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Naturizmus Luxemburgban
A szabadságvágy és az előítéletek elleni harc között
Van egy idilli hely egy erdő közepén, nem messze 
Luxembourg városától. A pontos helyet csak a tagok 
ismerik, meg esetleg olyan gazdik, akiknek a kutyája 
szívesen visszavonul a fák alatti félhomályba. Az út 
az utcától a bozóton át egy zöldes kapuhoz vezet, 
amely csak kóddal nyitható. Mögötte a „békesség apró 
oázisa” található, ahogyan Armand Ceolin nevezi. Ezen 
a négy hektáros tisztáson szereti tölteni a 65 éves 
Ceolin a legszívesebben a szabadidejét, mert csak itt 
lehet igazán önmaga. Naturizmusnak nevezi magát ez 
a mozgalom, amely néhány száz luxemburgi családot 
lelkesít. A kissé ezoterikus nevű filozófia a természettel, 
a saját magával és a többi emberrel való összhangban 
töltött életről szól. Apró részlet ebben: a meztelenség.

Aki most egyből a szabad szerelemre és 
hippikommunákra gondol, azt Armand Coelin gyorsan 
helyreteszi: „A naturizmus nem ugyanaz, mint a 
nudizmus. A nudista csak szeret ruha nélkül létezni. 
Ezzel ugyan mi is így vagyunk, de a hangsúly mindig 
a természetközeliség filozófiáján van.” A Luxemburgi 
Naturista Sport és Szabadidő Egyesület („Sports et 
loisirs naturistes Luxembourg asbl”; SLNL) titkáraként 
határozott választóvonalat húz az ő életmódja és a 
meztelen-lét más formái közé. „A német FKK, azaz 
szabadtest-kultúra kifejezés nekem személyesen ugyan 
tetszik, de sajnos az erotikaipar gyakran használja a 
szvingerklubokra. Ettől pedig egyértelműen el akarunk 
határolódni” – nyilatkozza Ceolin.

TILOS A SZEX
A szex nyilvános megélése semmilyen módon nem 
kapcsolódik a naturista életmódhoz – ellenkezőleg: 
„A szabályozott naturista egyesületek telephelyein 
szigorúan tiltják a rendelkezések. A szexuális 
cselekmények itt abszolút tabuk és a közösségből 
való azonnali kizárással járnak.” Soha nem fogunk 
találkozni olyan naturistával sem, aki meztelenül sétál 
végig a Groussgaasson, a főváros főutcáján, mert a 
naturistákban semmilyen exhibicionista hajlam nincsen. 
Ilyen előítéletek ellen lép fel az SLNL. Szabadidő-
mozgalomról van szó, amelynek kezdetei a 19. végére 

nyúlnak vissza, és amely mára a világ minden táján 
bátorítja az embereket arra, dobják le magukról ruháikat. 
Természetesen szabályozott keretek között, mert aki 
hivatalosan is naturistának szeretné magát minősíteni, 
az a Nemzetközi Naturista Szövetség, az INF-FNI tagja 
kell, hogy legyen.

Luxemburgban két ezzel foglalkozó szervezet is van: 
Az SLNL mellett a „Naturisme De Poufank“ egyesület 
is működik, amelynek székhelye Schoenfels közelében 
van. Az SLNL-nek 154 tagja van – családok, párok 
és egyének. Az egyesület rendszeresen szervez 
összejöveteleket és közös programokat a telepén, 
illetve az említett erdei tisztáson találkoznak, hogy 
ott pihenjenek. „Úgy gondolom, ami mindannyiunkat 
összeköt, az az a jóérzés, ami akkor jelentkezik, amikor 
letettük ruháinkat és áthágtunk néhány tabut” – tűnődik 
Ceolin, miközben a klubház ablakán kinéz a pázsitra.

CSALÁDBARÁT ÉS TERMÉSZETKÖZELI
Röplabda-pálya, pétanque, úszómedence, grillező, 
gyerekcsúzda – itt mindenki talál neki való 
kikapcsolódást. Viselkedési kódex segíti a meztelenek 
békés együttélését. „A fürdőruha és fürdőnadrág nem 
megengedett nálunk, hiszen erre elég más nyilvános 
létesítmény áll rendelkezésre. Ezen túl egyszerűen a 
józan paraszti ész szabályai érvényesek” – mondja 
Ceolin. Különösen az tetszik az SLNL titkárának, 
hogy a naturisták mindenkit elfogadnak. Nem a 
szépségideálokról és a meztelen test látványáról szól a 
naturizmus, hanem a természethez való kapcsolatról, 
amely szerintük erőteljesebben élhető meg a 
meztelenségen keresztül. A ruhát a naturisták amolyan 
zavaró tényezőnek tekintik, amely megszakítja ezt a 
kapcsolatot.

Egy gondolat, amelyet külföldön is kedvezően fogadnak. 
A Nemzetközi Naturista Szövetségen keresztül 
rendszeresen szerveznek rendezvényeket, amelyekre 
a luxemburgi tagok is szívesen eljárnak. Úszógála 
Párizsban, családi programok Spanyolországban, 
strandolás a német tengerparton és világkongresszus 
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Új-Zélandban – aki igazán kiéli a szabad test érzését, 
az mindenhol talál közösséget. Az SLNL jövője számára 
Ceolin friss szellőket kívánna. „Jelenleg egyetlen 30 év 
alatti bizottsági tagunk van. Nagy reményeket helyezünk 
ebbe a társunkba.”

Az egyesület jövője érdekében abban reménykednek, 
sikerül a fiatalabb nemzedékek érdeklődését felkelteni. 
„Egyesületként meg vagyunk elégedve, mert olyasmit 
értünk el, amiről nem is mertünk álmodni. De kezdünk 
fáradtak is lenni” – mondja Ceolin. Mert a meztelen 
bőrt közvetlenül érő napfénynek és friss szellőnek 
köszönhetően jól kiegyensúlyozott életük ellenére a 
luxemburgi naturisták is megöregednek előbb-utóbb, 
és már várják, hogy a következő nemzedék vegye át az 
eldugott erdei tisztás gondozását.

HÁROM KÉRDÉS ARMAND CEOLIN,  
AZ SLNL TITKÁRA SZÁMÁRA

Hogy jött létre a naturizmus?
Az alapgondolat olyan orvosoktól származik, akik 
kezelési módszereikben szorosabb kapcsolatot kerestek 
a természethez. Így alakultak meg pl. a fényfürdők, a 
helioterápia. Nálunk egy pap, Neuens abbé volt az, aki 
naturista központot nyitott Weilerbachban. De ez inkább 
a gyógyításra összpontosított. Európában, és főleg 
Németországban virágzott a naturizmus.  
1894-ben alapították az első egyesületet Essenben, 
amely mindmáig létezik.

Hol lehet naturista módon élni Luxemburgban?
Persze itt nálunk, a telepünkön, és a másik egyesület 
telepén. Ezen felül a duzzasztónál van egy naturista 
terület, és Remerschenben is megtűrik a meztelenül 
fürdőzőket. Van továbbá két kemping is naturisták 
számára: az egyik a Fuussekaul Heiderscheidben kb. 
100 hellyel, aztán Bleesbrück, amelynek szintén van  
egy külön naturista része 25 hellyel.

És hogy álltok a fiatalokkal?
Ezzel kapcsolatban nemrég volt egy nagyon szép 
tapasztalatunk. Májusban meghívott bennünket a Villa 
Vauban egy meztelen tárlatvezetésre a „Plakeg!* A 
meztelenség 1900 körül” című kiállításon. Összesen 
38-an voltunk. Ami nagyon meglepett engem, hogy az 
összes fiatalabb tagunk jelentkezett erre a programra. 
Legtöbbjükkel ritkán találkozunk a telepünkön, de az 
ilyenféle programok iránt úgy tűnik, náluk is nagy az 
érdeklődés.
 
* „Meztelen” luxemburgi német dialektusban

Írta: Laura Tomassini

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

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
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Nyugdíjas, háromszoros nagypapa – és szeret 
meztelenül lenni. A 65 éves Armand Ceolin egy 
luxemburgi viszonylatban szokatlannak számító életre 
tekint vissza, mert a nyugdíjas könyvelő naturista.

Hívő szülők gyermekeként szigorúan vallásosan 
nevelkedett, és feleségének köszönhetően fedezett 
fel egy olyan életmódot, amely sok mindent 
megváltoztatott számára. Fogyatékossága miatt, 
amelynek következtében erősen sántít, Ceolin 
sokáig „kényelmetlenül érezte magát” a textiles 
életben. A strandon a többi fürdőző tekintetét érezte 
magán, a boltban pedig a szülők szégyenkezve 
elvonszolták gyerekeiket, ha azok kíváncsiskodtak 
fogyatékosságáról. Teljesen más tapasztalat volt, 
amikor Ceolin egy a felesége szüleivel töltött dél-
francia nyaraláson első alkalommal kapcsolatba került 
a naturizmussal. Idegenkedéssel fogadta a naturista 
strandra való meghívást – milyen testtartásban 
tudná a legjobban elrejteni nemi szerveit? Elsősorban 
a konzervatív neveltetése elleni lázadásból mégis 
elfogadta a meghívást.

Mindössze öt percig tartott a kezdeti szégyenlősség, 
amelyet a mélyen megélt szabadság érzése váltott 
fel. Senki nem figyelt a fogyatékosságára, és egyből 
úgy érezte, itt elfogadják, emlékszik vissza Ceolin. 

Előítéletes idegenkedését a szülei életmódjával 
magyarázza. Kisfiú korában minden nap még az iskola 
előtt misére kellett mennie, és főleg az apja szigorúan a 
valláshoz tartotta magát.

„A szüleim épp  A szüleim épp  
az ellenkezője  az ellenkezője  
voltak annak,  voltak annak,  

ahogyan ma élek.  ahogyan ma élek.  
Ez borzasztó volt”Ez borzasztó volt” 

A naturizmus egyből magával ragadta a pétange-i 
születésű Ceolint, aki nem sokkal a megalakulását 
követően csatlakozott az akkor még „Les naturistes 
luxembourgeois“ („Luxemburgi Naturisták”) néven 
működő SLNL-hez, amelynek 1992-ben a titkára lett. 
Azóta a telep karbantartásáról gondoskodik, fogadja 
az új tagokat, és az egyesület ügyeit képviseli. Armand 
nemzetközi szinten is elkötelezte magát a naturizmus 
mellett és a Nemzetközi Naturista Szövetség, az INF-
FNI pénztárnoki feladatait látja el.

Szakmai pályáját egy amerikai és egy svéd cégnél 
töltötte könyvelőként. Különleges életfilozófiája sosem 
okozott gondot a munkahelyén. „A skandinávok eleve 
sokkal nyitottabbak, mint mi, és amúgy sem jártam 
körbe az irodákat azt kiabálva, hogy naturista vagyok” 
- meséli Armand. De ha szóba került a téma, mindig 
határozottan képviselte álláspontját.

Magánéletét is teljesen naturista módra éli. Mindig 
naturista kempingekben nyaral, és 35 éves lánya kis 
családja is rákapott a meztelenség ízére. „Ők ugyan 
nem annyira vannak benne a mozgalomban, mint mi a 
feleségemmel, de rendszeresen felbukkannak itt nálunk 
a telepen” - örül Armand.

Írta: Laura Tomassini

Naturisták magukról
Naturista portrék a világ minden tájáról.

. . .
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Tudod, mi az a „Natúra”?
A naturistáknál nagyon népszerű a meztelen túrázás, 
amellyel szoros kapcsolatba kerülhetünk a természettel 
és élvezhetjük ennek minden előnyét. Az útvonalat 
azonban gondosan kell kiválasztani, és a kalandra való 
elindulás előtt néhány óvintézkedést is meg kell tenni.

A natúra nagyon népszerű a naturizmus követőinél. 
Franciául is szóösszevonással alkottuk meg az 
elnevezést: a „randonnée” („gyalogtúra”) és a „nue” 
(azaz „meztelen”) ötvözéséből lett a „randonue”. 
Nemes egyszerűséggel arról van szó, hogy meztelenül, 
mindenféle ruha nélkül gyalogolunk a szabadban. 
Azok járnak natúrákra, akik szeretik az aktív pihenést 
és a természettel való szoros kapcsolatot. Bónusz, 
hogy ezt a sportot akár egyedül, akár családdal, akár 
csoportosan is lehet űzni.

HOGYAN KERESSÜNK MEGFELELŐ 
ÚTVONALAT?

Érdemes elindulás előtt az interneten tájékozódni, 
honnan érdemes indulni és hova érkezni, és arról is, 
milyen nehézségű a kinézett útvonal. A legnépszerűbb 
jelzett túraútvonalakat persze a felöltözöttek is 
használják.

Aki nem szeretne túra közben másokba botlani, annak 
a legcélravezetőbb a Francia Naturista Kempingek 
Szövetségének valamelyik tagjához fordulni, hogy 
biztosra menjen. A Provence-ban található Origan 
Village és a Petit Arlane kemping a Verdon folyó 
közelében felejthetetlen élményt ígérnek annak, aki 
náluk natúrára nevez be.

MIELŐTT ELINDULSZ –  
ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Franciaországban nagyon kevés külön naturistáknak 
fenntartott túraútvonal létezik. Az FEN tagkempingjei 
közül csak az Origan és a Petit Arlane közelében 
található ilyen. Mielőtt nekiindulnánk, nem árt 
tudatában lenni annak, hogy felöltözött túrázókkal is 
találkozhatunk. Ezek a találkozások az esetek túlnyomó 
részében zökkenőmentesek, de mégis célszerű 
magunknál tartani egy olyan ruhadarabot, amit gyorsan 
magunkra tudunk kapni. Egy ágyékkötő jó megoldás 
erre. Célszerű csoportosan nekiindulni, hogy elkerüljük 
azt a gyanút, amelyet egy magányos meztelen ember 
néha kelthet.

Ami a felszerelést illeti, fontos nagyon kényelmes 
cipőt és hátizsákot választani. Ritkán kerül szóba, de a 
hátizsák irritálhatja a meztelen bőrt. A felszerelés többi 
része magától értetődik: vigyünk magunkkal kalapot, 
napszemüveget és naptejet.

Forrás: www.naturisme.fr
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INF - FNI Főtitkárság

Mail: naturism@inf-fni.org 
Tel.: +43 (0)7221/ 72 480  
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358

I rj  nekunk ! 

Franciaországban nyaraljunk-e,  
vagy külföldön?
A naturizmust széles körben gyakorolják 
Franciaországban, de kimondottan erre a célra 
kialakított létesítményekben. Ezért nagyon jó minőségű 
infrastruktúra áll rendelkezésre. De a naturizmus 
iránti szenvedélyünket más országokban is kiélhetjük. 
Például Spanyolországban és Németországban, de 
természetesen más országokban is.

MINŐSÉGI INFRASTRUKTÚRA 
FRANCIAORSZÁGBAN

Annak, aki olyan naturista kempinget keres, 
amely minden igényét kielégíti és egyben a 
természetközeliséget is biztosítja, akkor Franciaország 
az egyik legjobb desztináció. Az ország minden 
részében számos naturista falu található, mind a 
tengerpartokon, mind vidéki tájakon. Csak az FEN 30 
naturista kempinget tömörít.
Az ország naturista strandokat is kínál azoknak, 
akik erre vágynak. Tehát jól érezhetjük magunkat 
Franciaországban naturistaként, feltéve, hogy 
tiszteletben tartjuk a kijelölt helyek határait.

NATURIZMUS SPANYOLORSZÁGBAN  
ÉS NÉMETORSZÁGBAN

Spanyolországban viszonylag mindennapos a 
naturizmus és nemritkán ugyanazon a strandon 
fürödnek a naturisták és a textilesek. Az országban 
alapvetően legális a meztelenség és többnyire tolerálják 

is, kivéve az olyan a nagy turisztikai célpontokat, mint 
Barcelona vagy Las Palmas. Nincsenek hivatalos 
naturista strandok Spanyolországban, így nem is fogunk 
naturista területekre figyelmeztető táblákkal találkozni.

Németországban a meztelenség messze van attól, 
hogy tabu legyen, sőt, egészen mélyen beágyazódott a 
társadalomba. Teljesen megszokott, hogy szaunákban 
és hammamokban meztelen vendégekre találjunk –  
sőt: itt inkább a fürdőruha a kivétel. Közparkokban 
is tolerált a meztelenség a járókelőktől elkülönülő 
helyeken.

ÉS MÁSHOL?

Spanyolországon és Németországon kívül más 
népszerű naturista desztinációk is vannak Európában: 
Görögországot, Horvátországot és Dél-Olaszországot 
is szeretik a naturisták. A világ más részein szűkebb 
keretek közé szorítják a naturizmust, de így is van 
választék. Ausztráliában például az Adelaide-től 
délre található Maslin Beach jól ismert a naturisták 
körében. Néhány brazíliai strandon is megengedett 
a meztelenség, de Braziliában a naturizmus kevésbé 
elterjedt, mint gondolnánk.

Forrás: www.naturisme.fr

A cikkek beküldési határideje: 
szeptember 20.

Következő számunk  
megjelenésének időpontja:  

október 5.

Következő számunk

Események
02.09. - 04.09.2022 
EuNaT Pétanque-bajnokság
Sonnensee, Hannover, Németország   
A regisztrációs űrlap a „Forms“ alatt található:  
https://downloads.inf-fni.org/eunat/ 
Infó: https://www.sonnensee-hannover.de/ 
Szervező: EuNat, eu-office@inf-fni.org

24.09. - 02.10.2022 
Családi találkozó Dél-Európában
El Portus, Spanyolország   
További információ és regisztráció a weboldalon:  
https://naturismo.org/2022/01/portus-2022/ 
Szervező: FEN, fen@naturismo.org 


