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Naturizmus Ecuadorban
A „világ közepe“ az Egyenlítőn található.
Tudtad, hogy szó szerint a világ közepén, Dél- 
Amerikában van egy apró ország, ahova 1735-ben  
a párizsi tudományos akadémia finanszírozásával  
eljutott egy francia geodéziai küldöttség, hogy felmérje 
a Föld szélességi fokait és meghatározza, pontosan 
hol fut az Egyenlítő?

Igen, ez Ecuador. Ebben az országban is jelen van a 
naturizmus, és van négy, a naturizmus számára igen 
kedvező éghajlatú régió: Costa, Sierra, Oriente és 
Galapagos.

Gyönyörű tájakban túrázhatunk fel havas csúcsokra, 
látogathatunk el termálvizes forrásokhoz a hegyekben, 
pihenhetünk a városokhoz közeli fürdőkben, 
élvezhetjük az Amazonas folyóágait, tavait,  
strandjait és a Galapagos szigetvilágát.

2016 márciusa óta a Naturismo Ecuador fogja össze 
az ágazat fejlődését és fogadja a bel- és külföldi 
vendégeket. Nálunk rendezték meg a 8. Dél-Amerikai 
Naturista Találkozót.

Tagjai vagyunk a CLANAT-nak (Dél-Amerikai Naturista 
Bizottság), amely régebben CLANUD néven működött. 

A névcserére azt követően került sor, hogy az összes 
tag egyetértett abban, az INF iránymutatásának 
megfelelően követik nyomon a naturizmus fejlődését.

Az ecuadori gasztronómia nagyon természetközeli 
és gazdag egészséges forrásokból származó 
gyümölcsökben, zöldségekben, húsokban és  
tengeri gyümölcsökben.

Ha szeretnél ellátogatni hozzánk, bátran írj nekünk! 
Legalább hétfős csoportoknak szervezünk áprilistól 
novemberig olyan testre szabott programokat, 
amelynek fő vonzereje a naturizmus gyakorlása a 
természettel való harmóniában. 

Keresd Maytet (éjtsd: Majté)  
WhatsApp +593 987157759 

Írta: Mayte Milán



Szövetségi Fókusz . 2022. október                                                                                                       2. oldal

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

A naturizmus textilizálódása?
Több, mint negyven éve vagyok naturista. Sokunkhoz 
hasonlóan én is nudistaként kezdtem és olyan strandokat 
látogattam, ahol az emberek szabadnak érezhetik 
magukat és közösen úsznak és napoznak meztelenül. 
Nekem ez nagy lépést jelentett, mert a gyermekbénulás 
folytán a testem kissé szabálytalan, és több heget is 
viselek, amelyeket harci kitüntetéseimnek nevezek.

Hamar megértettem a nudizmus jótékony hatásait, 
nemcsak a szabadság miatt, hanem az egyenlőség 
miatt, amelyet érzünk, amikor sokféle alakú, méretű és 
színű meztelen test vesz körül. Meztelenül mindannyian 
egyenlők vagyunk, és csak egyéniségünk különböztet 
meg bennünket.

Hamarosan elkezdtem tanulmányozni a naturizmus 
mögötti filozófiát, amely 1891-ben született meg 
Indiában, aztán az Egyesült Királyságban és a világ más 
pontjain továbbfejlődött.

Minél többet tudtam meg erről, annál jobban megtetszett 
és annál jobban mélyültem el benne.

Elkezdtem a filozófia teljességét alkalmazni és otthon 
mindig, télen-nyáron meztelen vagyok.

Kezdtem megérteni, mennyire fontos, hogy Földanyánk 
természeti törvényeit kövessük, hogy a környezetünkről 
és a bolygónk minden élőlényéről való gondoskodás 
irányítsa életünket az egyenlőség szellemében. 
Létünknek célja van, és mindannyiunknak egyformán jár, 
hogy jogainkat elismerjék és megvédjék.

Több évembe került, hogy eljussak oda, ahol most 
tartok: Naturista vagyok, vegetáriánus, környezetvédő 
és animalista, aki kész élete végéig harcolni az ember, 
az állatok és a bolygó jogaiért és a legfenntarthatóbb és 

legegyenlőség-pártibb filozófiáért, amelynek jótékony 
hatását különösen a fogyatékkal élők közösségében 
terjesztem (INF-FNI Szövetségi Fókusz 13/62/2021)

Sajnos ennek a kiegyensúlyozó 
és felszabadító filozófiának az 

ethosza napról napra erosebben 
sérül azzal, hogy félrevezeto 
fogalmakat használunk és 
engedjük, hogy a textiles 

elvárások elfoglalják a tereinket.
A naturizmus és a nudizmus nem ugyanaz. Az előbbi 
életfilozófia, az utóbbi ruhamentesen végzett közös 
tevékenység. A naturisták szükségszerűen nudisták 
is, hiszen meztelenül élnek és tevékenykednek, de 
nem minden nudista naturista, és a problémák akkor 
kezdődnek, amikor naturista helyeken keverednek a 
dolgok.

Tavaly májusban részt vettem a naturista szövetség egy 
találkozóján egy híres és csodás naturista kempingben. 
Őszintén elszörnyedtem, amikor az első szervezett 
programon vagy száz főből csak öten vagy hatan 
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A cikkek beküldési határideje: 
november 20.

Következő számunk megjelenésé-
nek időpontja: december 5.

Következő számunk

INF - FNI Főtitkárság 

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

I rj  nekunk ! 

voltunk meztelenek, a többiek ruhában voltak, volt, akin 
kabát is volt. Május volt, és nem volt hideg, hűvösnek 
hűvös volt, de nem hideg.

Kérdezősködtem és panaszkodtam, mert úgy éreztem, 
sérült a naturista ideológia ethosza, és a legrosszabb az 
volt, hogy amikor panaszkodtam, úgy tűnt, mindenkinek 
megfelel a felöltözöttség, és az a szabály, hogy a beltéri 
étteremben ruhát viseljenek...

Úgy gondolom, így tényleg kicsúsznak a kezünkből a 
dolgok. Ha naturista vagy és naturista (vagy annak 
hirdetett) üdülőbe mész, azt várod, hogy ott olyan 
emberekkel találkozol, akik osztják a életviteli elveidet. 
Naturistának nem kötelező egyben vegánnak lenni, de 
kötelező a természettel összhangban és a természetet 
tisztelve, fenntartható módon élni, harmóniában 
a bolygónkkal és a naturizmus lényegi szabályait 
tiszteletben tartva, elsőként azt, hogy meztelenül élünk, 
különösen azokon a helyeken, amelyeket e célból 
tartunk fent.

A naturizmus textilizálódása teljesen megszegi az 
egyenlőség elvét, azt a szabadságot, hogy olyan 
emberek között vagyunk, akiknek nem ismerjük a 
vagyoni, társadalmi helyzetét, amelyet a ruhájuk mutat.

Sokat beszélgettem számos nudistával (nem sok igazi 
naturistával találkoztam eddig Spanyolországban, 
de még a többi szövetségben sem), értem az 
álláspontjukat, de nem tudom osztani. Egyetértek, 
hogy mindenki legyen olyan, amilyen, de szeretném, 
hogy mindenki megértse, a ruhaviselési normák 
felszámolják a naturista filozófia egyenlőségét, mert 
az életkörülményekben tapasztalt és osztályok szerinti 
különbségek a különböző ruhamárkákkal jönnek létre, 
amelyek a társadalmi státuszt és a vásárlóerőt, sőt a 
származást és az életstílust jelzik, míg a meztelen test 
az, ami: minden egyes személy egyedi különbségeivel, 
de társadalmi, anyagi vagy külsőségek szerinti 
megkülönböztetés nélkül. 

Negyven éve vagyok részese a naturista filozófiának, és 
látom a hanyatlását, amelynek oka az engedékenység 
a ruhákkal és a rejtőzködő naturizmussal szemben, 
amely csak az arcát akarja mutatni, de a genitáliákat 
nem. Ezek ugyanazok a kifogások, amelyekkel 
társadalmunkban elrejtjük a homoszexualitást és más 
kisebbségeket.

Azt mondták nekem, az -ista képző kizáró jellegű, de 
erre azt válaszolom, ha egy -ista csoport tagja vagy, 
akkor ezt nem ok nélkül választottad, hanem azért, hogy 
betartsd a csoport szabályait és ethoszát.

Arra kérek tehát minden szövetséget, üdülőt és 
csoportot, fontolják meg, mit követnek valóban, és 
tegyenek lépéseket, hogy a textiles világ ne tudja 
elfoglalni és tönkre tenni a világ legfenntarthatóbb és 
legegyenlőség-pártibb filozófiáját.

Vannak igazi naturista helyek, ahol néhány kivételes 
esettől eltekintve nem megengedett a ruha. Ha 
naturista helyre mész, legyél végig meztelen és éld a 
mindennapokat végig ruha nélkül. Ha fázol, válassz 
másik évszakot vagy keress beltéri naturista csoportot. 
Világszerte számos ilyen létezik.

Ne engedjük a ruhaviselést naturista helyszíneken. 
Mentsük meg az életfilozófiánkat a társadalom 
képmutató erkölcseitől.

Nacho Torre-Marín Comas,  
a spanyol ADN és ANVA tagja

Események
2022. október 20-23. 
INF-FNI Világkongresszus
Luxemburgi repülőtér, NH Hotels, Luxemburg    
információ: www.inf-fni.com  
Szervező: FLN, INF-FNI

2022. október 20-23. 
Úszógála
Belgrád, Szerbia    
Regisztrációs űrlapok: a https://inf-fni.org/ 
 „Downloads“ menüpontban 
Szervező: EuNat, INF-FNI
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Tánc és történetmondás  
a szabadtest-kultúrában
„Ruhánk alatt mindannyian meztelenek vagyunk”
Mi ketten évek óta azzal kísérletezünk, hogy a 
történetmesélést, a táncot és más kifejezési 
formákat a szabadtest-kultúrával ötvözzünk. Karin 
történetmondást tanult, Eckardt pedig táncpedagógiát 
végzett. A képzés lezárásához egy táncgyakorlat 
bemutatása is tartozott a meztelenség témájáról, 
amely mindenkinek adott valamit. Erről így írt a képzés 
vezetője legfrissebb tánchírlevelében:

„Ruhánk alatt mindannyian meztelenek vagyunk” 
- ez volt a címe egy különleges táncpedagógiai 
vizsgaelőadásnak. A németországi Bochum 
Táncpedagógiai Akadémiáján 2022 májusában 
tartottuk az idei záróvizsgákat. Eckhard Arcypowski a 
táncpedagógiai oktatás egy – ezekben a keretekben – 
szokatlan területére merészkedett. Történetmondással 
indított, egy a Muppet Showból való jelenettel, amelyben 
Sam, a sas a meztelenségről értekezik, majd áttért „A 
császár új ruhája” című Andersen-mesére. A mesebeli 
császár két takáccsal új ruhát készíttetett magának, 
amilyent még soha nem látott senki. Aki nem méltó a 
tisztségére vagy egyszerűen buta, az nem látja a ruhát.

A császár magas tisztviselői azonban mindannyian 
kiválóan alkalmasnak bizonyultak állásukra és a 
leggyönyörűségesebbnek írták le az új ruhát. A császár 
végül körmenetre ment új ruhájában. Amikor egy 
gyerek felkiáltott, hogy „De hát nincs rajta semmi!”, 
a császárban is kétely támadt, de továbbhaladt, és 
kamarásai is vitték tovább az uszályt.

A vizsgabemutató innentől folytatta a történetet. 
Az embereknek az uralkodó közvélemény és a saját 
észlelésükkel szembeni kétely között ingadozó reakciói 
jelentették a témát. Végső soron egyesek úgy érezték, a 
tudatlanok felett állnak, azok pedig csodálkoztak, hogy 
senki nem vette észre, amikor egyszerűen lemondtak a 
ruháról.

A képzés vezetője így számolt be erről:
Az ügyes, sűrű és egyben humorral teli 
történetmesélésbe Eckardt táncpedagógiai elemeket 
szőtt. A meztelen bőr a saját érintés, érzés, kutatás 
és észlelés révén vált megtapasztalhatóvá. Ehhez az 
érzékenyítéshez tánccal, mozgással és kifejezéssel 
kapcsolatos feladatok társultak.

A csoporttársakat arra ösztönözte, az érzékszervi 
ingereket ültessék át táncba, az észlelteket alakítsák 
mozgássá, és táncosi interakcióikat foglalják 
jelenetekbe. Az udvari tánc életre kelt. A saját öltözet-
nélküliség vizualizálásával – azaz a „Ruhánk alatt 
mindannyian meztelenek vagyunk” gyakorlatba 
való átültetésével – létrehozott benyomásokat és 
mozgásötleteket részben visszafogottan, részben 
örömmel próbálták ki. Mesterien alkalmazott zene 
támogatta ezt az ismeretlen tartományban tett táncos 
utazást, amely meglepő felismerésekkel ajándékozott 
meg a saját meztelenséggel, az érzékszervi 
tapasztalással és a táncban való találkozással 
kapcsolatban.

Gabriela Jüttner, 2022. május 31.

Egy résztvevő táncos írja:
Táncban bevállalni a szabadtest-kultúrával való 
foglalkozást – ez magával ragadó ötlet, főleg, mivel 
mi résztvevők csak a ruhánk alatt voltunk meztelenek. 
Bevállalni azt, hogy vajon milyen elhatárolódást és 
tartózkodást vált ki az az elképzelés, hogy meztelenül 
mozgunk a táncban, mindannyiunkra mély benyomást 
tett. Bár számomra hamar tudatosult, hogy a képzelet 
mást ad, mint a tényleges cselekvés. Mert, ki tudja, talán
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 – függően attól, milyen hozzáállással szembesülünk, 
attól, mekkora a bizalom és a tisztelet, és feltéve, hogy 
megfelelő a belső és külső távolság – meglepett volna 
bennünket, mennyire könnyedén tesszük.

Személy szerint nekem rég nem akkora tabu a 
meztelenség, mint amilyen régen volt. A testi 
meztelenség mindig is könnyebb volt számomra, mint a 
fejben való meztelenség. Az, hogy magától értetődőnek 
fogadjam el, hogy nőként haj nélkül élek, számomra 
sokkal nagyobb lépés volt, mint meztelen testtel 
mutatkozni, hiszen ez mindannyiunkat összeköt. Akár 
haj, akár ruha nélkül találkozunk, ugyanaz az alapelv 
érvényes: hogy nyitottan és emberi – nem testi – 
kíváncsisággal forduljunk egymás felé, hogy ítélkezéstől 
mentes teret hozzunk létre, amelyben mindenki olyan 
lehet, amilyen – smink nélkül, természetes és egyedi. 

Üdv., Angelika R.

A többi nőre is mély benyomást tett a közös meztelen 
tánc elképzelése, és egyikőjük azt mondta, szívesen 
táncolt volna ténylegesen is meztelenül. De nem 
így szólt a megállapodás. Ez a kísérlet azonban 
megmutatta, mekkora nyitottságra és érdeklődésre 
talál a szabadtest-kultúra és a meztelenség témája 
a naturista körökön kívül is. Mindketten szívesen 
utazunk és még sokat szeretnénk megtapasztalni és 
megélni. Aki szívesen dolgozna velünk együtt vagy 
részt venne egy előadásunkon, bátran keressen minket. 
Nem szükséges, hogy mindig ennyire komoly témákkal 
foglalkozzunk. Többnyire csak az életörömről, a 
mozgás, történetmesélés, zene öröméről van szó.

Karin és Eckard

A MEZTELEN TÁNC A  
SZABADTEST-KULTÚRA TÖRTÉNETÉBEN

Életöröm „fényköntösben”
Miután Isadora Duncan felfedezte a múzeumokban 
az ókori görög kultúra vázáira, tálaira és tányérjaira 
festett teljesen vagy nagyrészt meztelen táncosokat, a 
meztelen tánc vált számára a balettet felváltó művészi 
tánc ideális képévé. 

„A görögök a festészetükben, a szobrászatukban, az 
építészetükben, az irodalmukban, a táncaikban és a 
tragédiáikban a mozdulatokat a természet mozgásából 
fejlesztették ki. [...] 
Ez az oka annak, hogy a görögök művészete se nem 
nemzeti, se nem egyedi, hanem mindig is az egész 
emberiség művészete volt és az is marad. 

Ezért amikor a földet közvetlenül érintve meztelenül 
táncolok, természetes módon görög testhelyzeteket 
veszek fel, mert ezek a föld pózai. Az akt a művészet 
legnemesebb formája. Ezt az igazságot a festők, a 
szobrászok és a költők már felismerték és ehhez 
tartják magukat, csak a táncosok feledkeztek meg róla, 
holott éppen nekik kellene emlékezniük erre, hiszen az 
ő művészetük eszköze maga az emberi test.” (A jövő 
tánca, 1903). 

A „Vándormadár-”, az ifjúsági és az (élet-)
reformmozgalmak szintén a természetközeliséget 
keresték az ember számára. A közös túrázás, fürdés, 
napozás, sportolás és játék a természetben – 
mégpedig (ha nem voltak jelen mások) legszívesebben 
meztelenül, „fényköntösben” – váltak a németországi 
naturizmus vagy szabadtest-kultúra alapjaivá. Mivel 
ezekben a körökben a közös tánc, habár eleinte csak 
néptáncok formájában, elterjedt volt, fényképészek 
ruhátlan táncjeleneteket is rögzítettek a természetben, 
így Magnus Weidemann (akinek a felesége, Molli 
Weidemann Anna Helms-Blasche Geestlandi 
Táncköréből érkezett) és Lotte Herrlich is. Duncan 
nyomán a természetben előadott meztelen művészi 
táncokra már az első világháború előtt is sorra került 
a Monte Veritàn, Lábán Rudolf tánciskolájában, Mary 
Wigman közreműködésével.

Ezen kívül néhány tornásziskola is fontos szerepet 
játszott egy újszerű, „felszabadult” testfelfogás 
kifejlesztésében. Fiatal nők és férfiak szétnyitották 
lakásaik függönyeit és ablakait, hogy friss levegőt 
engedjenek be, és könnyed öltözetben vagy meztelenül 
(Jørgen P. Müller nyomán) „müllereztek” vagy (Bess 
Mensendieck után) „mensendieckeztek”. Esetleg 
csatlakoztak olyan csoportos tanfolyamokhoz, 
mint amilyeneket Hedwig Hagemann Mensendieck-
rendszerű tánciskolája kínált. Mindezeknek egy jellemző 
összekapcsolását láthatjuk például Hertha Feist 
táncos-táncpedagógusnál. Ő a „vándormadaraktól” 
indult, majd először a Mensendieck-féle rendszerben és 
Rudolf Bode gimnasztika-iskolájában tanult, ahonnan 
Lábán Rudolf tánciskolájába ment tovább, akinek 
asszisztense lett, később pedig átvette a berlini Lábán-
iskola vezetését.

https://www.deutsches-tanzarchiv.de/archiv/ 
thematische-sonder-und-kunstsammlungen/
freikoerperkultur-und-tanz

Fénykép: Gerhard Riebicke / Deutsches Tanzarchiv Köln 
Forrás: FKK Reisen August 2022

A meztelen tánc a naturizmus történetében


