
Itt nem lehet jót tenni? Hol a határ? 
Nyílt levél az Nagyhajós bizottság tagjainak. 

Tisztelt NB tagok! Barátaim! 

A 2021.03.23-án megtartott ülésünk a ciklusban az 5., ebben az évben a 3. összejövetelünk 
volt, az 5 éves együtt töltött idő alatt nem tudom megmondani pontosan mennyi. Szinte 
minden ülésen teljes létszámban, ülésenként több napirendi pont tárgyalásával zajlik, 
számtalan határozathozatalon vagyunk túl. Egy olyan területen látunk el tanácsadói pozíciót 
az MVSZ Elnöksége részére, ami a magyar vitorlássport egyik legnagyobb része, a nagyhajózás. 
Mindig jellemző volt ránk a baráti, kötetlen hangulat, az üléseink szinte baráti találkozók 
keretében, szendvics, frissítő kíséretében zajlottak. Sajnos a Covid járvány óta a találkozásaink 
Teams-re korlátozódtak. 

A múlt heti ülésről, annak margójára pár gondolatot megosztanék Veletek! 

Először is köszönöm a higgadtságotokat, ahhoz az értékrendhez tartozás képviseletét, amit 
egyébként az Elnökség ülésein is megtapasztalok a szövetség tisztségviselőjeként. A kulturált, 
egymást tisztelő hangnemre jellemző üléseinket, nem elvitatva azt, hogy mindenki jót akar a 
vitorlázásnak. 

Előző ülésünk fő napirendi pontja - a Klasszikusok problémái, találkozó, program -, ami miatt 
most ezt a levelet írom, hetek óta tart nagy nyomás alatt, de tudom, Benneteket is terhel. 
Elsősorban nem a tartalmi elemeire gondolok, azokra kitértem a hivatalos válaszlevelemben, 
illetve határozataink előterjesztéséhez írott levelemben foglalkozok majd vele, hanem a 
klasszikus osztályok képviselőjeként megszólalók kommunikációjára. Leveleikben, személyes 
megnyilvánulásban a hangnem, az indulat, a sértő szavak elértek egy olyan szintet, amit nem 
vállalhatok tovább emberileg sem, de az MVSZ –szel való azonosulásunk okán is kifejezetten 
visszautasítok. Kikérem magamnak ezt a hangnemet, de talán mondhatom ezt a Titkárság 
munkatársainak nevében is, akik velünk együtt töltenek el hosszú estéket az üléseinken, 
azokat támogatva. 
Hogy mi táplálja, vagy kik táplálják bennük ezt a vehemenciát, azt a tartalmat, ami túl mutat 
az NB hatáskörén az Elnökségi véleményért kiált, nem igazán értem. 

Ezért is gondolom helyes döntésnek, hogy áttettük elnökségi szintre a „programot”, amit 
eljuttattak hozzánk, mert ez a párbeszéd már nem rólunk szól. Ez a folyamat lassítja 
munkánkat, elveszi, kiöli azt a hitet, ami miatt szolgáljuk a magyar vitorlázás ügyét. 

A múlt héten Dr. Dulin György is részt vett az NB ülésen, ahová mi hívtuk meg tanácskozási 
joggal, hogy kellő alapossággal készüljünk a tervezett klasszikus találkozóra. Azonban az a 
szóhasználat, az ahogy „ránk rúgta az ajtót”, vállalhatatlan még akkor is, ha egy részét szerinte 
„csak” közvetítette. Ezt nem tartom járható útnak a jövőre nézve. 

Az Elnökség, és számtalan külsős visszajelzés szerint az elmúlt években nagy munkát végezzük 
NB szinten, nyílván nem hiba nélkül, de rengeteg energiát felemésztve. Manapság 
védekezéssel, értelmetlen, nemtelen támadások elhárításával kell foglalkoznunk napi szinten, 
a titkársággal együtt. Ebből elég volt! 
Hagyjanak minket dolgozni! Az Elnökségtől várok segítséget ennek elérésében. 



Ti, akik velem együtt vállaltátok a feladatot remélem, azok után sem adjátok fel, hogy a előző 
ülésünk után elkeseredettségeteknek, és dühötöknek adtatok hangot. Emiatt el kell 
mondanom, hogy Dr. Dulin György akár saját, akár a klasszikus osztályok képviseletében tett 
kijelentéseinek stílusa nem férnek bele abba az értékrendbe, amit mindannyian vallunk, és 
megélünk. Minket így még senki nem hallott megnyilatkozni, és nem is fog. Nem férnek bele 
annak az NB ülésnek a kereteibe, ahol az egyik napirendi pontban a vitorlázás erkölcsi, etikai 
fontosságát emeltük ki, és támogattuk. 

Nem szolgáltunk rá, hogy lehajtott fejjel csak a számonkérés, és ledorongolás jusson nekünk, 
ami azt eredményezte, hogy egy lehangoló, ránk eddig nem jellemző elkeseredett állapotban 
vegyünk részt az NB ülésén. A csapat, a bizottság, a barátaim, akik a vitorlás életemből 
megismert kiváló, értékes emberek, példaképeim, vitorlázó ikonok, szakemberek, 
csapattársaim, többszörös magyar bajnokok, hazai, és külföldi tapasztalattal, eredménnyel, 
nyelvtudással felvértezett tagjai az NB-nak, nem szolgáltatok rá az alábbi kifejezések egyikére 
sem, különösen nem az MVSZ NB hivatalos ülésén. A tartalmi elemekről már említést sem 
teszek. 

Alkalmatlan, szűklátókörű, sóhivatal, „van olyan NB tag, akinek még saját hajója sincs”, 
szemellenzős, azt sem tudná visszamondani, amit felolvastál, alattvalóknak tekintenek 
minket, elefántcsonttoronyban élnek, nem fogad be véleményeket, gittegylet, nem 
képviselik az érdekeinket, és ami a legfájóbb, nem hagyja láttatni az NB a munkáját a 
vitorlázóknak. 

Cittel Lajos, Keller András, Petrányi Zoltán, Szeremley László, Szépvölgyi István nem ilyen 
emberek, nem ilyen vitorlázók! 

Dr. Dulin György a múlt heti NB ülés előtt egy feljelentést tett az MVSZ Felügyelő Bizottságához 
címezve, „kezében” az NB ülésre szóló meghívóval, melyben vizsgálatot kért a munkánk 
szabályosságával, nyíltságával kapcsolatban, kifogásolta annak működési elveit, a részvétel 
lehetőségének hiányát felvetve. Megnyugtató, hogy az FB jogkövetőnek ítélte a munkánkat, 
igazat adott az Nagyhajós Bizottságnak. 

Mi eddig is ezen elvek és szabályok mentén dolgoztunk, és az előző ülésen ezt fejeztük ki, a 
SZMSZ-ünk még világosabbá tételével. Ezt az SZMSZ módosítást is az Elnökség elé 
terjesztettem állásfoglalásra. 

Egyre jobban látszik, hogy az osztályok felöl érkező önálló inputok elegendőek, helytelen a 
flotta szintű kitakarása az egyéni problémáknak, véleményeknek. Mielőbb szükség lesz a 
hajóosztályok minősítésére, láthatóvá téve a különbségeket, amik alapján célzott segítségükre 
lehetnénk. 

Kérem Tőletek, amennyiben Elnök úr, Főtitkár úr, valamint az Elnökség megerősít minket a 
fentiekben, abban, hogy jó irányba haladunk, igaz elvek mentén, hogy újra folytassuk együtt a 
munkát azzal a jó szájízzel, hangulatban, összekovácsolódva, ami mindig is jellemző volt ránk! 

A befejező gondolat a klasszikus levélfolyam egyik klasszikus írójától, származik (szó szerint), 
amivel azonosulok, ami reményt adhat, hogy érdemes ezt a munkát csinálni. 

Ne az igazunkat, hanem a megoldást keressük. Rosszat senki sem akart itt, hidd el.  
Sajnos van sok bajunk, lásd vírus, ne egymást piszkáljuk, kérek mindenkit. 

Barátsággal  
Kurucz Sándor, társatok az MVSZ Nagyhajós Bizottságában 


