
Üzenet a múltból a mai Pesti Srácoknak 
 
Olvasom Oláh Miklós búcsúlevelét, melyet kivégzése előtt írt túratársainak. 

„1957. április 11. Holnap reggel teszem az utolsó túrát 6 óra felé. Már többet nem túrázhatunk együtt, pedig 

milyen szép volt a magas-tátrai út is. A Bükkben is mennyi szép napot töltöttünk el.  

Kérlek benneteket emlékezzetek néha rám. Gyilkos nem vagyok, vér nem tapad a kezemhez. Bálványoson a 

kilátóba a felső emeleten be van vésve a nevem, néha nézzétek meg és gondoljatok rám. 

Boldogan emlékezem … mikor túráztunk kevés szóból is megértettük egymást. 

A természetet ne hanyagoljátok el, járjatok tovább és gondoljatok az Istenre és néha rám is. Azt hiszem megértő 

barátotok voltam. Vigyétek diadalra a Lokomotív színeit. 

Kérlek még benneteket, építsétek ki a Baróc-völgy forrást. A forrás vize legyen mindig tiszta, ha a vándor merít 

belőle, mert a tiszta víz az éhséget is feledteti. 

A víz legyen tiszta, iható, az igazság testvére, a szabadság rokona. 

Ha lesz sírom, néha tegyetek rá egy kis Bükki gyopárt, ne felejtsétek el. Nem tudom mit gondoltok rólam. 

Szerettem vitatkozni és ellentmondani másoknak, most már (jelenleg) a halállal vitatkozom. 

Lehet, hogy erre a vitatkozó kedvemre fizettem rá. No de semmiség, más is járt így, nem én vagyok az utolsó. 

Az óra lejár, az idő sürget. Isten megáldjon benneteket. Közeledik a halál órája. Bocsánatot kérek Tőletek, 

halálig hű barátotok Miklós. 

(DIKLINCS) ez volt a beceneve. 

U.i. „Nem vagyok elkeseredve, vidáman halok meg.” 

(A levelet a fogda pecsétjével kézbesítették.) 

 

1957. április 12-én egy 21 éves fiatalember így búcsúzott barátaitól és az élettől. Teste mára elporladt, ki tudja 

melyik sírban és hányan fekszenek egy gödörben, arccal lefele, meggyalázva, jeltelenül. Azt a csodálatos lelket, 

ami kitűnik a búcsúlevélből nem tudták meggyalázni, mert Istentől kapta a születés pillanatában, és oda is szállt 

vissza. 

Halála előtt még a természet óvására kérte barátait, túratársait utolsó üzenetként. Úgy érzem az üzenettel 

Nektek is üzen kedves magyar fiatalok. Talán már nem sokan élnek barátai közül. Arra kérlek benneteket 

gondolkodjatok el és szívleljétek meg ennek a halálba menő fiatalembernek az utolsó szavait, mert ti, már 

szabadon élhettek, de ennek ára az Ő áldozatuk. 

Még tudunk együtt emlékezni Veletek, de lassan már mi sem leszünk. 
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