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Polgármester-sorozatunknak Miakich Gábor volt a vendége. 

 
A Szentendre Szalon december 1-i összejövetelén Miakich Gábor, volt 
polgármesterünk Milyen volt polgármesternek lenni? című előadását hallgattuk 
meg.  

A Könyvtár Szántó Piroska terme zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel, a 
szokásos tea és tartozék falatok mellett kezdtük el a beszélgetést.  

A megjelentek összetétele jól tükrözte a mai hazai helyzetet: a zöm a 
„lövészárok” egyik oldaláról jött el, alig számlálhattunk páttalan, általam 
intelligensnek, Szalonosnak nevezettet. A lövészárok másik oldaláról senki sem 
jött el, még hallgatózni sem. Igazán nagyon sajnálatosnak tartom, hogy mindent a 
pártpolitika határoz meg és ezáltal nem lehetséges emberi párbeszéd az 
emberek között. Az életemben eddig átélt zsarnoki rendszerek sem voltak 
súlyosabbak, amelyekről a Rettegek-ben megírtam érzéseimet.  
A legsajnálatosabb, hogy a Szalonunk állandó résztvevőinek többsége is 
tüntetően máshol volt elfoglalva. Kétség ne essék, mindenkinek szabadságában 
áll eldönteni, mikor, hová megy, de ezen az estén tisztán kirajzolódott a 
lövészárok-tétel! 

Miakich Gábor előadásán éreztük, talán említette is, hogy alaposan 
végiggondolta polgármesteri tevékenységét, a felkészülését, a két ciklusa 
jellemző eseményeit, a szándékait, eredményeit, hibáit, vereségeit és amit ebből 
elmondott azok alapján képet kaptunk polgármesteri éveinek Szentendréjéről. 
Nem esett szó a korszak pártvitáiról, mert hiszen a város egységes egész és 
vezetése pártok fölötti feladat.  
Tudjuk nem ez a ma valósága, de nincs is város vezetés, sokkal inkább 
várospolitika van. Ugyanúgy nem beszélünk a város fejlődéséről sem, hanem 
városfejlesztés van; akár akarod, akár nem. Ez a két elv annyira uralkodóvá vált, 
hogy a nyelvtan is követi, egybeírjuk: várospolitika, városfejlesztés. Mi ezt 
idegennek tartjuk, mert a pénz lényegi szerepét és a trükközések erdejét adja. 

Az igazinak, a lényegre törőnek a város fejlődését és vezetését tartjuk. Ha valaki 
egyszer a város vezetője lett, vagy lehet egyáltalán, akkor egyértelmű lesz a 
feladata, a felelőssége és láthatóvá válik az eredményessége is. Sajnos jelenleg a 
polgármesterek hatáskörök hiján vannak, a képviselők nem alkotnak testületet, 
pusztán frakciók (töredéket jelent a jó magyar nyelvünkben), amely részek soha 
nem adják ki az egészet: nem testület, frakció-halmaz!  
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Vajon milyen érdekek mozgatnak képviselőket, városlakókat: család, haza, pénz, 
párt, érvényesülés, boldogulás, hit, ki tudja?  
Egy biztos a város fejlődésének tudata és az abból fakadó vezetési feladatok, 
figyelemmel a kor adta lehetőségekre egyáltalán nem az elsődlegesek!  
Fontos manapság a fejlesztési terv, a pályázati pénz hajhászása (beruházás), a 
félreértelmezett hagyomány, az érdekharc, nem sorolom tovább így is eléggé 
lehangoló. 
Megjegyeztem hozzászólásomban, ha én polgármester lennék, létrehoznám a 
mestertanácsot, amelybe behívnám az összes eddigi polgármestert és az összes 
választási ellenfelemet. Ez a város legtekintélyesebb csapata! Legyenek hát 
akkor a vezetés része, osszák meg tapasztalataikat, vállaljanak felelősséget, stb. 
Az ötlet nem tőlem származik, az USA számos kormányának és bizonyos 
vonatkozásban az Elnökének is régóta bevált gyakorlata. 

Ismétlem, kár volt, hogy nem jöttek el a „másik oldalról” is, elestünk egy 
városszemlélet kialakítás lehetőségétől, elestünk vitáktól, hiszen a Szalon etikája 
kizárja az olyanokról való beszélgetést, vélemény nyilvánítását, akik nincsenek 
jelen. Bárki megértheti, hogy így soha nem lehet teljeskörűvé válni! Nem hinném, 
hogy a Szalon-etikával van baj!  

Talán azt is gondolhatnánk, hogy nem a Szalonunk nyilvánossága a teljesség 
helye, azt mégis súlyosnak ítélem, hogy tagjaink is gondolják így! Azért  
optimisták maradtunk és folytatjuk a polgármester-sorozatunkat. Talán a 
következő ilyen alkalommal a megjelentek lehetővé teszik az etikai korlátok 
kiszélesítését, városunk ügyeinek komplexebb megbeszélését.  
Vajda János elhozta és nálunk is bemutatta a Szentendrei Ürmös készítményét. 

Az est háziasszonyai, Gábor felesége és szokásosan Terjék Aranka volt, szalon-
teájuk és finom süteményeik helyet adtak a testi élvezeteknek is, kiegészítve a 
szellemi munkánkat.  

A Szalon nevében köszönöm az érdeklődést és a megjelentek aktív részvételét! 
 

Dr. Gyarmati Péter 
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