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NÃ©hÃ¡ny gondolat kalÃ³zokrÃ³l Ã©s hasonlÃ³krÃ³l

A magyar nyelv nem tesz kÃ¼lÃ¶nbsÃ©get a kormÃ¡nyzati megbÃ-zatÃ¡ssal mÅ±kÃ¶dÅ‘Â Ã©s a sajÃ¡t szakÃ¡llÃ¡ra â€ždolgoz
kÃ¶zÃ¶tt. TengermellÃ©ki nÃ©peknÃ©l tÃ¶bb fogalom is lÃ©tezik a magÃ¡nszemÃ©lykÃ©nt a tengeren hajÃ³kat megtÃ¡madÃ³
tengerÃ©szre, pl. angolban: privateer, corsair, rover, pirate, buccaneer, freebooter, caper. Ezeknek a pontos Ã©rtelmÃ©t, Ã©s
az esetleges jelentÃ©sbeli kÃ¼lÃ¶nbsÃ©geket mutatom be az alÃ¡bbiakban (a szÃ³tÃ¡rak mindet kalÃ³znak fordÃ-tjÃ¡k).
TermÃ©szetesen nem szeretnÃ©k az abszolÃºt â€žszakÃ©rtÅ‘â€• szerepÃ©ben tetszelegni, ha bÃ¡rkinek ellentÃ©tes vÃ©lemÃ
szÃ-vesen fogadok bÃ¡rmilyen kiigazÃ-tÃ¡st.

Privateer: magÃ¡ntulajdonban (private) lÃ©vÅ‘ hajÃ³, (illetve ilyen hajÃ³ tulajdonosa Ã©s az ezen szolgÃ¡lÃ³ tengerÃ©szek),
amely valamely hadban Ã¡llÃ³ Ã¡llam megbÃ-zÃ³levelÃ©vel rendelkezik ami felhatalmazza az ellensÃ©ges hajÃ³k
megtÃ¡madÃ¡sÃ¡ra Ã©s elfogÃ¡sÃ¡ra. A kifejezÃ©s elÅ‘szÃ¶r 1664-ben jelenik meg. Ezek a hajÃ³sok Ã¡llami lobogÃ³ alatt
hajÃ³ztak, nem bÃ¡ntottÃ¡k a semleges Ã¡llamok hajÃ³it, viszont termÃ©szetszerÅ±leg kerÃ¼ltÃ©k az ellenfÃ©l nagyobb
hadihajÃ³it, ezÃ¡ltal leginkÃ¡bb az ellensÃ©g kereskedelmi hajÃ³it tÃ¡madtak meg, a zsÃ¡kmÃ¡nnyal pedig elszÃ¡moltak a
kormÃ¡nyzat felÃ©, termÃ©szetesen megfelelÅ‘ rÃ©szesedÃ©s fejÃ©ben. A legÃ©nysÃ©get hivatalosan toboroztÃ¡k, elÅ‘re rÃ¶
rÃ©szesedÃ©sÃ©rt a zsÃ¡kmÃ¡nybÃ³l. ElfogÃ¡suk esetÃ©n elvileg hadifoglyoknak kijÃ¡rÃ³ elbÃ¡nÃ¡sban rÃ©szesÃ¼ltek, bÃ¡r e
spanyolok a Karib tengeren nemigen tartottÃ¡k be. MÃ©g egy fontos szabÃ¡ly, ami gyakran megkeserÃ-tette ezeknek a
kapitÃ¡nyoknak az Ã©letÃ©t: a hadihajÃ³knak joga volt bÃ¡rmely nemzetÃ¼kbÃ©li hajÃ³rÃ³l, Ã-gy ezekrÅ‘l a hajÃ³krÃ³l is,
matrÃ³zokat Ã¡tvenni a sajÃ¡t Ã¡llomÃ¡nyukba, akÃ¡r a tenger kÃ¶zepÃ©n is, ha ott talÃ¡lkoztak, Ã©s a kapitÃ¡ny hiÃ¡ba tiltakozo
ilyenkor, sokszor csak annyi matrÃ³za maradt, akik Ã©ppen hogy elegen voltak a hajÃ³ kezelÃ©sÃ©hez. 1856-ban a PÃ¡rizsi
Nyilatkozat a TengerhajÃ³zÃ¡si TÃ¶rvÃ©nyrÅ‘l elfogadÃ¡sÃ¡valÂ a nagyobb eurÃ³pai Ã¡llamok (SpanyolorszÃ¡g kivÃ©telÃ©vel)
tÃ¶rvÃ©nytelennÃ© nyilvÃ¡nÃ-tottÃ¡k a privateer tevÃ©kenysÃ©get, az USA a 19. szÃ¡zad vÃ©gÃ©n, SpanyolorszÃ¡g pedig 19
csatlakozott a nyilatkozathoz.

Corsair (corsaire): az olasz corsaro-bÃ³l, ami a latin cursus-bÃ³l (Ã¼ldÃ¶zni) ered;Â a privateer francia megfelelÅ‘je (fÅ‘leg
Saint-Malo-i privateer-ekre alkalmaztÃ¡k), a megnevezÃ©s nÃ©mileg mÃ³dosult jelentÃ©ssel ment Ã¡t az angolba mint
fÃ©lhivatalos privateer, aki sokkal kÃ¶zelebb Ã¡ll a kalÃ³zhoz (Henry Morgan pÃ©ldÃ¡ul hevesen tiltakozott, amikor egy
alkalommal corsair-nak neveztÃ©k, Å‘ magÃ¡t privateer-nek tartotta, pedig valÃ³jÃ¡ban buccaneer volt, de pÃ©ldÃ¡ul Robert
Surcouf bÃ¼szkÃ©n vÃ¡llalta a corsaire cÃ-met).
Rover: hollandbÃ³l (roven a.m. rabolni) angolba Ã¡tment kifejezÃ©s, jelentÃ©se rablÃ³, azaz kalÃ³z.

Pirate: kalÃ³z, olyan szemÃ©ly, aki hajÃ³kat tÃ¡mad meg Ã©s rabol ki. Eredete alighanem kÃ¶zÃ©pkori francia, ahovÃ¡ a
latinbÃ³l kerÃ¼lt Ã¡t (ha ugyan nem kÃ¶zvetlenÃ¼l aÂ latinbÃ³l kerÃ¼lt at angolba) â€“ pirata â€“ ami viszont a gÃ¶rÃ¶g peirats
ered (peiran a.m. megkÃ-sÃ©relni).

Buccaneer: a francia boucanier szÃ³bÃ³l ered, ami mÃ¡r kalÃ³zt (de mÃ©g erdÅ‘jÃ¡rÃ³t is) jelent, ez a kifejezÃ©s viszont a
boucaner-bÅ‘l ered, ami hÃºs-fÃ¼stÃ¶lÃ©st jelent, ennek az eredete a boucan vagy boucane, ami a hÃºs fÃ¼stÃ¶lÃ©sÃ©nÃ©l
hasznÃ¡lt fa keretet jelenti, ez a szÃ³ viszont valÃ³szÃ-nÅ±leg a tupi indiÃ¡n mokaÃ±Ã¨-mbokaÃ±Ã¨ (kb. kiszÃ¡rÃ-tani) szÃ³bÃ³l
szÃ¡rmazott Ã¡t franciÃ¡ba (mÃ¡s forrÃ¡sok szerint az arawak nyelvÅ± moccan szÃ³bÃ³l, ami szintÃ©n a fÃ¼stÃ¶lÅ‘ keretet
jelenti). Eredetileg Hispaniola (ma Dominika Ã©s Haiti) szigetÃ©n letelepedett franciÃ¡k voltak, akik bivalyvadÃ¡szattal
foglalkoztak Ã©s az Ã-gy szerzett hÃºst felfÃ¼stÃ¶lve eladtÃ¡k. A spanyolok 1630 kÃ¶rÃ¼l kiÅ±ztÃ©k Å‘ket HispaniolÃ¡rÃ³l, ekk
TortugÃ¡n telepedtek le, lÃ©trehozva a kÃ©sÅ‘bbi francia gyarmat alapjait. EbbÅ‘l a jÃ³l vÃ©dhetÅ‘ kikÃ¶tÅ‘bÅ‘l aztÃ¡n
megtorlÃ¡skÃ©ppen kalÃ³zakciÃ³kat szerveztek spanyol hajÃ³k ellen, eleinte csak a Windward-szoros kÃ¶rnyÃ©kÃ©n, kÃ©sÅ‘b
pedig, ahogy a szÃ¡muk nÃ¶vekedett, mÃ¡r valÃ³sÃ¡gos hadjÃ¡ratokat indÃ-tottak a spanyol-amerikai szÃ¡razfÃ¶ldre Ã©s
vÃ¡rosokat raboltak ki. A francia, angol Ã©s holland gyarmatok szÃ¡mÃ¡nak nÃ¶vekedÃ©sÃ©vel egyre gyakrabban bÃ©reltÃ©k
Å‘ket ezen gyarmatok kormÃ¡nyzÃ³i a spanyolok ellen megbÃ-zÃ³levelek (letter of marque /ang/, lettre de marque /fra/)
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kiadÃ¡sÃ¡val. Az angolok lehetÅ‘vÃ© tettÃ©k nekik Port Royal (Jamaica) kikÃ¶tÅ‘jÃ©nek hasznÃ¡latÃ¡t, a franciÃ¡k TortugÃ¡ba
engedtÃ©k be Å‘ket, ezÃ¡ltal mindkÃ©t vÃ¡ros fellendÃ¼lt, fÅ‘leg Port Royal, amelyik rÃ¶vid idÅ‘n belÃ¼l a Karib tÃ©rsÃ©g
leggazdagabb vÃ¡rosa lett. NagyjÃ¡bÃ³l az 1690-es Ã©vekben kezdett hanyatlani a rÃ©gi buccaneer hÃ-rnÃ©v, ahogy az
eurÃ³pai hatalmak feladtÃ¡k a â€žnincs bÃ©ke a Vonal mÃ¶gÃ¶ttâ€• politikÃ¡t (a Vonal az 1494. jÃºnius 7.-Ã©n megkÃ¶tÃ¶tt To
SzerzÅ‘dÃ©sben meghatÃ¡rozott dÃ©lkÃ¶r 370 mÃ©rfÃ¶ldre nyugatra a ZÃ¶ldfok szigetektÅ‘l, amely felosztotta a felfedezendÅ‘
fÃ¶ldeket SpanyolorszÃ¡g Ã©s PortugÃ¡lia kÃ¶zÃ¶tt). A buccaneer-ok ugyanis nehezen kezelhetÅ‘ tÃ¡rsasÃ¡g voltak, gyakran
sodortÃ¡k a megbÃ-zÃ³ikat nemkÃ-vÃ¡nt hÃ¡borÃºkba. A kÃ©sÅ‘bbiekben szÃ©tszÃ©ledtek, legtÃ¶bben Afrika kÃ¶rÃ¼l Ã©s az
Ã³ceÃ¡non tevÃ©kenykedtek tovÃ¡bb, majd lassan kihalt a megnevezÃ©s.
Freebooter: vagy filibuster, francia vÃ¡ltozata flibustier, a holland vrijbuiter-bÅ‘l, ami a vrijbuit-bÃ³l (a.m. fosztogat) ered (vrij
a.m. szabad + buit a.m. prÃ©da). MagyarÃ¡n kalÃ³z. Van mÃ©g egy Ã©rtelme, kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l szabadcsapat, olyan katonÃ¡k,
akik ad hoc robbantanak ki hÃ¡borÃºkat idegen nemzetek megtÃ¡madÃ¡sÃ¡val.
Caper: rÃ¶vid ideig a fiatal EgyesÃ¼lt Ã•llamok hasznÃ¡lta a sajÃ¡t Ã¡llamilag megbÃ-zott privateer-jeire, nem terjedt el a
hasznÃ¡lata.

Ãšgy tÅ±nik tehÃ¡t, hogy a privateer, a corsair Ã©s a caper hadviselÅ‘ Ã¡llam szolgÃ¡latÃ¡ban Ã¡llÃ³ magÃ¡nszemÃ©lyt jelent, ak
szabÃ¡lyos megbÃ-zÃ³levelet adott a kormÃ¡nyzat, megadott terÃ¼leten elfoghatta az ellensÃ©g hajÃ³it Ã©s (elvileg) elfogÃ¡suk
esetÃ©n hadifoglyoknak tekintettÃ©k Å‘ket.
Fentiekkel szemben a rover, pirate, buccaneer, freebooter a valÃ³di kalÃ³zok, akiket magyarul leginkÃ¡bb tengeri
rablÃ³knak nevezhetnÃ©nk. Ezeket minden Ã¡llam Ã¼ldÃ¶zte, elfogÃ¡suk esetÃ©n gyakorlatilag azonnali kivÃ©gzÃ©s vÃ¡rt rÃ¡j
RÃ³luk kÃ©szÃ¼lnek napjaink romantikusan Ã¡tszÃ-nezett â€žkalÃ³zâ€•-filmjei, amelyeknek gyakorlatilag semmi kÃ¶zÃ¼k az
egykori valÃ³sÃ¡ghoz. Azt, hogy milyen vÃ©kony volt a hatÃ¡r a korzÃ¡r Ã©s a kalÃ³z kÃ¶zÃ¶tt, William Kidd kapitÃ¡ny esete
pÃ©ldÃ¡zza, aki korzÃ¡rkÃ©nt kezdte szabÃ¡lyos megbÃ-zÃ³levÃ©llel, de egy hadihajÃ³ elvitte az AngliÃ¡ban toborzott legÃ©nys
szÃ-ne-javÃ¡t, ezt az AntillÃ¡kon szedett-vedett tÃ¡rsasÃ¡ggal volt kÃ©nytelen pÃ³tolni, akiket viszont nem tudott fÃ©ken tartani,
vÃ©gÃ¼l kalÃ³zkÃ©nt Ã-tÃ©ltÃ©k el Ã©s akasztottÃ¡k fel.

ForrÃ¡sok:
Marjai Imre: Nagy kalÃ³zkÃ¶nyv
http://www.merriam-webster.com/dictionary/
Horia Matei: Ã‰vezredek kalÃ³zkrÃ³nikÃ¡ja
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