Szemelvények a magyar naturizmus történetéből.
Mottó: „Én nem lettem naturista, én így születtem”
(Elöljáróban: a szövegben található zárójelbe tett számok az oda vonatkozó képek számozását jelentik)
Azt vélné az ember, hogy a naturista/nudista kultúra századunk terméke csupán. Kétségtelen, hogy 1905-ben a svájci
Alpokban már több ott síelő csoport – főként németek – napozott ruhátlanul. Ezt megelőzően Ungewitter német
publicista 1903-ban „ Az embernek újra meztelennek kell lennie” című írását adta közre, majd rövidesen „A
meztelenség fejlődéstörténeti, egészségügyi, erkölcsi és művészeti megvilágításban” címmel magánkiadásban tette
közzé tanulmányát. (Tessék csak megfigyelni a címben levő szempontok összeválogatását! Mennyire emberi, tiszta és
egészséges ismérvek!) Közismert szintén a Németországban régóta dívó FKK (Frei Körper Kultur) mozgalom, mely
hazánk igen sok oda látogató turistáját magával ragadta már az 1960-as évektől kezdve. Ezt követően eltelt 80 évben
érdemleges dolog – legalább is hazánkban – nem történt.
Most azonban lepődjetek meg! Íme, a Heves megyei Népújság 1987-es egyik száma, ahol 1791-beli meztelen
fürdőzésről esik szó.(2)

Jó, jó, lehetséges, hogy az akkori eseményt talán nem a mai értelemben vett indítékok mozgatták, viszont ez bizonyíték
arra, hogy az emberben, az emberiségben mindig is élt az a spontán vágy, hogy természetesen viselkedjen a természet
kellős közepén.
Vitán felül, 1983-tól indult el az az érdekes lavina, melyet a délegyházi mozgalomként lehet röviden elnevezni. Mint
máshol az országban, Budapesten is sok fiatal - idős, családok és párok érkeztek haza főként adriai, NDK-s (hajdani
Német Demokratikus Köztársaság) naturista tapasztalatokkal.
Talán ez volt az elmúlt 60 év első alulról spontán módon építkező demokratikus mozgalma. Nem lehetett figyelmen
kívül hagyni. Ne felejtsük – erről még teszünk említést – a meztelen emberek nagy tömege valami különös, sajátos erőt
képvisel. Igen nehéz kezelni is adott esetben.
Így sok-sok összetűzés történt a rendőri szervekkel az ottani tavaknál 1983-1985 között. Ezt át kellett lépni, és
viszonylag gyors szervezéssel sikerült bejegyeztetni a Magyar Naturisták Egyesületét (MNE) a XIII. kerületbeni Kárpát
utcai iroda központjával. Mindebben Gáti Lacinak, az első elnöknek volt igen nagy szerepe.
(1) Sajnos azonban kitört a pozícióért folyó harc.

Vagy gyakorlatlanság, vagy emberi agresszió folytán a gyűlések eléggé parázs hangnemben zajlottak Budapesten. Ne
feledjük, hogy vidéki önálló egyesület alakítása még szóba sem jöhetett. Még politikai keretet is vont olykor a
mozgalom köré az akkori államvezetés. A meztelenség szinte ellensége volt a szocializmus nevű rendszernek.
Közben a napozni, fürdeni vágyók egyre nagyobb tömegben hömpölyögtek ki Délegyházára, a község határában levő
táblát „Nudi City-re keresztelve. Az önszerveződés igen gyors volt. (3) Az ottani bányatavak mentén kerítések, büfék,
sátorhelyek alakultak, illetve a belépés is szabályozásra került. Az alapszabály alanyi jogként szabta meg a belépést,
tekintet nélkül a nemek arányára. Több elv vitázott ezen. Egy, a hazánkban új mozgalomról lévén szó, azokban az
időkben nem ártott volna a közel egyenlő arányú valamiféle szabályozás, ezzel csökkentve többek közt az úgynevezett
belső kukkolás veszélyét, valamint növelve a mozgalom emberi harmóniáját. (Ma már ez a probléma valóban a múlté)
A médiának természetesen mindez kapóra jött és az újságok tele lettek, lehetőleg minél csípősebb cikkekkel,
riportokkal

Gáti Lacit leváltották, aminek a körülményei a mai napig is homályosak. Molnár Csaba lett az új elnök.(4)

A nyolcvanas években sokat fejlődött Délegyháza. Szép augusztus 20.-i ünnepek szerveződtek. Megjelentek a külföldi
vendégek, hozták tapasztalataikat. Olyan szellemiség kezdett elterjedni, amelyre valóban rá lehetett mondani: nagy
család. Az emberek segítőkészek voltak, egymást a saját „csapattársukak” tekintették.
Vidéken Mohács mellett jött létre az első naturista telep szervezetten, ezt követte a debreceni, illetve a nyéki tavak
spontán csoportjai. Még az Omszki tónál levők népes táborát említhetjük úttörőkként.
Kétségtelen, hogy vidéken, főként az ország keleti részén igen komoly, olykor büntető jogi határig menő atrocitások is
előfordultak. Másrészt a vezető politikusok „élezték fogukat" a naturistákra. Egy Hajdú-Bihar megyei pártvezető az
MSZMP számára rendezett vadászvacsorán például kijelentette: „Amíg én itt vezető leszek, pucérkodás nem lesz a
megyében.” Megjegyzendő, ő már nem él, a naturizmus viszont több mint 20 évesen él ugyanott.
Kétségtelen, hogy minden országrészben más és más szemlélet uralkodott, hiszen tapasztalat nem volt. Az egyes
szervezők igyekeztek összefogni, véleményt cserélni, ennek ellenére a viták mindennaposak voltak.
Időközben magalakult a Napóra klub. Ez főként családok tagságára igyekezett támaszkodni. Kétségtelenül nagy érdeme
volt ebben a görög Mimikopulosznak (Miki) aki a Közép-kelet európai naturizmus fejlesztéséért tett igen sokat. Nem
utolsósorban, talán neki van a világon a legnagyobb írott, rögzített médiaanyaga, könyvtára ebben a témakörben. Sajnos
ő megközelíteni is alig tudta hazájában annak a naturista mozgalomnak a megszervezését, amiket itt, Csehszlovákiában,
akár Ukrajnában is elért.

Ne feledkezzünk meg Balatonberényről, (5) ahol a település elöljárói, a helybeli lelkésszel karöltve (!) adták áldásukat
az ottani naturista kemping kialakításához. Ma már közismert tény, hogy mennyire prosperál ez a létesítmény.

A teljesség kedvéért a Velencei tónál talált naturista part is a sorba kívánkozik. Ha lett volna erőskezű szervezője, ma
már a sor élén állhatna a lehetőségeit tekintve.

A fentieken túl ide kívánkozik még az, hogy milyen volt Európa naturista képe az említett időben. Erről a Nagyító című
kereskedelmi lap adott tájékoztatást.(7)

Végül, és nem a teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy az aktivitás a szervezők részéről olyan mértékű volt, hogy –
bár ideig, óráig, de – naturista havi lap is világot látott hazánkban.(6)

(Szívesen bővítjük ezt a rövid visszatekintést, ha adalékaitokkal, anyagaitokkal ehhez hozzájárultok.
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