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A falu – Bokod – bölcse 
Amiért elmaradt a megtorlás… 

 
1956. október 23-án Bokodon, azt hiszem, semmit, 24-én is legfeljebb annyit 
tudtunk a kirobbant forradalomról, hogy Pesten valamilyen tüntetések 
voltak, lövöldöztek is, és nagyon zavaros a helyzet. Napilap (a Szabad 
Föld) talán csak a tanácsházára járt, rádió még csak néhány családnál volt, 
így aztán a falu a nagyvilágtól viszonylagos elszigeteltségben élte 
mindennapjait. 
A Szabad Európát persze hallgattuk, mármint ott és azok, akiknek volt 
rádiójuk, de az is mást mondott, meg a pesti Kossuth rádió is, így aztán 
nemigen igazodtunk el az eseményekben. A kommunista rendszerrel való 
elégedetlenség azonban nagy volt; Rákosiékat talán csak a tanácselnök és a 
párttitkár nem kívánta a pokolba. 
Amikor aztán néhány nap késéssel Bokodra is elért a forradalom szele, majd 
vihara, okkal-joggal számítani lehetett, hogy kitör a népharag, ami akár 
véres leszámolással jár.  
Erre az első időben minden esély megvolt, amihez többeknek erőt, bátorságot 
adott (az igazsághoz ez is hozzátartozik) az ekkorra megforrt újbor, ami 
akkor Bokodon tudvalevően nagyrészt az embervadító direkt termő noha 
(Bokodiasan mondva nova) volt. 
Október vége felé aztán megalakult a helyi nemzeti tanács, aminek elnökévé 
id. Vida Miklóst választották, aki némi vonakodás után a megbízatást 
elvállalta – sokak, talán az egész falu szerencséjére. 
Vida papa (többen, gyerekek, kamaszok így neveztük, s mivel megszoktam, 
most már maradok is ennél) Bokod egyik, ha nem elsőszámúnak mondható 
legokosabb, legbölcsebb gazdaembere volt. Ifjú korától újságot járatott, 
mezőgazdasági szakkönyveket és irodalmat olvasott, s ahogy bevezették 
hozzájuk a villanyt, rádiót vett és hallgatott (főleg persze a Szabad 
Európát és az Amerika Hangját, nagy titokban). 
A Nemzeti Tanács aztán létrehozta a helyi Nemzetőrséget is. Ennek tagja 
lett Vida papa két ifjú felnőtt fia, Miklós és József. Valahonnét kaptak, 
szereztek 48-as mintájú puskákat, s ezzel fölfegyverkezve vonultak a falu 
utcáján a nemzetőrök (amit mi, tíz év körüli gyerekek természetesen ámulva 
megcsodáltunk). 
 

A bokodi nemzeti tanács, pontosabban annak elnöke, Vida papa éjszakára a 
nemzetőröket az ismert és feltételezett bokodi kommunisták háza elé 
rendelte őrködni.  
Ez az előrelátó, bölcs intézkedés persze többeknek nem tetszett. Háborogtak 
is, hogy Vida papa a rákosisták móresre tanítása, de legalább elzavarása 
helyett védelmezi őket. 
Számon kérték: miért teszi? 
A válasz: forradalom van, ami akár jogos, akár jogtalan, mindenképpen 
törvényenkívüliséget is jelent. Ha majd a helyzet normalizálódik, az 
indulatok és bosszú helyett a törvény fog ítélkezni… 
Így aztán Bokodon – köszönhetően id. Vida Miklósnak – egyetlen 
kommunistának sem esett bántódása. 
Ugyanígy a forradalom leverése után a véres megtorlásból meg a bokodi 
alkalmi forradalmárok maradtak ki. Kihallgatások magától értetődően voltak, 



de a tanúvallomások, a tények bizonyították, hogy zűrzavaros helyzetben is 
lehet és érdemes józan fejjel bölcsen eljárni. 


