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 Elment a magyar tengerészet utolsó bástyája, 
a dicső magyar tengerésztörténet élő emlékezete, 
Szimon Miklós kapitány úr! 
  

 Szimon Miklós Magyarország eltökélt fia volt, 
kiváló hazafi, hatalmas nemzettudattal, rátermett-
séggel és felelősségérzettel. Minden gondolatát, 
cselekedetét áthatotta a nemzethűség, a magyar 
nemzet szolgálata. Képtelen volt belenyugodni a 
magyar tengerhajózás és Duna-hajózás javainak 
„rablók” általi kifosztásába, a 360 hajóból álló 
örökség elkótyavetyélésébe, a magyar tengerészet 
teljes felszámolásába. Ha módja lehetősége volt 
rá, ha fórumot kapott valahol felemelte a szavát az 
idegen betolakodók és fosztogatók ellen. Nem tűr-
hette, hogy történelmünket, nemes hagyományain-
kat meghamisítsák, nemzetünket megrontsák és 
megfosszák az önvédelem-honvédelem minden 
fajtájától. Ez lett a veszte, a végzete! Szó szerint! 
  

 Szimon Miklós művelt, olvasott ember volt. 
Ismerte a magyar történelmet, kiváltképpen a ten-
gerésztörténelmet. Mindent tudott a tengerész-
világról és a vizekről. Bejárta a világ majd vala-
mennyi tengerét, talán csak az Indiai-óceánra 
nem jutott el. Könyveket is írt róla. Februárban 
még elsirathatta az utolsó tengerjáró hajót, melyet 
az én középiskolás osztálytársam, Bura Béla kapi-
tány és legénysége alól adtak el. Januárban, ami- 

kor Puertó Rico-ból felhívott, még reménykedtek, 
hogy legalább ez az utolsó tengerjáró hajó, amit az 
ukránok az adósság fejében építettek megmarad. 
Nem így lett. Az utolsó hajóról is lekerült a ma-
gyar zászló. Pedig biztos vagyok benne, hogy 
Szimon Miklós minden hivatalos helyen kemé-
nyen tiltakozott, fellépett a kiárusítás ellen. Nem 
sokkal ezután következett be titokzatos, magma-
gyarázhatatlan halála. 
  

 Utolsó végzetes útjára felkérték. Egy Jachtot 
kellett hazahoznia Leerből. Útközben Passaunál 
halt meg a társával együtt. Azt mondják, a szi-
várgó szénmonoxid gáz végzett velük, hogy elrom-
lott a hajó fűtése, s a mérgező gáz álmukban ölte 
meg őket! Különös. Ha jól emlékszem még a ta-
nultakra, a szénmonoxid, nehezebb lévén a le-
vegőnél, lesüllyedve alól terjeng. Szimon kapitány 
holttestét viszont a fedélzeten találták meg. 
Többen is követelték haláluk kivizsgálását, mely-
nek eredményét még nem ismerem. 
  

 Személyesen csak egyszer találkoztam Szi-
mon Miklóssal, pár évvel ezelőtt, a Miskolci 
Bölcsész Egyesület egyetemének egyik őskutatási 
fórumán. Ő is előadást tartott. Rövid beszélgetés 
után azonnal lelki rokonságba kerültünk. Elegáns, 
sugárzó, ellenállhatatlan jelenség volt tiszti egyen-
ruhájában. Mindig így fogok emlékezni Rá. 


