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1.
Így kezdődött…

Kalózok…! Ez a szó mást mond a tengertől távol élőknek és
nagyon is mást jelent a tengeri népeknek. Így volt ez már több ezer
éve.

Míg azoknak, kik számára ez a népség nem jelentett soha
veszélyt, a szó csak romantikus harcosokat vagy képregény-szerű
vad hősöket idéz fel, addig az érintett népek és társadalmak
számára sokszor a legnagyobb létező veszélyt jelentette. Ha
valahol tengerparton, szigeten, vagy künn a nyílt tengeren
felharsant ez a szó, mindenki ereiben megfagyott a vér.
KALÓZOK…! Ez maga volt a végső borzalom, a rettegés utolsó és
leggyötrelmesebb szintje.

A békés kereskedő vagy utasszállító hajóknak az ókortól a
legújabb korig nem volt nagyobb ellensége, mint a kalózok. A
tengerparti védtelen kis falvak vagy fallal körül nem kerített
városok őrszemei is éjjel-nappal azt figyelték, nem bukkannak-e fel
váratlanul a jellegzetes vitorlák a láthatáron, nem jönnek-e a
kalózok?

Azok, akiket idegen nyelveken „pirátoknak” neveztek, a legtöbb
nyelven ma is ezt a szótőt fedezhetjük fel. Amely különben az
ógörög „pejran”-ból származik. Ez próbálkozást jelentett,
olyanokat, akik a tengeren próbáltak szerencsét. Ebből lett aztán a
római birodalomban a latin „pirata”, amely később átkerült a
legtöbb európai nyelvbe. Ne felejtsük el: bár a kalózok rémületet
hintettek szét mindenfelé – voltak helyek és idők az emberi
történelemben (részben vannak is…), ahol és amikor a „kalóz” szót
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tisztelettel ejtették ki, e foglalkozás űzőit bámulták és sokan
szerettek volna csatlakozni hozzájuk. Mint majd látni fogjuk, a
kalózok itt vagy ott néha valóságos államot is alapítottak és egy
ideig működtettek.

Mert hát akadtak kalózok, akik az állami legalitás fényében és a
háborúk idején dolgoztak, csak a valódi, „legális” ellenséget
támadták meg és fosztották ki – ezeket sokszor egekig
magasztalták és hősnek számítottak, akár a hadvezérek.
Voltaképpen katonák voltak, tengeri katonák, akik sajátos
„szabadcsapatot” vezettek az ellenség ellen.

És voltak a tengeri rablók, a teljességgel elítélendő és elítélhető
közönséges bűnözők. Akik csak annyiban különböztek a többi
rablótól, útonállótól, hogy fosztogatásaikat, erőszaktevéseiket nem
a szárazföldön, hanem a tengeren, hajók által hajtották végre.
Persze az is megesett, hogy több kalózhajó legénysége összefogott
és szárazföldi településeket támadtak meg. Ilyenkor
tulajdonképpen úgy harcoltak, mintha katonák lennének.
Valójában persze – mivel saját hasznukra szövetkeztek és nem
álltak semmilyen ország szolgálatában – csak közönséges
rablóknak nevezhetjük őket.

Olyan régen léteztek, hogy történetük összefonódott az
emberiség létével. Még olyan véleményt is hallani a történészek
berkeiben, hogy „az első hajós egyben az első kalóz is volt”. És
bizony kalózok mindig voltak, végigkísérték az emberi történelmet,
legalábbis annak azt a részét, amely tengereken játszódott. Így volt
ez egészen addig, mígnem minden darab szárazföldet felosztottak
egymás között a hatalmak, az országok. Érdekes módon ez csak
erőteljesen csökkentette a kalózok működési területét, de nem
szűntette meg véglegesen. Még ma is akadnak olyan területei
földünknek, ahol vígan élik világukat.

A kalózkodás egyidőben jött létre a kereskedelmi hajózással.
Amint kifutottak a vizekre az áruval teli hajók, máris megjelentek a
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rájuk leselkedő veszélyek a kalózhajók képében. Kezdettől voltak
hát olyanok, akik ezt a veszélyes foglalkozást választották –
csakúgy, mint odakünn a szárazföldön a rablók, az útonállók. A
bátor férfiak foglalatossága – ahogyan egynémely ókori forrásunk
nevezi – nagyon hamar komoly bajok forrása lett.

A Földközi-tenger volt nekünk, európaiaknak a kalózkodás első
terepe. Az egyik első hajózó nép, az egyiptomiak – Kr. előtt 2850-
ben már élénken kereskedtek Szíriával és Libanonnal a tengeren –
közül kerültek ki az első kalózok is. Sahure fáraó Kr. előtt 1500
évvel már komoly hadiflottával is rendelkezett, amit
domborművön örökítettek meg. Az első írásos emléket az ókori
kalózokról szintén az egyiptomiaknak köszönhetjük. Egy ciprusi
város királya levelet küldött Ehnaton fáraónak, aki a Kr. előtti 1400-
as években uralkodott Egyiptomban. Ebből kiderült, hogy Ciprust
annakidején évről évre megtámadták a kalózok, és nem egy vagy
két hajó legénysége, hanem addigra egész flottává szaporodtak és
a partvidékeket pusztították, rabolták végig rendszeresen.

1200 évvel Krisztus előtt tömegesen jelentek meg a Földközi-
tengeren – elsősorban annak keleti medencéjében – mindenféle
„tengeri népek”. Ezek a Balkánról és Kis-Ázsiából előretörő, errefelé
új népek voltak, roppant harciasak és mohók. Végigrabolták az
egyiptomi partokat is, sőt nagy tengeri csatát vívtak egyszer az
egyiptomi flottával a Nílus torkolatában. Azt mondhatjuk hát, hogy
ilyenkor egész népek foglalkoztak kalózkodással.

Ezek a tömegek fedélzet nélküli, tágas, meglehetősen lapos
fenekű bárkákon érkeztek. Sok evező hajtotta a járműveket, de
kedvező szél esetén egyszerű négyszögletes vitorlákat is felhúztak.
Nemegyszer szőke, kékszemű emberek voltak, vitorláikra
madárfejet festettek, olykor ugyanazt faragták ki a hajóorrban is.
Az oldalpalánkot szokatlanul magasra emelték, ne csapjon be a víz
nagyobb viharok esetén. Általában nem a nyílt tengeren
közlekedtek, hanem a partok vonalát követték és ha nagyobb vihar
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készülődött, kimenekültek egy-egy öbölbe. Talán jobb lett volna
nem elverni őket – mert bár Egyiptom egy nagy csatában legyőzte
az idegeneket (több mint tíz ezer „barbár” halottat himbáltak aztán
a folyódelta hullámai) – de a többiek szétszéledtek a Földközi-
tengeren, megsokasodtak és letelepedtek a nagy szigeteken
(Szicília, Szardínia stb.) és attól kezdve folyamatossá lett a kalózok
jelenléte azon a szép beltengeren.

Persze még korábban észrevették a hajósok, hogy a görög
szigetvilág egyenesen ideális a kalózhajók számára. Itt mindig el
lehetett bújni, lecsapni, támadni, rabolni – és újra elbújni a szigetek
között. Azok a hajósok, akik errefelé születtek vagy sokszor jártak,
remekül ismerték a szigetek zárt, rejtekutakkal teli tájékát. Kréta
szigetén úgy megerősödtek a tengeri népek, hogy végül is egy
„thalasszokrácia” alakult ki (thaiassza = tenger, ógörög nyelven).
Akinek ha jól voltak, tengerészei voltak, fegyverei voltak – azé volt a
hatalom Krétán és nem csak ott, de a Földközi-tenger egész keleti
medencéjében is.

De már nekik is sok bajuk volt az ázsiai partokon fészkelő
kalózokkal, akik később a görög szigeteket elfoglaló dóroknak és
jónoknak is sok fejfájást okoztak.

Akadnak szakértők, akik számos, az idők homályából az
irodalom révén átmentett és megismert eseményt tipikus kalóz-
akciónak hisznek. Ilyen lehetett Karthágó megalapítása egy nagy
tengeri vándorlás végén, vagy éppenséggel a Trója elleni háború
is… Ez utóbbit többek között az is bizonyítja, hogy a görögök,
miután elfoglalták a várost, csak kifosztották, aztán otthagyták és
hazamentek. Nem katonai hódításról volt hát szó. A bosszú mint
motívum vagy a szép nő, egyikük feleségének visszaszerzése –
tipikus a későbbi kalóztörténetekben is…

Mint azt tudjuk az Odüsszeiából is: a kalózkodást akkoriban nem
ítélték el olyan egyértelműen, mint manapság. Csak azt ítélte el a
korabeli közvélekedés – no és maga Homérosz is, mint szavaiból
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kiderül – hogy ha a kalózvállalkozás kudarcot vallott! A Trója falai
alól hazatérő görögök, különösen Menelaosz király és Ithaka ura,
Odüsszeusz is próbálkoztak egy-egy kalóztámadással, volt aki
többször is. Az egyiknek sikerült és kirabolt egy partmenti várost, a
férfiakat leölték, a nőket rabbá tették és sok kincset
zsákmányoltak. Később mégis elverték őket és minden zsákmány
odaveszett, sok barátja is… így történt aztán, hogy a neves ókori
hős maroknyi társával menekült csak tovább hosszú, tizenkét évig
tartó vándorútjára.

A föníciaiak nemcsak a pénzt és az írást találták fel (ha igaz a
legenda), hanem a hosszú távú hajózást is. No persze ezzel együtt
járt az is, hogy az ügyes föníciai hajósok egy része könnyedén átállt
a másik oldalra, ha úgy hozta úri kedve, és éppen olyan kitartóan
kalózkodott, ahogyan annak előtte kereskedett.

A Bibliában is említett epizód, amelyben Salamon király flottát
küldött Kelet-Afrikába, hogy onnan aranyat hozzanak neki –
egyeseket arra indított, hogy aranybányákat keressen arrafelé.
Könnyen lehet azonban, hogy a valóságban más történt. A flottára
nem a bányákban volt szükség, hanem a partokon. Ugyanis
Salamon hadai egészen egyszerűen végigrabolták a part menti
városokat és onnan szerezték meg a szükséges aranyat.

Az ókorban bizony még a kalózok ritkábban támadtak meg
hajókat a nyílt tengeren, mint később. Akkoriban igyekeztek
biztosra menni. Ami érthető is. A hajók kicsik voltak, kevés ember
és kevés áru meg élelem fért el rajtuk. Azon felül nem is nagyon
merészkedtek messzebb a partoktól. Így hát nem lehetett heteken
vagy akár hónapokon keresztül cirkálni a nyílt tengeren és várni az
esetleg odatévedő, leendő zsákmányt. A parti kisvárosok és falvak
biztosan ott voltak, ahol lenniök kellett. Ha a halászok kihajóztak,
akkor meg alig volt otthon fegyverforgató férfiember, a kalózoknak
nem volt nehéz dolguk.

A kalózkodás nagyon összetett jelenség, ami ráadásul a térben
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és az időben gyakorta változó tartalommal bírt – írta a téma egyik
orosz szakértője, Igor Mozsejko. Már az ókorban is
összekapcsolódott a földrajzi felfedezésekkel, a középkor végén
meg méginkább. A gyarmatosítások korában a féllábú, félszemű
kalóz, aki lakatlan szigeten ássa el kincseit – nem volt tipikus,
legfeljebb egynémely regényekben és legendákban. Mint minden,
ez is bonyolultabb volt ennél.

Az ókornál maradva azt kell látnunk, hogy számos tengerparti
törzs, nemzetség kezdetben csak mintegy mellékesen űzte ezt a
szakmát. Később alakultak ki olyan rétegek, amelyeknek már csak
ez volt a foglalatosságuk, úgy is mondhatnánk: életük célja és
egyben a túlélés eszköze. Történelmi események is igen nagy
hatással voltak a kalózok aktivitására. Például miután elbukott
Karthágó, kiderült: a hadihajói addig sikéresen védelmezték a
tengeri kereskedelmi útvonalat. Most megszűnt a védelem és a
kalózok valósággal feltámadtak, rövid idő alatt ismét elszaporodtak
és raboltak, gyilkoltak. Róma hatalma ellenére a kalózok
századokon át nyugtalanították a Birodalom tengerészeit. A Kr.
előtti második és első századokban a Földközi-tengeri kalózok már
hatalmas flottákkal rendelkeztek, olyannyira, hogy az állam
hasonlóan nagy flottát volt kénytelen kiállítani ellenük és valódi
háború zajlott akkor a véres vizeken.

Tudjuk, hogy Julius Caesart is foglyul ejtették a görög partok
mentén a kalózok. Akkoriban a Kilikia néven ismert partok mentén
századok óta ismert kalóz-fészkek voltak. A leendő diktátor, akkor
még fiatal politikus csak úgy szabadulhatott, hogy barátai
megfizették érte a váltságdíjat. Caesar azonban nem az az ember
volt, aki szó nélkül tűr el egy ilyen megaláztatást. Alig ért partot,
máris riasztotta a legközelebbi római helyőrséget és a katonákkal
együtt visszalopózott arra a környékre, ahol a kalózokat hagyta.
Akik a kapott váltságdíj egy részét éppen akkor itták el és emiatt
meglehetősen emelkedett hangulatban dorbézoltak. Caesar a

9



katonákkal megrohanta őket, az elfogott kalózokat pedig mind egy
szálig kivégeztette…

De ez csak egyedi eset volt. A kalózkodás általában jövedelmező
üzletnek bizonyult akkor is, ha sok vérbe került – maguknak a
kalózoknak is. Akkoriban még legalább olyan gyakran támadtak a
kalózok a parti településekre, mint a hajókra. Hiszen egy-egy
városban sokkal több zsákmányra lelhettek, mint egy hajón – már
ha sikerült a támadás. Thuküdidész görög történetírótól tudjuk: oly
sok kalóz járta egy időben a part menti vizeket, hogy az új
városokat inkább a parttól távol telepítették. Inkább lemondtak a
tengeri kikötő előnyeiről, de épségben szerették volna megőrizni
gazdagságukat. Voltak népek, mint például egyes görög törzsek,
amelyek csak háború idején kalózkodtak, amúgy békésen
kereskedtek. Vagy a föníciaiak, akik a rómaiak és a görögök szerint
szüntelenül kereskedtek is meg kalózkodtak is egyszerre.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy minden népnek voltak kereskedői
és voltak kalózai, aminthogy mindenütt vannak jó és rossz
emberek.

Mindez persze a hajókon alapult. Nem volt hát mindegy, hogy
milyen hajókat birtokolnak a kalózok és milyennel védekeznek a
megtámadott áldozatok. Volt egy korszak – a Kr. előtti VII. század –
amikor a Földközi-tenger Itália körüli vizein az etruszk kalózok
hintették a rémületet. De aztán feljöttek a föníciaiak, akik egy új
hajófajtát találtak ki. Olyan két evezősoros hajókat építettek, ahol
az evező legénység egymás fölött ült, így a hajó közepén maradt
elég hely vagy az áruknak, vagy a gályán utazó katonáknak. Nos, a
kalózoknak sem kellett több, szinte azonnal „lekoppintották” ezt a
hajófajtát, mi több, még újítottak is a konstrukción és elérték, hogy
még több kalóz fért föl egy hajóra. Amely ráadásul fordulékony és
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gyors is volt (sebessége elérhette az óránkénti hat csomót, vagyis
átszámítva több mint 11 km/órát jelent. Persze tegyük hozzá, hogy
ezek az evezősök nem tudtak egész nap ilyen gyorsan evezni, hisz
pihenniök is kellett.)

A ráadásul az orrán még éles vágófejjel, „hajótörő kossal” is
felszerelt hajó évszázadokon át volt a kalózok mindenre alkalmas,
ideális „munkaeszköze” a Földközi-tengeren. Egy idő után már nem
volt olyan sziget ezen a nagy tengeren, amelyen ne éltek volna
kalózok, Számosztói Szicíliáig, Krétától Gibraltárig.

A később oly híres és erős athéni flotta is tulajdonképpen – a
kezdeteknél – a kalózok elleni harc miatt jött létre. Mondhatjuk,
hogy a kalózokon edződött és gyakorolt az a flotta, amely aztán
nem sokkal később képes volt visszaverni az akkoriban világhódító
perzsákat is. A később másról híressé lett Themisztoklész és
Periklész is a kalózok ellen vívott tengeri hadjáratokban alapozták
meg hadvezéri, államférfiúi hírüket.

Már a macedóniai Fülöpnek is sok baja volt a kalózokkal, fia
(Nagy) Sándor pedig folytatta apja kalózellenes hadjáratait is.
Miután legyőzte Perzsia csaknem 200 hadihajóból álló flottáját,
kiküldte a tengerre azzal a paranccsal, hogy győzzék le a kalózokat.
Kr. előtt 331-ben ez a flotta előbb Khiosz szigetéről, később végig a
kis-ázsiai partokról űzte el a veszedelmes ellenséget. Ki is irtották
akkoriban a kalózokat, de a béke és a nyugalom nem tartott
sokáig. Sándor halála után (amire akkor már csak nyolc évet kellett
várni) meggyengült az általa létrehozott birodalom, sőt szét is
esett, a kalózok pedig lám, „hamvaikból feltámadtak” és ismét
kirajzottak a szigetvilágba. Akkoriban kezdett mindennapossá
lenni, hogy legális politikai hatalmak, uralkodók és hadvezérek
egész nagy létszámú kalózcsapatokat béreltek fel és azok
fosztogatták az ellenséget, míg ők vártak és felkészültek az igazi,
döntő ütközetre vagy ostromra. De voltak akkoriban olyan
háborúk is, amiket nem is a reguláris hadseregek, hanem a két
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szembenálló fél által felbérelt és jól megfizetett… kalózcsapatok
vívtak meg egymással!

Még az is megesett, hogy a kalózok, akárcsak egy államhatalom,
rendes évi adókat vetettek ki egész tartományokra és azok fizettek
is rendesen, hisz sehonnan sem remélhettek hathatós védelmet.
Időnként akadt egy-egy király, aki engedett a kereskedők
kérésének és egy-egy vidéken véres harcok árán kiirtotta a
kalózokat. De ezzel nem sokra mentek, mert a nagy tenger más
partjain, szigetein az tovább virult.

Pár száz évvel Krisztus előtt nemcsak a nagy tengeren, de a
melléktengerem is virágzott a kalózkodás. A Fekete-tengeren
éppen úgy, mint az Adrián. A mai Horvátország partvidékén egész
népek éltek a kalózkodásból és a rómaiak akkori tengeri
„bénasága” révén nem is éltek rosszul. Az illírek és dalmátok
eredetileg kalóznépek voltak. Ezek olykor nagy flottákat hoztak
létre és végigrabolták az itáliai partokat, sőt délebbre is
merészkedtek. A rómaiaknak nagy veszteségeikbe került, míg
sikerült a Földközi-tenger nyugati medencéjét megtisztítani a
Baleári-szigeteket teljesen eluraló kalózoktól.

Hosszan mesélhetnénk ennek a lényegében örökké tartó
háború-folyamnak az egyes eseményeiről. Ami viszont számunkra
érdekes: mindig akadt egy nagyobb állam a mediterrán vidéken,
amely a saját kereskedelmi útvonalainak védelmében jelentős és
erős flottát volt kénytelen kiküldeni a tengerekre. Ez és csak ez volt
képes a kalózokat visszafogni – ha ideiglenesen is. Mert végleg
sohasem sikerült tőlük megszabadulni.

Ma már nehéz is elképzelni, milyen nagy méreteket öltöttek a
kalóz-háborúk. Mert normális tömeges hadi események és
cselekmények voltak ezek, nincs mit szépíteni. A kalózok afféle félig
magán, félig bérelhető hadsereget képeztek. Nagyon gazdag
magánszemélyek is felbérelhettek bármikor tíz, húsz, ötven vagy
száz hajót is, ami az ókorban már félelmetes haderő volt. Ne
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felejtsük el, Krisztus idejében – a mai demográfusok utólagos
számításai szerint – összesen az egész világon nem élt 5 milliónál
több ember! Képzeljük el, hogy ennek a tömegnek is csak egy része
jutott a Földközi-tenger vidékére, hisz akkor is sokan éltek
Ázsiában, Afrikában stb.

Vagyis jó esetben talán másfél millióan élhettek a mediterrán
vidéken. Ha ebből csak százezer volt a kalóz – márpedig annyian
bizonyosan voltak, egyes időszakokban talán többen is – azt
jelentette, hogy minden huszadik-huszonötödik ember tengeri
rablásból akarta fenntartani magát. Ami csak úgy sikerülhetett, ha
folyamatosan szemben állt és harcolt a többiekkel.

Hogy milyen embertömegekről volt itt szó, a legjobban jelzi a
Pompeius-féle kalózellenes hadjárat is. Kr. e. 67-ben olyannyira
fájdalmas probléma lett a tengereket eluraló kalóztársadalom
ügye, hogy a római szenátus belátta, nem várhat tovább. Akkor
már szinte megszűnt a kereskedés, az árukat biztonságosan csak a
szárazföldi utakon lehetett eljuttatni egyik városból a másikba – azt
is csak akkor, ha az utak kellően távol voltak a tengerektől. Ez
mindennek megemelte az árát és végül tenni kellett valamit.

Már csak azért is, mert a kalózok nem maradtak meg a
tengereken. Miután az egyiptomi gabonaszállítmányok tekintélyes
része nem jutott el Rómába és az éhező nép lázadozni kezdett, a
kalózok még Ostiát, Róma kikötővárosát is megtámadták. Az előző
években megbénították a görögországi kereskedelmet, amikor
szintén kicsapva a fontosabb szigetekre lerombolták még Déloszt
is, amely a Földközi-tenger keleti medencéjében zajló
kereskedelem központja volt.

A rómaiak különben szinte minden két-három évben indítottak
egy-egy nagyobb akciót a kalózok ellen, de mivel sohasem sikerült
őket teljesen kifüstölni, hát az ellenség szépen újratermelődött,
hajók százait foglalták el ismét és úgy látszott, nincs vége a
dolognak. Az említett évben aztán a szenátus felhatalmazta Gaeus
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Pompeiust, a sok háborút megjárt ismert hadvezért, hogy indítson
háborút a kalózok ellen! Akárcsak egy idegen nagyhatalom ellen,
úgy készültek fel a hadak a tengeri hadviselésre. Kijelölték a
hadviselési területet, amely a „Mare Nostrum”, vagyis a Földközi-
tenger és melléktengerei egész területére kiterjedt, Pompeius
pedig valóságos diktátori teljhatalmat kapott: saját belátása szerint
bármilyen eszközt igénybe vehetett a veszedelmes ellenség kiirtása
érdekében.

Pompeius azzal kezdte, hogy a meglévő, közel háromszáz hajója
mellé még több mint százat építtetett gyorsan, így a végén közel
400 hadihajó felett rendelkezett. Több mint hat légiót, azaz 120
ezer embert adtak melléje. Aztán mivel tudta, hogy egyszerre
úgysem lehet ott mindenhol, márpedig módszeresen kell haladnia
– a nagy tengert tizenhárom „szektorra”, részre osztotta fel a
Gibraltári-szorostól („Héraklész Oszlopai”) a Nílus-deltáig, az Adria
végétől a kis-ázsiai partokig.

Aztán megindult a sereg egyszerre több irányból és a hatalmas
római flotta szektorról szektorra haladva végzett a kalózokkal.
Nyugatról haladtak keleti felé, ugyanakkor a flotta más részei az
Adria nyugati végéből indultak láncban, egyetlen szigetet, kis öblöt
sem hagytak ki. Ahol megütköztek a kalózokkal, ott azonnal
végeztek velük, hajóikat elkobozták vagy felgyújtották vagy
elsüllyesztették, és minden kalózt megfojtottak, lefejeztek, a
vezéreiket keresztre feszítették (ez akkoriban kedvelt római
kivégzési mód volt…). A flotta egyre keletebbre „tolta” a kalózokat,
akik akkoriban több tízezren lehettek. Pompeius ravaszságára
jellemző, hogy látszólag hagyott ellenfeleinek egy menekülési
útvonalat – amit ők annak is hittek. Ez a kis-ázsiai Kilikia partvidéke
volt, ami különben ősidők óta nevezetes kalózfészeknek számított
(és később is az volt). Végül akik nem estek el a kalózok közül, itt
találtak menedéket. Nem tudták, hogy kelepcébe kerültek.
Pompeius is ide összpontosította erőt, még szárazföldi csapatok is
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besegítettek, hogy lezárják a környéket. Itt aztán rémisztő
öldökléssel ért véget a kalózok elleni római háború. Rengeteg
kalózzal végeztek, ám akik időben megadták magukat – húsz ezren
lehettek – azoknak megkegyelmeztek. Mi több, földet is kaptak,
letelepítették őket – de kivétel nélkül olyan messzire a tengertől,
hogy oda már nem térhettek vissza. Az események után – azt
hiszem – nem is volt kedvük hozzá. Pompeius példaértékű
hadjárata összesen körülbelül száz napig tartott, ám volt egy kis
szépséghibája: a neves hadvezér azt arra használta ki, hogy
megerősödve, gyakorlott katonák tízezreivel a kezében a rómaiak
zsarnokává váljon. Az más kérdés, hogy később szembekerült
Julius Caesarral és vereséget szenvedett, majd Caesar
szövetségesei Egyiptomban meggyilkolták.

De nem szabad azt hinnünk, hogy a kalózkodás csak a Földközi-
tenger problémája volt az ókorban. Mindezt, amit fentebb leírtunk,
azt nyugodtan másolhatnánk egyéb világrészek térképeire is.
Miután a hetedik században Mohamed megalapította a róla is
elnevezett vallást, a mohamedán kalózok elterjedtek mindenhol,
ahol arabok vagy általában az iszlámhitűek éltek.
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