 
nehogy pontot veszítsen. 

A Pozőr az egész strandot bámulatba ejti alaposan kidolgozott 
testével.  Fénykép: iStock
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A vakáció alatt persze nem csak a meztelenség, hanem 
a testedzés, a fittség is fontos. Akár textil mentes akár 
nem: a sportoló tisztában van a napszúrás veszélyével, 
éppen ezért a megfelelő fejfedő alapvető része felsze-
relésének. 

A DUMAGÉP:  
ÚJ NATURISTA BARÁTOK NYOMÁBAN

A meztelen dumagép is mindig mozgásban van. Nem is 
csoda, hiszen mindig új naturista barátokat keres. Akár 
vízparton sétálás, akár hullámok között úszás közben 
akad ránk, a dumagépnél mindig kéznél van egy jó 
kis beszélgető téma, amivel akár törülközőnk szélénél 
kezdeményezhet. A biztonságos távolság számára is-
meretlen fogalom.

A dumagép elég fáradhatatlan, ha a tervéről van szó. 
Olyan kifogásokat, minthogy „épp úszni készültem”, 
vagy „épp a parti bárba indultam” nem fogad el, inkább 
csatlakozik hozzánk. Mindenesetre fürdeni és iszogatni 
is duplán jobb társaságban.

A GÁTLÁSOKTÓL MENTES: 
NEM ÉRDEKLI, HA ZAVARJA AZOKAT, AKIK NEM NA-
TURISTÁK

Rundum erprobt im Nackt-Sein ist auch der Ungenier-
te. Er mag grundsätzlich keine Klamotten und nutzt 
bereitwillig jede Gelegenheit, sich dieser zu entledi-
gen. Er scheut sich entsprechend auch nicht davor, 
hin und wieder der einzige Nackte auf einer Liegewie-
se im Stadtpark zu sein.

Seine offenherzige Liegeposition bringt sein Selbst-
bewusstsein unmissverständlich zum Ausdruck. Das 
Adams-Outfit ist für den Ungenierten so normal, dass 
er ohne Hemmungen Kontakt zu Angezogenen auf-
nimmt. Dass er Nicht-FKKler damit irritiert, stört ihn 
nicht.

Info Fókusz December 
 

A cikkek beküldési határideje november 20.
Fókusz kiadása legkésőbb december 5.

Októberi események 
11.-13. 10. 36. INF-FNI Weltkongress

Costa da Caparica-Lisszaboni Portugália 
Érintkezés: naturism@inf-fni.org 

26.-28.10.  Swimming Gala

Le Havre, Franciaország 
Regisztrációs űrlapok:  
Weboldal - EuNat Ausrichtungen

Érintkezés: eu-office@inf-dni.org

A dumagép mindig mozgásban van. Nem is csoda, hiszen folyton 
új naturista barátokat keres.   Fénykép: iStock

A sportoló szintén szereti megmutatni izmait. Ő viszont nem a napon 
fekve, hanem mozgás közben prezentálja azokat.   
Fénykép: Keystone

Forrás: https://www.bluewin.ch/de/leben/reisen/poser-oder-schwaetzer-welcher-fkk-typ-sind-sie-140169.html
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