
AZ ELSŐ FÖLD KÖRÜLI EXPEDÍCIÓ
1519. szeptember 20-án indult el a portugál származású felfedező, Ferdinand Magellán három 
évig tartó világ körüli hajóútjára. Ahogy elődei, például Kolumbusz Kristóf, Hernan Cortez vagy 
Amerigo Vespucci, ő is az átjárót kereste, amelyen keresztül kijuthat a Csendes-óceánra, majd azon 
keresztülhajózva, Indiát érintve térhet haza. Addig tucatnyi felfedező kereste az átjárót az Atlanti- és 
a Csendes-óceán között – sikertelenül, ennek ellenére Magellán meg volt győződve róla, hogy létezik 
ez az útvonal.

Tervét előadta a portugál királynak, aki viszont elutasította, így kénytelen volt V. Károly spanyol 
uralkodóhoz fordulni, aki Kolumbusz egykori ellenségével, Fonseca bíbornokkal együtt felkarolta 
Magellánt. Magellán öt hajóból (Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, Santiago) álló flottája, 265 
fős legénységgel 1519. szeptember 20-án hajnalban hagyta maga mögött Spanyolországot.

November végén kötött ki Brazília partjainál, ahonnan továbbindulva januárban elérte a La Plata 
folyó hatalmas torkolatát, melyet akkor tévesen az átjárónak hitt. Két hét hiábavaló kutatás után 
hajóztak tovább és miközben egyre délebbre haladtak, több hónapot töltöttek az átjáró keresésével 
eredménytelenül, míg elérték Amerika déli csücskét, ahol találtak egy vízi utat Patagónia és Tűzföld 
közé ékelődve. 

1520. november 28-
án, több hónapos 
keserves kutatás, egy 
kemény tél, a legénységi 
elégedetlenség miatt 
kitört zendülések és 
dezertálások, valamint 
két hajó elvesztése után 
Magellán három hajó 
élén kijutott az ember által még sosem látott Csendes-
óceánra, melynek ő lett a névadója. A hatalmas óceán 
áthajózása nagy árat követelt, felütötte fejét a hajókon 
az éhínség és a skorbut. Mindössze 170 fős legénységgel 
sikerült elérniük az addig ismeretlen Fülöp-szigeteket, 
ahol Magellán és további 55 ember a bennszülöttekkel 
folytatott küzdelemben életét veszítette. Végül a 

megmaradt 18 fős legénység a Victoria nevű hajón érte el a spanyol partokat 1522. szeptember 4-én. Magellán – bár nem tért 
vissza Spanyolországba – expedíciójával bebizonyította: a Föld gömbölyű.

A Csendes-óceán és az Atlanti-óceán közti legfontosabb természetes átjárót – a hosszú, kanyargó és keskeny tengerszorost 
Chile partjai, illetve a részben Argentínához tartozó Tűzföld és a vele szomszédos szigetek között – ma Magellán-szorosnak 
hívják.
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