
AMERIGO VESPUCCI

1451. március 9-én született Amerigo Vespucci olasz felfedező, térképész, 
Amerika névadója.

Közismert tény, hogy az Újvilágot – bár ő járt ott először – nem Kolumbuszról, 
hanem Amerigo Vespucciról nevezték el. Na de miért? És ki volt Vespucci? 

Amerigo Vespucci 1451-ben, más források szerint 1454-ben látta meg 
a napvilágot az itáliai Firenzében, egy nagy tekintélyű kereskedőcsalád 
negyedik gyermekeként. (Neve, a latin Emericusból ered, ami magyarul 
Imrét jelent.) Filozófiát, csillagászatot, földrajzot is tanult, térképeket 
gyűjtött, sokat olvasott. A Medici családnál vállalt állást, bankárként és 
kereskedőként egyaránt emlegetik a források. A fellelhető levelek szerint 
először Sevillába küldték, majd Cadiz kikötővárosába. Sevillában tanúja 
lehetett Kolumbusz Kristóf első útjáról való visszatérésének, hiszen 
ugyanabba a kereskedőházba lépett be, ahol Kolumbusz is hajózott. 

1497-ben Kolumbusz harmadik utazását már ő készítette elő, mivel Juanoto Bernardi, aki a második utat 
szervezte, elhunyt. Ezután történt, hogy Ferdinánd király visszavonta Kolumbusz kizárólagos kutatási 
jogát, így Vespuccinak lehetősége nyílt arra, hogy saját, önálló expedíciót szervezzen. 

Négy hajóval indult útnak, és a Kanári szigetek érintésével igyekezett 
átszelni az óceánt. Terve sikerrel járt, elérték a túlpartot és 1498. 
október 15-én visszatértek Spanyolországba.

1499-ben csatlakozott egy expedícióhoz, mégpedig Alonso de Ojeda 
expedíciójához, mely Dél-Amerika északi partjának felderítését 
célozta meg. 44 nap alatt szelték át az óceánt a három hajóból 
álló flottával. A Maracaibói-öböl partjainál hajózva látta, hogy az 
ottani bennszülöttek cölöpökre építkeznek, így ennek a területnek 
a Venezuela (Velencécske) nevet adta. Cadizba 1500. szeptember 
8-án tértek vissza. 

Harmadik expedíciójára 1501 májusában indult Lisszabon városából. Ez az út 1502. szeptember 7-ig 
tartott. 

Utolsó útjára 1503. május 10. és 1504. június 18. között került sor. Portugál zászló alatt brazíliai utazáson 
vett részt, és felismerte, hogy a felfedezett területek egy összefüggő földrészhez tartoznak. Utazásairól 
könyvet is írt, amely igencsak népszerű volt Európában. E könyv alapján sokan azt hitték, hogy ő fedezte 
fel Amerikát. Pedig az első európai ember, aki ott járt, mint tudjuk, Kolumbusz Kristóf volt. 1492. október 
12-én érte el San Salvadore szigetét, és ezzel eljutott az addig ismeretlen földrész, Amerika partjaihoz. 



1507-ben a lontharingiai Saint Dié Akadémiája világtérképet adott ki Universalis cosmographia címmel, 
ennek előszavában Martin Waldseemüller német kartográfus javasolta, hogy Amerigo Vespucci nevéből 
kiindulva Terra Americának, azaz Amerika Földjének nevezzék el az új kontinenst. Azért Kolumbusz sem 
maradt emlék nélkül, hiszen róla egy dél-amerikai ország, Kolumbia kapta a nevét.

Vespucciról még tudni érdemes, hogy Rio de Janeiro és ( a már fentebb említett) Venezuela elnevezése is 
tőle ered, ugyanis útjai során ezeken a vidékeken is megfordult. 

Amerigo Vespucci Sevillában halt meg 1512. február 22-én.
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