
FRANCIS DRAKE

1580. szeptember 26-án tért vissza Föld körüli útjáról Francis Drake angol tengerész, navigátor, 
felfedező. „A hét tenger ördöge” Magellán nyomába eredve elsőként hajózta körül a Földet, hiszen 
Magellán útközben, a Fülöp-szigeteken életét vesztette. Drake Golden Hind (Arany Tehén) nevű hajója 
1850-ben ezen a napon futott be a dél-angliai Plymouth kikötőjébe, hároméves utazást követően.

Drake már fiatalon jelentős hajózási tapasztalatot szerzett: 13 évesen hajósinas volt az Északi-
tengeren, majd kapitánya halálakor ő örökölte meg a hajót. 23 évesen megismerte az Atlanti-óceánt 
is, ekkor figyelt fel rá Erzsébet királynő.

Drake 1572-ben megbízást kapott a királynőtől, melynek célja nem a Föld körülhajózása volt, hanem 
Amerika nyugati partjainak feltérképezése és az ottani spanyol kolóniák kirablása – ekkor kapta az 
„Őfelsége kalóza” nevet. Ekkor csupán 37 éves volt, de a komoly tengerészeti tapasztalata nyomán a 
királynő képesnek látta a feladat végrehajtására.

Drake a Magellán-szoroshoz érve váratlan felfedezést tett: a 
szorostól délre elterülő Tűzföld már nem része Dél-Amerikának, hanem önálló sziget, így 
kijavította a hibás térképeket. A szorosban azonban egy viharba kerültek, az öt hajóból álló 
flottája szétsodródott, így Drake egyetlen hajóval tudta csak folytatni az utat. Miután kijutott a 
szorosból, bejárta Amerika nyugati partjait, egészen az északi szélesség 48. fokáig. http://rewrite.
origos.hu/s/img/i/1512/2015120788.jpg Áthajózott a Csendes-óceánon, behajózta az indonéz 
szigetvilágot, átkelt a Jóreménység fokán, majd szeptember 26-án kincsekkel és fűszerrel teli 
hajóján megérkezett Angliába. 

Erzsébet királynő 1581-ben lovaggá ütötte, később Plymouth polgármestere, majd egy flotta 
parancsnoka lett. Óriási szerepe volt a győzhetetlennek hitt spanyol armada legyőzésében is. 
Az angolok szemében nemzeti hős volt, a spanyol történelem viszont könyörtelen kalózként 
jegyzi, akinek fejére vérdíjat is kitűzött a spanyol király. Drake utolsó hadjárata Puerto Rico-ra 
indult, flottáját azonban megtizedelte a trópusi láz és súlyos vereséget szenvedett. A járvány 
következtében 1596. január 28-án ő is életét vesztette. 

 
„Minden nagy dolog elkezdődik valahol, de a folytatás és a végkifejlet hozza meg

 az igazi gyümölcsöt.”/Sir Francis Drake/
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