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Biernaczky Szilárd 
(1944): Sugár Rezső 

zeneszerzés növendé-
keként (1960–1967) 

kezdett bölcsésztanul-
mányokat (olasz, néprajz, 

magyar, 1965–1983) az 
ELTE-n, majd néprajzból 
doktorált (emelt szintű, 

doct. univ., 1990, Debre-
cen), és szerzett kandidá-
tusi fokozatot (1996). Tu-
dományos tevékenysége 

magyar és olasz témák 
(folklór az irodalomban) 

mellett főleg az afrikai 
szájhagyományokra és 

szájhagyományozott 
történelemre irányulnak. 
Oktatómunkájában (ELTE 

TTK 1984–1992, Károli 
Gáspár Református Egye-

tem 1993–2000, ELTE 
BTK 2002–) az afrikai 

kultúra (irodalom, nép-
költészet és népzene), 
illetve a hagyományos 

történelem megismerte-
tését tekinti fő kutatási 

és oktatási területé-
nek. Mint a Mundus 

Magyar Egyetemi Kiadó 
tulajdonos-igazgatója 

1994 és 2010 között 
több mint 200 irodalmi 

és más különféle témájú 
szakkönyvet készített 

elő kiadásra. Jelenleg a 
Mundus Novus Könyvek 
(2011-től) ügyvezetője-

ként főként afrikai (rész-
ben olasz) vonatkozású 

kiadványokat jelentet 
meg. 2012 és 2019 

között az általa alapított 
Magyar Afrika Tudástár 

elektronikus könyvtár 
kiépítésén munkálkodott 

(3300 könyv és tanul-
mány gazdagítja a gyűj-
teményt). Két periodikát 

indított el legutóbb: 
Ethnologia (2016), 

Philologia Africana Hun-
garica (2020).
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Példázatos életek 
a magyar múltból

Sass (Szász) Flóra / Lady Florence Baker – 
rabszolgalányból felfedező és abolicionista

A magyar múlt keresése évszázadok óta Ázsia felé irányítja a figyelő tudósszemeket, az 
orientalisztika számos hazánkban művelt területe ennek a megkülönböztetett érdeklődésnek 
köszönheti születését, széles körű művelését és a rájuk vetődő folyamatos figyelmet. Jóllehet, 
más világrészek tekintetében is fel kell(ene) tárnunk az eredményeket, és észre kell(ene) ven-
nünk, hogy más kontinenseken is megfordultak a múltban olyan magyarok, akiknek az emlé-
kezetét nemzeti önbecsülésünk jegyében folyamatosan fenn kell(ene) tartanunk. 

A hazai Amerika-kutatás legnagyobb becsű magyar előfutárainak tekinti például Brentán 
Károlyt (1694–1752), Éder Xavér Ferencet (1727–1772), Bölöni Farkas Sándort (1795–1842), 
Wass Sámuelt (1814–1879), Madarassy Lászlót (1840–1893), Kelemen Pált (1894–1972) 
vagy éppen Xantus Jánost (1825–1894), aki hazatérve az Állatkert igazgatójaként tette még 
emlékezetesebbé a nevét. Kétséget kizáróan a 20. század legjelesebb magyar amerikanista 
néprajztudósa viszont Boglár Lajos (1929–2004), akinek életművét ugyancsak folyamatosan a 
nemzeti emlékezet fényében kell(ene) ismertté tennünk.

Ami viszont az afrikai–magyar érintkezéseket, a kontinens iránt támadt régi és újabb hazai 
érdeklődést illeti, kevéssé köztudott, hogy Lászai János 1488-ban Mátyás király követeként 
nem először járt Kairóban. Az újabb kutatások ugyanis kiderítették, hogy már 1483-ben is elju-
tott Egyiptomba egy szentföldi zarándoklat részeként, amelyről saját maga nem írt beszámolót. 
Viszont egy német szerzetes társa, Felix Faber 1500 oldalnyi kéziratában (jó háromszáz évvel 
később jelent csak meg nyomtatásban) a főszereplő Lászai, akinek szinte minden lépéséről 
beszámol utazótársa. Így tudjuk tehát, hol, mikor, merre jártak, mit tekintettek meg, hol celeb-
ráltak misét az akkor még meglévő egyiptomi keresztény központokban. Sőt, arról is értesü-
lünk, hogy Kairóban találkozott magyar származású mamelukokkal, akik titokban gyalázták 
az iszlám hitet, és még mindig keresztényeknek vallották magukat.

Ugyanígy kevéssé köztudott, hogy volt a 18–19. században a kalandor Benyovszkynál 
egy sokkal, de sokkal fontosabb afrikanistánk, akit akár a magyar Afrika-tudományok Kő-
rösi Csoma Sándorának tekinthetünk. Dombay Ferenc (1758–1810), aki II. József hozzá-
járulásával, illetve megbízásából 6 évet töltött Marokkóban (1783–1789) mintegy konzul-
ként. Rendkívüli nyelvtudása (a Mária Terézia alapította híres bécsi orientalisztikai oktatási 
intézmény hallgatójaként több „egzotikus” nyelven, így arabul, törökül és perzsául is meg-
tanult) tette lehetővé, hogy műveit németül vagy latinul megalkotva nemcsak arab (1800), 
hanem pl. török történelmet (1789) vagy perzsa nyelvkönyvet (1804) is írjon. Könyvet adott 
ki a perzsa, török, arab filozófiáról (1794) vagy a marokkói arany-, ezüst- és bronzérmék-
ről (1803). Tevékenységének jelentőségét azonban elsősorban az adja, hogy olyan német 
nyelven írott művei vagy fordításai, mint a Marokkói királyok története (középkori arab 
szerző művének fordítása terjedelmes kommentárokkal, 1794) vagy a Marokkói kormány-
zók (serifek!) avagy királyok története (1801) alapján a marokkói történelem korai kútfői 
között említik a nemzetközi tudományosságban. Dombay ugyanakkor az első arab dialektus 
leírója. E művében telephelyének, Tanger városának a nyelvét örökíti meg szószedetet és 
nyelvtani leírást is adva.

Magyar Lászlónak (1818–1864) tavaly ősszel születése 200. évfordulóját ünnepeltük. Kü-
lönleges sorsa és életének drámai befejezése ellenére egy Angolából hazajuttatott fontos mo- 
nográfiát (1859, Hunfalvy János adta ki magyar és német nyelven) és hét naplórészletet, vala-
mint számos néprajzi szempontból is értékelhető levelet hagyott az utókorra, amelyek mind-
máig az általa először felkeresett vidékek és népek fontos információs bázisai.

Torday Emil (1875–1931) nemcsak a magyar, a nemzetközi afrikanisztikának is emblema-
tikus alakja, akiről az egykori brit tudományosság kiemelkedő képviselői a legnagyobb meg-
becsüléssel szólnak, és nem győzik hangsúlyozni, hazánkfia milyen természetességgel képes 
beilleszkedni az általa meglátogatott primitívek közösségeibe, mennyire ideális emberi maga-
tartása abban a tekintetben, hogy feltárja az afrikai kultúra ismeretlen világát. Nem is szólva 
arról, hogy francia és angol nyelvű könyveinek tényanyagát mind a mai napig szinte, mond-
hatni, kútforrásként használják. Nem véletlen tehát. hogy egy tanulmányom végén a következő 
sorokat írtam le róla: bár Torday Emil nem volt se Árpád-házi király, se erdélyi fejedelem, csak 
egy „szerény, bár nagy tehetségű és igen szorgalmas Afrika-kutató”, azonban az egész nemzet-
közi szakirodalomban sokat emlegetett és példának állított emberi viselkedése, tolerancia foka, 
humanizmusa (mint a „nagy fehér bíró” törzseket békít össze, törzsi háborúkat akadályoz meg, 
segít, gyógyít, ahol tud, szeretett feketéivel veszi körül magát) az Intelmeiben megjelenő Szent 
István vagy a vallási türelemről szóló törvényeiben megjelenő Bethlen Gábor mellé emelkedik, 
az előbbiekkel együtt a magyar művelődéstörténet legszebb lapjaiba írva be magát…
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Főbb munkái 
Önálló művek:
–  Afrikai népköltészet 

– egyetemes folklór. 
Összehasonlító műfaji 
vizsgálatok (ms, 1990), 

–  Az afrikai eposz 
típustana (ms, 1994), 

–  Izibongo vagy oriki. 
Az afrikai dicsérőének 
a társadalomban és a 
történelemben, (ms, 
2008), 

Afrika Magyarországon – 
Magyarok Afrikában. 
Tudománytörténeti 
vázlatok – 1. kötet 
(2017)

–  Egy elektronikus 
könyvtár születése – 
Magyar Afrika Tudástár 
(B. Wallner Erikával, 
2017)

–  B. Wallner Erika 
szerk.: Afrika–kutatás 
Magyarországon 01 – A 
70 éves Biernaczky 
Szilárd Afrika Barátság 
könyve (2017)

–  Az afrikai népek 
szájhagyományai. 
Adalékok az Európán 
kívüli kultúrák 
szóművészetének 
vizsgálatához 
(megjelenés előtt), 2020

Tanulmánykötet-
szerkesztések (számos 
saját írással): 
–  Folklore in Africa Today. 

Konferencia akták 
(1984), 

–  Africana/Budapest 
/ African Studies in 
Hungary, 1. és 2. kötet 
(1984, 1986),

–  Szájhagyományok 
és irodalom a mai 
Afrikában – különszám, 
Helikon (1986), 

–  Africa – special number, 
Neohelicon (1989).

–  Afrika irodalma, 
különszám, Forrás 
(Kecskemét, 2015), 

–  Ethnologia, 1. évf., 1–4. 
szám, (Bodrogi Tibor 
emlékszám, 2016)

–  Magyar afrikanisztikai 
bibliográfia, 3. bőv. 
kiadás (2017, http://
afrikatudastar.hu)

–  Ethnologia, 2–3. évf., 
1–8. szám, (Róheim 
Géza emlékszám, 
2018–2019)

–  Afrikai üzenetek, 
különszám, Napút, 
2020. 5. szám, június–
július

–  Philologia Africana 
Hungarica, 2020, 1. évf, 
1–4. szám

Orvosok sorát említhetnénk továbbá e jeles magyarok közül: Fuszek Rudolf, egyidőben 
Libéria egészségügyi minisztere, Mészáros Kálmán, az abesszin császár udvari orvosa, Sás-
ka László, az etiópiai Szidamo tartomány egészségügyét megszervező, majd a tanzániai  
Arushában praktizáló orvos, az egykori Belga-Kongó egészségügyi megszervezésében is részt 
vevő Thanhoffer Lajos, vagy Scheitz László, aki viszont hosszú kongói kórházi és más egész-
ségügyi működése megkoronázásaként egy időre Katanga tartomány egészségügyi államtitká-
raként tevékenykedett. Nem beszélve a további emlékiratokat magunk mögött hagyó magyar 
doktorokról, mint amilyen Baksai László, Dobó Miklós, Füsi F. József, Póczik Miklós vagy 
Rigler Richárd és még mások voltak. E doktorok nemes és sok esetben igen jelentékeny csele-
kedeteiről Pusztai Gabriella könyvéből (Senki sem élhet nemesebben. Magyar orvosok Fekete-
Afrikában, 2016) értesülhetünk.

Azonban ahogy közeledünk a 20. századhoz, vagy még inkább az utolsó évtizedekhez, a 
hazai afrikai tájékozódás olyan, minden irányban és területen széles körű gazdagodást mutat, 
amely akár csak a nevek felsorolásával is több oldalt tenne ki, így további szakmai bontású 
szemlék elkészítése során kell majd azt számba vennünk.

•

E dolgozatunkban most tehát nem az eddig felsoroltak vagy a későbbre halasztottak mun-
kásságával, tetteivel, nemes lelkű gesztusaival szeretnénk foglalkozni, hanem az oly különle-
ges sorsú Anna Barbara Florence Baker (alias Sass vagy Szász vagy Finnian Flóra) figuráját 
szeretnénk megfesteni. Életútját, példázatos tetteit és humanista magatartásmódját, akarata el-
lenére fennmaradt naplójegyzeteiből vagy a leveleiből áradó, asszonyi érzelmességgel átitatott 
emberszeretetét és persze titokzatosságba burkolt távozását felidézni. Miközben egy sor tényt 
is tisztázni szeretnénk, hiszen a Magyarországon újra meg újra elismételt életrajzi adatok egy 
sor bizonytalan (mi több, valótlan) állítást tartalmaznak, vagyis azok jelentős módosításokra 
szorulnak a nemzetközi források ismeretében.

Florence Baker 
gyermek- és ifjúkorának története – kérdőjelekkel
Magyarországon, mondhatni, évtizedek óta tucatszám ugyanazokkal az adatokkal megter-

helt életrajzi megidézések jelennek meg hősnőnkről. Pedig jó ideje már, hogy elsősorban két 
angol monográfiát kell(ene) figyelembe vennünk, mivel mindkét szerző a leszármazottakkal 
együttműködve készítette el munkáját, és közleményeik erősen módosítják a korábban ismert 
képet. Az igazság az, hogy Richard Seymour Hall könyvében (1980) lényegében elkerüli 
azt, hogy Flóra asszony első éveinek drámai eseményeit részletesen ismertesse. Azonban Pat 
Shipman kötetében (2004) olyan információk fogalmazódnak meg, amelyek teljesen új moz-
zanatokat tárnak fel ezekről a kezdeti évekről. (E szerző könyve megírásakor hosszan konzul-
tált a Baker család élő tagjaival.)

Hadd idézzük azonban először Florence asszony hivatalos életrajzának első bekezdését 
az Oxford Dictionary of National Biography-ból (2004–2016), amelyet egyébként Dorothy 
Middleton jegyez:

„Baker [született von Sass], Florence Barbara Maria, Lady Baker (1841–1916), afrikai utazó, 
1841. augusztus 6-án született, valószínűleg Magyarország egy németnyelvű régiójában. Ő volt 
az egyetlen túlélője az otthonában elkövetett támadásnak, amelynek során családja többi tagja az 
1848-as zavarok idején meghalt. Elődeiről vagy korai életéről semmit sem tudunk. Ezt követő-
en 1859 januárjában Viddin török városában, s későbbi Bulgáriában találjuk, és rabszolgapiacon 
kínálják eladásra; ebben az időben a Finnian nevet használta. Samuel White Baker (1821–1893), 
aki Viddinben vadászati kiránduláson vett részt, a legmagasabb ajánlatot tette, és ajánlatával el-
nyerte őt. Senkinek sem szólt Florence létezéséről, és az Angliába való visszatérés helyett inkább 
magával vitte őt a Nílus forrásának felkutatására. Később Baker utalt arra, hogy külföldön össze-
házasodtak, ám nyilvánvalónak tűnik, hogy 1865. november 4-ig nem házasodtak össze, amelyre 
nem sokkal Angliába érkezésük után, a londoni Piccadilly-i Szent Jakab-templomban került sor. 
Annak ellenére, hogy Samuel Baker megpróbálta titokban tartani találkozásuk és az azt követő 
kapcsolatuk történetét, a pletykák azonban eléggé elterjedtek ahhoz, hogy Victoria királynő meg-
tagadja feleségének fogadását az udvarban” (MIDDLETON 1949).

Az adatok zavarát jól mutatja, hogy még az oly kiváló magyar kutató, mint a lényegében 
kortárs Jankó János (1868–1902) is, aki egyébként 18–19 éves korában nagy lelkesedéssel 
Afrika-kutatónak készült, azt írja, hogy:

„Baker Sámuelné az expedíció terhes és veszélyes sorsában teljesen osztozott s annak érde-
két a férjével oly közösnek, mondhatnók azonosnak tekintette, hogy mikor Baker beteg volt, ő 
maga rántott kardot és harcra vezérelte a sereget. Mikor Baker az expedíciót bámulatos sikerrel 
bevégezte, Angliába ment. (Utódjául a szerencsétlenül járt Gordon tábornok neveztetett ki.) A 
királyné kihallgatáson fogadta őt és nejét; amikor ezek eltávoztak, a királyné Baker Sámuelnéra 
azt mondta: »Ez egy igazi nő.« – Mi, magyarok, büszkék lehetünk reá” (JANKÓ 1887: 744).
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Mit ír mindehhez képest Krizsán László a Magyar utazók lexikonában (1993), már birto-
kában minden lehetséges modern publikációnak, történeti elemzésnek, feltételezéseknek és 
ismereteknek:

„Sass Flóra (Finnian, Mária, Barbara, Lady Baker) felfedező, Afrika-kutató (1842, Er-
dély, – 1916 márc. 11. Sandford-Orleigh, Anglia). Születésének évét csak közvetett adatból 
(meglévő halotti anyakönyvi kivonatából) ismerjük, helyéül azonban csupán Erdély területét, 
szűkítve esetleg Sepsiszentgyörgy városát jelölhetjük meg. Kecskeméten őshonos családja, 
amely 1703-ban nyert nemesi kiváltságot, a XIX. sz. folyamán az ország különböző részeire 
telepedett szét. Az Erdélybe költöző ág is többfelé osztódott: Sepsiszentgyörgy, Kisenyed, 
Barót és Zalatna helységekbe. Szüleit és fivéreit 1848. őszén a magyarok ellen felbujtott oláh 
parasztok meggyilkolták. A kisleány csak úgy maradt életben, hogy oláh dajkája a magáénak 
vallotta. Az árvát egy jószívű örmény család vette magához. Innen ered időnként használt 
Finnián családi neve. „Második apja” őrnagyi rangban végigharcolta Bem seregében az er-
délyi hadjáratot. – A szabadságharc bukása után a Finnián család is török földre menekült. 
Magukkal vitték Flórát és a dajkáját is. A magyar menekültek az akkor még a törökök birto-
kához tartozó Vidinben gyülekeztek. Ide érkezett a Finnián család is. Mindenütt fejetlenség 
és káosz uralkodott, és a zűrzavarban a kisleánynak nyoma veszett. Csak egy évtizeddel ké-
sőbb, 1859 januárjában talált rá Samuel White Baker angol mérnök a vidini rabszolgapiacon. 
– Baker ebben az időben a dobrudzsai vasút építésvezetője volt, s mint szenvedélyes vadász, 
gyakran szervezett vadászkirándulásokat. Vidinbe is egy al-dunai vadászat során került, indi-
ai barátjával, Szingh herceggel. Itt elvetődtek a rabszolgapiacra is. A rabszolga-kereskedelem 
ekkor már két évtizede hivatalosan tiltott tevékenység volt a szultán birodalmában, titokban 
azonban (főként a leánykereskedelem) még mindig virágzott. A vételre kínált rabok között 
volt egy feltűnő szépségű szőke leány. Gazdája csak annyit tudott róla, hogy magyar, és öt 
fontot kért érte. Baker özvegyember volt. Feleségét három évvel előbb vesztette el Ceylon 
szigetén. A sárgaláz négy gyermeke mellől vitte el az asszonyt. A fiatal rabnő megtetszett 
az angol mérnöknek. Megvásárolta és magával vitte az építkezés telephelyére” (KRIZSÁN 
1993: 334–335).

Pat Shipman könyvében Florence gyermekkori és fiatal éveinek története számos vonatko-
zásban másképpen kerül előadásra:

„Jelenleg nem a személyi felelősség foglalkoztatta Sam agyát. Csak dühös volt, és a gyö-
nyörű lányra gondolt a rabszolgasoron. Az ajánlatát hamarosan túllicitálta egy jólöltözött szol-
ga. A murmárok áthatoltak a tömegen: a szolga maga Viddin pashájának ügynöke volt. Sam 
kivételével mindenki kiszállt az ajánlattevésből, nyugtalanná válva attól, hogy egy ilyen hatal-
mas ember nemtetszését válthatja ki. Sam nem tudta, és Florance-t nem érdekelte, ki áll velük 
szemben. Az ár emelkedett és emelkedett. A pasha embere hamarosan hetven tucatnyi kurust 
– körülbelül nyolcszáz fontot – ajánlott fel Florence-ért. Sam gyorsan konzultált társával, aki 
egyszer bólintott; akkor aztán Sam egy kábulatos ellenajánlatot tett. A tömeg csendben várt, 
hogy lássa, mit fog tenni a pasha embere. Újra megemelte az ajánlatot. Sam Du-leep Singhre 
(Baker ifjú maharadzsa barátja, vadásztársa ekkoriban – BSZ) nézett, aki utána nem gondolva 
a dolognak megrázta a fejét, elutasítva a kérést. Unatkozott, és nem adott kölcsönt Samnak 
azon a napon; el akart már menni. Az utolsó ajánlat állt. Florence-t eladták Viddin pashájának” 
(SHIPMAN 2004: 13).

„Finjanjian Effendi (az eladó) elfogta a pasha küldöttét, és meghívta őt, hogy élvezzen még 
több kávét és édességet, miközben arra vártak, hogy a tömeg eltisztuljon. A pasha nyerte meg 
a vásárt azzal, hogy elküldte az emberét, aki utolsó kitűnő ajánlatával tisztelte meg (a pasa) 
családját.

Sam felállt, amint az aukciót bejelentették, és megbökte a maharadzsát. 
– Azonnal el kell indulnunk – jelentette ki. „Ne dawdle”. (SHIPMAN 2004: 14).
Miután Singh határozott léptekkel az ajtó felé haladt, Sam erőnek erejével utat tört magának 

a tömegen át Ali felé. Csendesen megjegyezte az eunuchnak: – Szükségem van a szolgála-
todra. – Igen, Effendi. – Ali kissé meghajolt. – Mit tehetek az Effendi számára? – Az a lány 
– próbálta megmagyarázni Sam. – Az a szőke lány, az utolsó. – Igen, Effendi, ő az én saját 
felelősségem – felelte Ali büszkén, csillogó szemmel. – Ő Florence. Ő volt a legjobb, nem 
gondolod? A leggyönyörűbb?”

Sam közelebb hajolt, és egy marék pénzt töltött Ali derékövébe. „Szeretném, ha elhoznád 
nekem a lányt a ház hátuljához” – mondta hangosan. „Ez, tudom, kényes kérés” (SHIPMAN 
2004: 14–15).

Ali még csak nem is pillantott a pénzre, de érezte, hogy az nagyon jelentős dudort képzett 
(az övében). Jól tudta, hogy Sam nagyon határozottan és igen magasan tett ajánlatot a pasha 
embere ellen. Látott egy pillantást is közte és Florence között, amely erőteljes vonzerőről árul-
kodott. Ha segítene Florence emberrablásában, és bárki erről megtudna valamit, Ali lefejezné 
saját magát. Mégis megéri a kockázatot. Florence mindenesetre eltűnhet, és Ali igencsak erő-
teljesen gazdagodhat, ha segíti ezt az embert, és ha nagyon óvatos lesz.

Igen halk hangon és érdektelenséget kifejezve, ha bárki figyelt volna, Ali azt mondta 
Samnak, hogy várjon a kapunál az épület déli oldalán. Sam azonnal oda tartott, és anélkül, 
hogy visszanézett volna, távozott a helyiségből. Ali az írnokhoz sétált, és egy kézmozdulattal 
magára vonta a figyelmét. Azt mondta neki, hogy könnyítenie kell magán. Időközben az írnok 
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és a könyvelő figyelni fog-e minden olyan vásárlót, aki megpróbálja fizetés nélkül elrabolni 
valamelyik lányt? 

Ali kilépett az ajtón, amely a paraván mögötti területhez vezetett, ahol a lányok kettesben 
és hármasban beszélgettek. Finoman megfogta a kezét. – Be kell menned a folyosóra, kicsim 
– mondta sürgetősen. Aztán körülnézett a szobában, mintha keresne egy másik lányt, akinek 
előtte volt szüksége. Florence eleget tett neki, és Ali elhagyta a szobát utána, bezárva mögötte 
az ajtót. Átvezette őt a selam-lik-en, és megállt, hogy egy férfi köpenyt dobjon a vállára, és 
fejére helyezzen egy fezt, hogy elrejtse a haját. Ez persze aligha volt hatékony álruházat. Flo-
rence nem tett fel kérdéseket. Egy nagy íves ablakon át kiugrottak a hátsó kertbe, a konyha 
közelében.

– Nem küldhetlek téged a pashához – mondta, és megértést várt, amikor közeledtek a hátsó 
kapuhoz. „Gonosz ember, önző és kegyetlen, és utálnád. Az angol emberrel menj el, aki ellene 
tett ajánlatot.” Florence nem tudta elképzelni, Ali vajon honnan tudja, mennyire vonzza őt az 
angol, de teljes mértékben bízott benne. Soha nem buktatta le, soha nem csapta be, és imádta 
őt. – Ali, kérlek, vigyázz! – suttogta sürgetőleg.

„Ó, kicsi csillagom” – Ali elvigyorodott, és megmutatta azt a hézagot, ahonnan az alsó áll-
kapcsa négy metszőfoga el lett távolítva – „Én ehhez túl vén vagyok már.”.

„Soha nem fogják tudni, hogy én voltam.” Kinyitotta a kaput, és odavezette a lesötétített 
kocsihoz. – Barakallah – suttogta; – Allah áldjon meg téged. – Jazakallahu khayran – felelte 
Florenz; „Allah jutalmazza meg kedves cselekedetedet” (SHIPMAN 2004: 16–17).

Ezután a hotelbe tartottak, összecsomagoltak. Florence-t át kellett öltöztetni, mert a hárem-
ruházat túl feltűnő lett volna, majd kocsit hívtak, és a kikötőbe mentek a csomagjaikkal, ott egy 
dunai hajóra szálltak, megtévesztve a török határőrséget, hogy átjuthassanak a határon, majd Bu-
karestbe utaztak, ahol minden valószínűség szerint Sam feleségül vette Flórát, bár az, hogy nem 
azonos vallásúak voltak (Flóra katolikus, Sam anglikán) vélhetően nehézségeket okozott.

Nem vagyok rabszolga! – jelentette ki Florence (Anne Baker szóbeli közlése szerint)… jólle-
het, Flórát taníttatták a haremlik-ben: beszélt már a magyaron kívül törökül, arabul, németül és 
románul, és Sam mellett tanult meg angolul. Mellesleg később küldött angol nyelvű leveleiből 
kiderül, hogy írott angolsága nem volt teljesen tökéletes. (Csak zárójelben említjük viszont, a 
Florence vezetékneve körüli zavarok mindmáig nem szűntek meg, hiszen miközben Shipman azt 
említi, hogy az 1865-ös angliai házasságlevélben Szász vezetéknév szerepel, Anne Baker viszont 
könyvében továbbra is a Sass vezetéknevet használja eredetiként (BAKER 1972: 21). 

A filológus számára a Shipman által előadott történet persze bizonyos értelemben ugyan-
csak légbőlkapottnak tűnik, hiszen sem ő, sem Hall nem jelöli meg végül is pontosan a kezde-
tekre vonatkozó eredeti írásos forrásokat (Hall se, Shipman se, még azt sem, hogy a család élő 
tagjai közül ki mit mondott el szóban, konkrét formában), amelyekből a nálunk közismertektől 
eltérő történetet vették. Bár elfogadhatjuk azt a tényt, hogy Shipman másféle adatai, Krizsán-
tól és az egész hazai szak- és népszerű irodalomtól eltérő eseményleírásai minden bizonnyal 
azokból az egykori és továbbadott szóbeli elbeszélésekből származnak, amelyek a szélesebb 
családban még Anne Baker könyvének megírásakor éltek. Hogy persze Shipman is regényesít, 
az kiderül abból, hogy Anne Baker szerint, vélhetően a családi emlékek alapján, a rabszolga-
vásáron lezajló ajánlattétel a következőképpen zajlott (ez a részlet meglepő módon a magyar 
kiadásban egyébként nem található meg):

„Azt mondják, hogy hamarosan el kellett volna adni egy töröknek, amikor Sam a mahara-
dzsa kíséretében odakerült, sokkal több pénzt dobtak be, mint a török, és így követelhette (már 
Sam), hogy a menyasszonyává legyen” (BAKER 1972:  22).

Florence Samuel Baker karján 
Afrikában – első utazásuk
Florence sorsa a továbbiakban már sokkal jobban ismert. Amint Krizsán az előbbieket foly-

tatja:

„Különös módon szerzett asszonyával Baker nem kívánt azonnal a hazájába utazni. Elha-
tározta, hogy előbb Afrikában tesznek egy vadászkirándulást. Később a hírlapokból a tudo-
mására jutott, hogy honfitársai, Grant és Speke a Nílus forrását kutatja. A Nílus forrásának 
a felderítéséhez ebben az időben Angliának igen fontos gazdasági érdekei fűződtek. Samuel 
Baker végül úgy határozott, hogy vadászút helyett a Nílus forrásának a felderítésére utazik 
feleségével” (KRIZSÁN 1993: 335).

Az afrikai utazás nyomósabb indokát, az Afrikába utazás valódi indítékát illetően Anne 
Baker könyvéből kaphatunk ismereteket, aki idézi Sam egy levelét annak a Sir Roderick 
Murchisonnak címezve, akiről aztán majd elnevezi a házaspár az Albert-tónál felfedezett nagy 
vízesést, és ahol ma a magyarok által állított emléktábla található: 

„1861. január 26. Sabanga,
Bolondnak tartasz majd engem, de minden férfinak megvan a maga különös mániája. Sok 

év óta álmodozom Afrikáról, és már jó ideje dédelgetek egy titkos vágyat, hogy eljuthassak az 
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ismeretlenbe. Remélem, hogy néhány hét múlva Alexandriában leszek, majd Kartúmba uta-
zom, ahonnan gyalogszerrel eljuthatok Közép-Afrikába, a messzi távolba, ahol a feltételezések 
szerint a Nílus forrásai erednek. Egy vándor lelke él bennem, s ez semmitől sem riad vissza. 
Talán lesz idő, amikor becsülni tudom a nagy városokat is, de most gyűlölöm azokat. A kalit-
kában nem lehet boldog a madár!” (BAKER 1987: 48–49)

A több mint négy évig tartó afrikai felfedezőútról Baker könyvéből (Albert Nyanza, 1866) 
kapunk képet, amely jó felére rövidítve magyarul is megjelent (1974). Ebből az egykori 
afrikai törzsi kultúrák hagyomány- és szokásvilágára, társadalmi életére vonatkozóan is szá-
mos értékes adatot tartalmazó útleírásból mindenekelőtt az derül ki, hogy Lady Baker női 
ösztönei, a gyermekkor mély nyomokat hagyó tapasztalatai sok esetben, nehéz helyzetekben 
szerencsésebben működtek, mint férje hevülékenyebb, szinte katonás magatartásmódja. Az 
A. Baker könyvében leírtak azt sugallják, hogy ‚a magyar föld eme oly nagyszerű asszonya’ 
valójában sosem törekedett felfedezővé lenni, de férje törekvéseit utolsó erejével is támo-
gatni kívánta, és talán éppen rajta múlott (lásd a későbbiekben a Marki Sándorról idézett 
sorokat), hogy a házaspár többszöri súlyos megbetegedése ellenére, az ő ösztökélésének a 
hatására jutottak el az Albert-tóhoz, ezzel beírva nevüket a nagy felfedezők sorába. Hiszen a 
házaspár első és kifejezetten felfedezési célú útján következett be ennek a tónak a megtalá-
lása, amely a Nílus forrásvidékének egyik jelentős állomása, a nagy folyó második (Fehér-
Nílus) és a harmadik (Edward-tó) forrásának egyfajta közbülső vízgyűjtő medencéje. És en-
nek a felfedezésnek az emlékére került éppen elhelyezésre a vízesésnél, amint már jeleztük, 
egy magyar emléktábla, nemrégiben, egész pontosan 2019. március 2-án, Ephraim Kamuntu 
ugandai turisztikai miniszter, illetve Kövér László és felesége jelenlétében, illetve a Magyar 
Afrika Társaság szervezésében.

De hadd idézzük a házaspárnak erről az útjáról még a 19. századból Márki Sándor megra-
gadó epizódokat kiemelő, ihletett, szinte rajongással telített sorait, aki egyébként nem Baker 
megrövidített modern magyar kiadását, hanem minden bizonnyal a teljes mű német nyelvű 
változatát (első angol kiadás: 1866, első német kiadás: 1867, az utóbbi 3. kiadása, 1876, meg-
található a Néprajzi Múzeum könyvtárában) forgatta:

„Az utazásnak mulatságosabb részletei sem hiányzottak. A latukák főnöke például minden 
feleségét Bakerné látogatására akarta küldeni, miről azonban ő lemondott, mivel rendkívül sok 
ajándékot kellett volna kiosztania köztük. A fő kegyencnő azonban látta a magyar asszonyt, és 
sietett megjegyzéseket tenni rá. Sokkal szebb volna, ha alsó állkapcsából négy első fogát ki-
húzatná, s ha ő is veresre mázolná haját, vagy ha keresztülfúrná alsó ajakát, s abban körülbelül 
irón hosszúságú csiszolt jegecet hordana, mint azon ország divathölgyei teszik. Elég keserves 
módon ismerkedett meg különben a fatiko-i divattal. Ez abban állt, hogy üdvözlet fejében a 
négerek háromszor emelték feje fölé kezeit, s bocsátották le ismét. 

Azonban fogyatkozásai mellett is hódított. Unyoro főnöke, Kamászi például határozottan kö-
vetelte Bakertől, hogy feleségét nála hagyja. Az utazó lelövéssel fenyegette, s ökörnek nevezte a 
hatalmas férfiút, mire ez sietett kijelenteni, hogy hiszen voltaképpen csak – cserét akart. 

Többet ért a latukai öreg kacsiba udvariassága. Míg ugyanis Baker elefántvadászatra járt, 
a karaván vezetését felesége vette át, s a néger faluban egész otthonosan rendezkedett be. A 
házi szükségletekről az öreg kacsiba gondoskodott, s a harmadik faluba is eljárt tyúkot ven-
ni Bakerné lován, mely különben levetette a gyakorlatlan lovast. Innen amiatt volt tanácsos 
távozniuk, mert szövetségeseik, a török kereskedők, már nagyon is visszaéltek a négerek jó 
szívével. 

1863-ban június 23-án láztól gyötörve, Bakernét kéziágyon vitték Obbo felé. A 300 ember 
kíséretében tett út ezer szenvedéssel járt. S Obbóban hónapokon át nemcsak őt, hanem férjét 
is gyötörte a láz. Csak 1864. január 3-án kelhettek ismét útra; azonban mentül inkább köze-
ledtek a Viktória-Nyanzához, annál aggasztóbb lett Bakerné állapota, Unyoróban teherhordóik 
is megszöktek. A reménytelenül beteg nő mindamellett sürgette férjét, hogy csak folytassák 
útjukat. Tudta, hogy ennek az a tudományos célja; s nem akarta, hogy lemondjon róla, udvari-
asságból, gyöngédségből éppen akkor, midőn már oly közel volt ahhoz.

Pedig sohasem álltak távolabb e céltól. 
Egy rettenetes forró napon gyalog akartak átfutni bizonyos lápvidéken. Bakerné hirtelen 

ingadozni kezdett, s egy lépést sem tudott többé tenni e talajban, mely pillanatról-pillanatra 
elnyeléssel fenyegette. Napszúrás érte. Baker ugyan kimentette őt a lápból, eltorzult vonása-
iban azonban alig ismert azon arcra, mely fáradalmai és veszélyei közt éveken át vigaszát és 
örömét képezte. Megvillant fejében azon iszonyú gondolat, hogy önkéntes száműzetésének 
eredménye ily borzasztó áldozat lesz: felesége halála. S mikor a virrasztás első, hosszú éj-
szakájának csendjét egy hiéna vad üvöltése zavarta meg, végigborzongott attól a gondolattól, 
hogy talán e magányban kell elásnia őt, hol hiénák zavarhatnák nyugalmát. 

Két napig egyetlen izma sem mozdult Bakernénak, ere percenként csak ötöt vert. Majd tel-
jes erővel tört ki az agyvelőgyulladás, mely hét napon át tartotta élet-halál közt a szegény nőt. 
Pedig az utat folytatni kellett, ha még úgy zúgott, még úgy szakadt is a zápor. Emberei Uganda 
határán már sírt ásni készültek. A folytonos ébrenlétben, utazásban halálosan elgyötörve, végre 
Bakert is elhagyta ereje; s azon az éjszakán, melyen a végzetnek teljesedésétől kellett tartania, 
lerogyott felesége ágya mellett, s kába álomba merült. 

Mikor fölébredt, tekintete nejének nyugodt, tiszta tekintetével találkozott. A tébolynak utol-
só tünetei is elmúltak. Mit érezhetett e pillanatban, mily hálával telt el Isten kegyelme iránt, 
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– ki festhetné azt le?! Szívében egész mennyország nyílt meg, s a tudós is elérte célját. 1864. 
március 14-én megpillantotta az Albert-Nyanzát, mely, a Victorával együtt, a Nílus forrásvize” 
(MARKI 1889: 146–147).

Mindemellett Sam első útjukon rögzített részletes és terjedelmes naplójegyzeteiből, ame-
lyekben mint „my wife” vagy mint „Mrs. Baker” szerepel (megszámoltuk, a mű két kötetében 
mintegy 300 alkalommal), gazdagon rajzolódik elénk a brit utazó feleségének, ennek a bátor 
lelkületű, bár súlyos gyermekkori emlékeket hordozó, magyar származású asszonynak az af-
rikai emberekhez való nyílt közeledésmódja, emberszeretete, humanizmusa, megteremtődnek 
azon abolicionizmusának a gyökerei, amely majd a Baker-házaspár második, rabszolgaság 
ellen indított útja során bontakozik ki, és amiről többek között immár a feleség feljegyzései 
alapján is képet kaphatunk, bár sajnos (erre mostanában kellett ráébrednünk), Anne Baker ösz-
szeállításának (1972) magyar kiadása (1987) is számos szövegcsonkítást tartalmaz. 

Ellenben két példát szeretnék itt említeni, elsőként a Krizsán által is idézett jelenetet, ami-
kor az egyik szerződtetett arab kísérője határtalan szemtelensége (marhalopás, rabszolgafogás 
tiltásának megtagadása kapcsán) Sam meg akart korbácsoltatni, és szinte lázadás tört ki az 
expedíciót kísérő csapat körében, a kabinjában lázasan fekvő, de a helyzetet azonnal felmérő 
és ágyából kipattanó Florence gyors megjelenése akadályozta meg a nagyobb bajt. És ami oly 
sok más alkalommal is viselkedésmódját minősítette, ezúttal is az ő asszonyi tapintata hozta 
meg igazában a megoldást, mert arra kérte férjét, hogy engedje el a megkorbácsolást, ha a 
zendülők eme szemtelen vezetője bocsánatot kér Samtől, ami meg is történt, immár a zendülők 
követelésére (is) (lásd BAKER 1974: 67–68).

A második jelenet megrázó képet idéz elénk, miközben ismét Florence humanizmusáról 
vall:

„A Povuka elleni támadásban elfogott asszonyt kisgyermekével tartották rabságban. Az asz-
szony olyan elszánt volt, hogy gyermekével ötször kísérelte meg a szökést […]. De minden al-
kalommal elfogták. Ötödízben a törökök javíthatatlannak nyilvánították, és száznegyvennégy 
ütést szabtak ki rá vízilóbőr korbáccsal. Gyermekétől elválasztották, és a nőt Mohammed Vat 
el-Mek társaságának eladták.

A magára maradt kis Abbai feleségem kedvence lett, aki gyermekének fogadta az anyátlan 
kisfiút. A gyermek még második évét sem töltötte be, de érettségben felért egy három év körüli 
európai gyermekkel. Termetét és erejét tekintve egy pöttöm Herkules volt. Gyakran két-há-
rom mérföldre is követett vadászataimon, és vállán egy elejtett gyöngytyúkkal vagy kezében 
galambokkal tért vissza. Abbait nagyon kiműveltük… Sehogy sem szeretett egyedül étkezni, 
rendszerint meghívta három-négy hasonló korú barátját […]. Volt két kedves leányka is a tár-
saságban […]. Anyjuk is a törökök fogságában sínylődött, és mert történetük igen meghatott 
bennünket, mindig szabadon bejárhattak a kunyhónkba […] (BAKER 1974: 312).

Florence-nak tudomásunk szerint nem születtek saját gyermekei. A fennmaradt levelezés 
alapján azonban világosan kiderül, hogy nagyszerűen pótolta az anyát Sam Ceylon szigetén 
fiatalon sárgalázban elhunyt első felesége után maradt árvái, a négy életben maradt lány szá-
mára (két fiú és egy lány is meghalt egykor). Nemcsak a két nagy afrikai út között Angliában, 
de még Afrikában is, amint ez a levelezésükből kiderül. Nem véletlen tehát az, amit a férj 
naplójában feljegyzett röviddel az előző részlet után: 

„A megkövesedett szíveknek és a vad indulatoknak ezen a földjén sajátos varázsa volt a 
gyermekekkel való együttlétnek. Leírhatatlan örömöt szerzett az ártatlan lények körében len-
ni. Elhagyatottságukban melegen ragaszkodtak azokhoz, akik könyörületességet gyakoroltak 
irántuk. Most hat ilyen apróságot gyámolítottunk, feleségem etette, tisztán tartotta és szóra-
koztatta őket. Abbai volt a fő kedvence, mert sem apja, sem anyja nem volt, így a legnagyobb 
gondot rá kellett fordítani. Minden reggel jól megmosdatták, aztán, nagy gyönyörűségére vas-
okkerrel és zsírral kenték be, gyapjas hajába kakastollat tűztek. Az elragadó kis vadember  
toalettjének elkészültével nevelőanyja mellé telepedett, tökcsészéből forró tejet ivott, miköz-
ben én egy fa tövében reggeli pipámat szívtam” (BAKER 1974: 313).

Maga a földrajzi felfedezés afrikai utazásuk harmadik évében, 1864. március 14-én követ-
kezett be: ekkor pillantották meg az Albert-tó hatalmas víztükrét: Baker erről így ír (az angol 
eredetiből idézem):

„Mindketten egyetértettünk abban, hogy a tó szintje soha nem volt alacsonyabb, mint a je-
lenlegi, és hogy soha nem emelkedett magasabbra, mint a parton található jel, amely körülbelül 
négy méterrel volt feljebb. A part tökéletesen tiszta homokkal volt fedve, amelyre a hullámok 
úgy csapódtak, mint a tenger hullámai, pontosan úgy vetődtek ki a gyomnövények, mint ahogy 
a tengeri moszat az angol partokon. Nagyszerű látvány volt megtekinteni a hatalmas Nílus e 
mérhetetlenül nagy tározóját, és figyelni, ahogy a hullámverés rázuhan a partokra, miközben 
messze délnyugatra a szem hiába kereste a határokat, mintha csak az Atlanti-óceán lenne. Vég-
letes érzelmekkel élveztem ezt a dicsőséges jelenetet. A feleségem, aki oly odaadóan követett 
engem, sápadtan és kimerülten állt mellettem – mint egy romos épület – a nagy Albert-tó part-
ján, ahová oly hosszú időn át törekedtünk. Egyetlen európai láb sem lépett soha még erre a ho-
mokra, és egyetlen fehér ember szeme sem vizsgálta meg ezt a mérhetetlenül nagy vízterületet. 
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Mi voltunk az elsők; és ez volt a kulcsa annak a nagy titoknak, amelyet már Julius Caesar is 
vágyott felderíteni, de hiába. Itt volt a Nílus nagy medencéje, amely minden csepp vizet befo-
gadott, a tovahaladó víz záporozásától a harsogó hegyi zuhatagokig, és amely Közép-Afrikától 
észak felé áramlott. Ez volt a Nílus nagy víztározója” (BAKER 1868: 2/ 96–97)!

Hadd tegyük ehhez hozzá, napjaink szakirodalmában számosan vetik fel, hogy a Baker-há-
zaspár felfedezése elhomályosodik Grant és Speke felfedezése mögött. Hiszen nekik sikerült 
azt megállapítani, hogy a Nílust elsősorban a még Ruandából eredő forrással is bíró, a Kyoga-
folyón át az Albert Nyanzába ömlő és három ország (Kenya, Tanzánia, Uganda) határán el-
helyezkedő Viktória-tó táplálja (amihez persze a Dél-Kelet-Ugandából ugyancsak az Albert 
Nyanzába ömlő Edward-tó szerényebb mennyiségű vízhozama is hozzájárul), hiszen ma már 
tudjuk, hogy ez a tó adja a Nílus vízhozamának mintegy 80 százalékát. Míg az etiópiai Tana-
tóból eredő és Khartoum közelében a nagy folyamot elérő Kék-Nílus csak a további 20 száza-
lékot biztosítja. A Tana-tó nagyfontosságú szerepe viszont abban áll, hogy az időszakos nagy 
etiópiai esőzések következményeként innen származik annak a hordalékanyagnak a 90 százalé-
ka, amely már az ókorban lehetővé tette a Nílus-parti kultúrák létrejöttét. Mindemellett, mint a 
második és a fő ág vízgyűjtő medencéje, az Albert-tó igen fontos állomása a Nílus folyásának, 
amelynek hosszát ma 6695 és 6853 méter közé teszik. Nem beszélve arról, hogy Baker könyvei 
elsőrendű források jó néhány olyan, ma Ugandában és Szudánban élő afrikai nép történelméről, 
kultúrájáról, néprajzi arculatáról, amelyekről lényegében a brit utazó könyveiben hallunk elő-
ször. (Mivel e tanulmányunk célja nem néprajzi ismeretek közlése, így ezekre most nem térünk 
ki, jóllehet a meglátogatott népek szokásairól, kultúrájáról, mindennapjairól Samhoz hasonlóan 
Florence-nak is teljes körű ismeretei kellettek, hogy legyenek.)

A Baker-házaspár második afrikai útja – 
a rabszolga-kereskedelem megfékezése jegyében
A házaspár második afrikai útja, amelyre 1869 és 1973 között került sor, többek között 

Ismail egyiptomi khedive ösztönzésére valósult meg. Nem véletlenül Bakernak a második út-
ról készült beszámolója az Ismaïlia címet kapta (ezt a nevet kapta a Közép-Afrikában felépített 
telephelyük is). Célja kizárólag a rabszolga-kereskedelem megtörése vagy legalább megfé-
kezése volt. Az útra hajókon egyiptomi katonák csapatával indultak meg, miközben Bakert a 
khedive Egyiptom új szudáni területei kormányzójának nevezte ki.

Az utazás és a rabszolgaság megszüntetésére irányuló törekvések kétségkívül legdrámaibb 
napjait éppen abban a Bunyoro-ban kellett átélnie a házaspárnak, amelynek a fejedelme előző 
útjukon Baker barátja, Kamasi király volt. Az egyébként gyanús körülmények között meghalt 
király fia, Kabba Rega vélhetően az expedíció javaira éhesen azonban mind gyanúsabban vi-
selkedett. A fővárosuk, Masindi felé közeledtükben hosszas invitálások után az új törzsfőnök 
végre meglátogatta a házaspárt, amiről Florence így emlékezik meg:

„Április 27. Alig tíz perccel ezután, fuvolák, trombiták, dobok és mindenféle más hangsze-
rek olyan zűrzavarát hallottuk, amiből azonnal következtethettük arra, hogy a kölyök király 
elindult, és néhány másodperc múlva 3000 harcos kíséretében, mind felfegyverkezve – megje-
lent a sátornál. Irtózatos zajt csaptak. Sam és Julián kisietett Kabba Rega fogadására. A király, 
amikor belépett a sátorba, egész testében megremegett, és egy szót sem tudott szólni, csak 
éppen elfoglalta a neki előszített helyet.” (BAKER 1987: 178.)

A mind több ajándékot kunyoráló Kabba Rega viselkedéséről Florence naplójában meg-
jegyzi:

„Éjszakánként a bennszülöttek fújták a kürtjeiket és verték a dobjaikat. Amikor a katonák 
ezért megfenyegették őket, a lándzsáikhoz nyúltak. A király folytatta a mellébeszélést, mi-
közben egyre több ajándékot kért. Úgy gondolom, hogy ez a fiatalember egy ravasz és hazug 
fickó” (BAKER 1987: 182)!

Az igazi nagy baj azonban a későbbiekben akkor keletkezik – miután az ajándékba küldött 
banánborral Sam katonáit a ravasz király majdnem megmérgezi –, amikor a következő hajna-
lon több ezer lándzsásával megtámadja az utazóknak a fűkunyhókból álló főnöki főváros mel-
lett felépített és megerődített táborát. Mindezt így örökíti meg Florence egy napokkal később 
egyik nevelt lányának írott és csak jóval később eljutott levelében:

„A papa hánytató borkőport adott be nekik (már a megmérgezetteknek), amely láthatóan 
csodás hatást váltott ki.

Tartottam attól, hogy ez valami titkos árulás. Ezért házamba mentem, és mindenemet ösz-
szecsomagoltam. Az éjszaka nyugodtan telt el. Reggel tíz óra körül meghallottuk az állatok 
bőgését és a szárnyasok kiáltozását. […]

Éppen felsétáltam a papához, amikor meghallottuk több ezer ember váratlanul kitörő üvöl-
tését, amit gyorsan két lövés követett. Azonnal tudtuk, hogy a két hírvivőt – akiket reggel azért 
küldtünk el, hogy az egyik törzsi vezetőt kísérjék hozzánk – megölték.
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A papa azonnal megfúvatta a kürtöket, de még mielőtt a katonák összegyülekezhettek 
volna, az egyik ricinusfáról lövést adtak le a papára. A golyó megölte a mellette álló tizedest, 
és megsebesítette a mögötte tartózkodó katonát.

E pillanatban minden irányból ezernyien támadtak ránk. Sokaknak volt lőfegyvere, így a golyók 
is röpködtek. Egy szerencsétlen ember, halálosan megsebesítve, kizuhant az erődítményből.

A pap hamarosan kiverte őket, majd Juliannal (Julian Baker Samuel unokaöccse, aki szintén 
részt vett az expedícióban – BSZ) és Abd-el  Kader ezredessel, meg a „negyven”-nel (pontosab-
ban Baker csapata „negyven tolvasnak” becézett magjával – BSZ) megtisztította a várost. Másfél 
órán belül egyetlen bennszülött sem volt látható, és a több ezer fűkunyhóból álló királyi székhely 
lángokban állt. A masindi ütközetet megnyertük, de a jó Monsurt és a tizedest elveszítettük. Sze-
gény Monsurt 32 lándzsaszúrás érte. Soha nem volt nála jobb ember. Hűséges és megbízható volt, 
aki soha nem tágított a papa mellől. 

Katonáink nagyon sok bennszülöttet öltek meg. Mi is négy embert veszítettünk.
Így végződött június 8-a, a drága papa születésnapja.
Az ütközetet megnyertük, de mit teszünk ezután? Nincs sem útikalauzunk, sem tolmácsunk, 

és élelmünk mindössze hat napra elegendő” (BAKER, 1987: 189–190).
A nagy csatát követően a király ismét ravaszkodik, és azt üzeni az utazóknak, hogy az em-

berei az ő tudta nélkül támadták meg az expedíciót. De szerencsére Baker ekkor már belelát a 
ravasz ifjú király kártyáiba, bár tesz még egy kísérletet a békülésre, végül minden el nem vihe-
tőt megsemmisít, ami tud, felpakoltat, és menekülésre fogja a dolgot. Megmaradt embereivel 
hét keserves és üldözéstől sem ment meneteléssel, miközben gyakran térdig érő mocsárban 
botorkálnak, érik el a barátságos Rionga főnök telephelyét. Baker magyarul meg nem jelent 
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könyvéből most néhány olyan részletet idézünk, amely az oly nagy szeretettel és szerelemmel 
körülvett, mindig hősiesen viselkedő feleség alakját rajzolja elénk.

Íme, hogyan jeleníti meg Mr. Baker a mérgezési kísérlet pillanatait:

„Azt kérdeztem, hogy »hány ember ivott az edényekből«. Nem tudta elmondani, de attól 
tartott, hogy a társaságnak legalább a fele fogyasztott valamennyit. Maga is ivott egy pohárral, 
és máris nagyon rosszul érezte magát, torokszorítást és belső égő fájdalmat érzett.

Azonnal repültem az orvosi fegyvereimhez. A nagy orvosi kosártól függetlenül volt egy 
kicsi dobozom is, körülbelül kilencszer öt hüvelyknyi, amely tartalmazott mindent, ami bármi-
lyen vészhelyzet esetén szükséges. Ez a kis kosár huszonöt éve a társam.

Arra kértem a feleségemet, hogy készítsen elő annyi mustárt, erős sót és vizet, amennyit 
gyorsan össze tud keverni, majd Abd-el-Kaderrel és Baker hadnaggyal kezdtem. Azonnal el-
küldtem Monsurt, hogy keresse Umbogót.

Megérkezve a táborba, amely körülbelül 120 méterre volt, az első rendelkezésem az volt, 
hogy duplázzák meg az őrséget” (BAKER 1879:  360).

A Florence felidézte jelenet még teljesebben tárul elénk Sam leírásából:

„Szorosan követett bennünket egy kürtös és egy őrmesterféle. A bekötőútról nyíló főbejára-
tot a városból mindkét oldalán egy sűrű ricinusolaj-ültetvény határolta, amely hosszú szegélyt 
alkotva folytatódott a kert szélén, úgyhogy a kunyhókat elfedte a szemünk elől, bár azok keve-
sebb mint húsz lépésre voltak a bejárathoz vezető úttól.

A ricinusolaj-bokrok a bejárat élő udvarán belül helyezkedtek el, és fokozatosan növelték a 
távolságot, miközben ferdén Kabba Rega magándivánja felé fordultak.

Nem gyanítottuk, hogy a mesterlövészek már elrejtőztek ebben a sűrű rejtekben. 
A feleségem és én éppen elértük a fogadóhely bejáratát. A bennszülöttek részéről semmi 

sem jelezte az ellenségeskedést, senki sem volt látható, kivéve azokat az őröket, akik a király 
divánját őrizték.

Hirtelen mintegy ezer hang vad kiáltása hangzott fel, amely váratlanul robbant ránk!
Ez a szörnyű hang Matonse házának irányából jött, és mintegy 120 méterre volt attól a hely-

től, ahol álltunk; de a város nem volt látható, az olajbokrok vastag burkolata miatt.
A vad ordításokat szinte azonnal követte azonos irányból két puskalövés.”
A leírásból világosan kiderül, hogy a mindössze 18-19 éves ifjú törzsfőnök ismét kelepcébe 

akarta csalni a házaspárt és kísérőit:

„Fújd a riadót!” Szerencsére egy pillanat késleltetés nélkül megadtam ezt a parancsot a 
kürtösnek.

Ideje volt, hogy azt mondjam a feleségemnek, fusson be a házunkba, és kapja elő a puskámat meg 
az övemet, amikor a mesterlövészek tőlem néhány yardnyire tüzet nyitottak rám a bokrok közül.

Fehér pamutruhám volt, tehát nagyon világos tárgy voltam. Ahogy a házhoz értem, hogy 
magamhoz vegyem a puskámat, az a szolga, aki mögöttem állt, lövést kapott a szívébe. Sze-
gény fickó, a lövést nekem szánták!

A csapatok rendkívüli gyorsasággal a helyükre kerültek, és sokan felmentek az erőd tete-
jére, hogy jól láthassanak a magas fű fölött. Egy katona azonnal elesett, és néhány perc alatt 
meghalt, az oldalába kapott lövést. A „Negyven tolvaj” csapat egy másik tagját térd fölött 
lőtték meg. A golyók repkedtek szerteszét…

A vadak torkából viharos üvöltés tört fel minden oldalról, és az egész hely néhány pillanat 
alatt megélénkült, miután az első két lövést meghallottuk. Ekkor vagy ezer fegyveres bennszü-
lött rohant minden irányból az állomás felé.

Izgalom fogott el, amikor a jó és odaadó Monsurra gondoltam.
A feleségem gyorsan kezembe adta az övet és a kétcsövű puskát. Szerencsére még az előző 

este ötven patront töltöttem be a tasakokba” (BAKER   1879: 362–363).

Aztán a csata befejeződött, az ellenségeskedés egy időre megszűnt:

„Az ellenség elmenekült. Dobjaik és szarvkürtjeik – amelyek legutóbb még oly zajosak 
voltak – most hallgattak.

Megparancsoltam a kürtősnek, hogy fújjon, „Tüzet szüntess”-t. A felperzselt utcákon át az 
állomásunkhoz vettem az irányt, ahol a feleségemet súlyos stresszbe kerülve találtam.

A kürt gyülekezőt fújt, a férfiak felsorakoztak, és számba vettük őket. Négy ember hiány-
zott” (BAKER, 1879: 365).

Sam csapata egy ideig reménykedik abban, hogy Kabba Rega népe a Masindi csatavesztés-
ből tanulva felhagy az ellenségeskedéssel, de a házaspár valóságérzéke jobban működik. Ezt 
jegyzi fel a lényegében történelmi misszió betöltésére vállalkozott csapat parancsnoka:

„Amikor visszatértem a házhoz azzal a lándzsával, amely végül is nem talált el, a támadó 
gyávasága következtében (akinek meg kellett volna róla győződnie velem kapcsolatban, ha-
csak nem volt ideges), a feleségemet nem töltötte el túl nagy örömmel ez a kis esemény. Az 
afrikaiak természetéről ugyanaz volt a tapasztalata, mint az enyém, és azonnal kijelentette, 
hogy megkérdőjelezi Kabba Rega őszinteségét.
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Komoly aggodalmaim voltak ugyanis, hiszen semmi sem történhet Unyoróban a király 
utasítása nélkül. A varázserejű trón tulajdonosának babonás tisztelete mély engedelmességet 
eredményez.

Másrészt ez a gyilkossági kísérlet csak egy olyan személy bosszúja lehet, aki talán elvesztette a 
házát és a vagyonát a Masindinál bekövetkezett összecsapáskor” (BAKER 1879: 374).

Bakernek megfogyatkozott csapatával nincs más lehetősége, mint jól szervezett formában 
kibújni a kelepcéből. Menekülésük idején derül ki, hogy a felesége ezúttal is előrelátó volt.

„Biztos voltam abban, hogy az útvonalat az ellenség el fogja foglalni a teljes távolságon 
keresztül, és hogy az út minden mérföldjén súlyos nehézségekkel kell megküzdenünk.

Az élelmiszer-ellátás kérdése létfontosságú volt. A férfiak többnyire már kimerítették ellát-
mányaikat.

Ebben a kritikus pillanatban, amikor az expedíció minden embere érezte a végzetes igazsá-
got, a feleségem megvallotta titkát, vagyis hogy eddig elrejtette, mivel a titkos tartalék tudata 
szertelenné tette volna az embereket. Most arról tájékoztatta őket, hogy a régebbi bőséges 
napokban, amikor liszt volt még bőségben, időről időre elrejtett egy mennyiséget, és most hat 
nagy vasdoboz volt tele (kb. tizenkét véka). Ezt a magánkészletet arra az időre tartalékolta, ha 
hirtelen vészhelyzet keletkezne” (BAKER 1879: 377).

Miközben persze a menekülés útvonalára a csapat menetelésének rendjét is ki kellett ala-
kítani:

„A menetet úgy állítottuk össze, hogy egy Bari, aki kijelentette, hogy ismeri az utat, vezeti 
az előőrsöt tizenöt kísérővel, Abd-el-Kader ezredes parancsnoksága alatt, amelyet én támoga-
tok tíz másik kísérővel, ők a muníciót cipelik, minket pedig Baker hadnagy, a feleségem, illet-
ve a két szolgám kísérhet, kétszeres, gyorslövetű elefántpuskámat hordozva. A utóvéd őrcsapat 
másik tizenöt kísérőből áll. A néhány megmaradt kísérő szétosztható a menetben” (BAKER 
1879: 379).

A hét napon át tartó menekülést nemcsak Kabba Rega embereinek a sűrű bokrok közül 
állandóan várható támadásai veszélyeztették, de a rendkívüli terep, a nagyon nehezen áthatol-
ható tájék, az éjszakai alkalmi pihenőhelyek kialakításának lehetetlensége is:

„Nemsokára bejutottunk a magas fűbe, amely füstölni kezdett az enyhe esőzéstől, és egy pil-
lanat alatt átnedvesedtünk. A feleségem közvetlenül a hátam mögött haladt, melle fölött jó sok 
tartalék lőszerrel a „Holland ember” (Baker egyik puskájáról van szó – BSZ) számára. Az övében 
egy Colt-revolver volt. Baker hadnagy is súlyosan meg volt terhelve, miközben a hátán átvetett 
egy Purdy-puskát, egy nagy lőszerzsákot cipelt, továbbá egy kétszeres teherbírású homlokrako-
dót tartott a kezében, és a válláról egy zsák nehéz patronoszsák lógott (BAKER 1879: 380).

És íme, így elevenedik meg az egyik sűrű fűből ellenük indított támadás Baker naplója 
oldalain:

„Minden rakomány a földre került, és egy pillanat alatt a sorok átalakultak, jobbra vagy bal-
ra fordultak, letérdelve, miközben lándzsák kezdtek repülni az ösvény fölött. A kürtök „Tűz” 
zengték, és a harc a mi oldalunkon kezdődött meg.

Láttam, hogy több lándzsa áthalad egy vagy két hüvelyknyire a feleségem feje fölött; sze-
rencsére térdeltünk egyik térdünkre ereszkedve. A sortűz különösen jól működött, és a kísérők 
szünet nélkül ropogtatták fegyvereiket. A fű annyira sűrű volt, hogy a sörét hatása nagyon 
korlátozott tartományra csökkent, bár kiváló volt a közvetlen közelben. A szolgák gyorsan 
átadták elefántlövő hátultöltő puskáimat, és így a jobb és bal oldali dupla lövöldözést követte 
a hamuzsírkosarak hangos robbanása a láthatatlan tárgyak, emberek vagy fák ellen” (BAKER 
1879: 383).

Nemcsak férjuram, de a menekülő csapat tagjainak a féltő szeretete is megnyilvánul abban, 
ahogyan mindannyian igyekeznek éjszakára megfelelő pihenőhelyet kialakítani Florence szá-
mára:

„Baker hadnagy és a többi tisztek segítették a töviskerítést felállítani. Az összes nedves 
ruha kiszáradt a napfényen, és minden készen állt az éjszakára. Nem törődtem magammal, 
de nagyon sajnáltam azokat a nehézségeket, amelyeket a feleségemnek kellett elviselnie, ágy 
vagy sátor nélkül. Az embereim két villás oszlopot vágtak, ezekre vízszintes rudat rögzítettek, 
amely egy támasztólapot tartott meg, hogy megvédje őt az esőtől vagy a harmattól. Egy halom 
hosszú zöld füvet fektettek alá a földre, amelyre egy mackintosh táborlapot és jó vastag takarót 
fektettek.

A legnagyobb szerencsének az számított, hogy csak egy ember veszítettünk, és mindössze 
két sebesültünk van, mióta elhagytuk Masindit (BAKER 1879: 387).

Afrika természetrajzának egy hitelemmel áthatott mozzanatába pillanthatunk be az utolsó 
itt idézett, végül is drámai pillanatokba torkolló jelenet felidézése során:

„Unyoro erdőiben egy sajátos madárfajta található, amelyik olyan hangokkal kiáltozik, 
amelyet az alábbi hangjegyek mutatnak.
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A bennszülöttek antilopszarv kürtjeinek füttyeivel utánozzák ezt a kiáltozást. Észrevettem, 
hogy a leshelyekből bekövetkező támadások előtt is mindig hallottuk ennek a madárnak a 
hívogatását.

Egyik szolgám kijelentette, hogy ez a madár figyelmeztetett minket a veszélyre, és felkiál-
tott: „Co-co-me! Co-co-me!” ami nyelvükben azt jelenti: „Vigyázz! vigyázz!”

Katonáim azt mondták, hogy ez a madár azt kiáltozza: Shat-mo-koor! Shat-mo-koor! 
„amely azt a parancsot adja ki „Készülj fel”. Ennek megfelelően mindig felhúzták a ka-
kast a puskájukon, amikor meghallották ezt a jelet. Volt valami rejtélyes abban, ami a 
távolságot tiszteletben tartja… magas erdőn és véges végig tartó fűben haladtunk előre. A 
feleségem rettenetesen elfáradt. A folyamatos vizes csizmákban való vándorlás, amely ho-
mokkal lesz teli, amikor áthaladunk a kis patakokon, és sáros üregekben gázolunk, szörnyű 
fájdalmat okoz…. 

Tökéletes csendben haladtunk előre, amikor egy madár kiáltását hallottuk meg: „Co-co-me! 
Co-co-me”!

Ebben a pillanatban egy lándzsa repült el közöttünk, és a puskák olyan gyorsan válaszoltak, 
mint a villám!

Az előjelzés kürtjele: „Állj”. Soha nem szerettem ezt a vezényszót hallani, mert az mindig 
valami rosszra utalt.

Azonnal előrementem, és megtudtam, hogy Mohammed Mustapha hadnagy sebesült meg 
[…] (BAKER 1879: 390–391)

A Baker-házaspár két afrikai utazásának 
eseménytörténete 
ELSŐ UTAZÁS 1861–1865

1861. március megérkeznek Kairóba, cél: felfedezni a Nílus etiópiai eredetét.
1861 vége: elérik Khartumot.
1862. december 2.: a súlyosan megbetegedett Baker végrendeletet ír, igen jelentős összeget 

hagyva Florence-ra.
1862. december 18.: elhagyják Khartumot hajóval.
1863. február 2.: elérik Gordonkorot városát, amely akkor egy rabszolga piacot és állomást 

fogadott magába, itt találkoznak Speke-el és Grantal.
1863. február 15.: Bakernek felfedező utat javasolnak, miközben maga Sam felfedezte a Nílus 

másodlagos forrását képező tavat, a Luta N’zige-t.
1863. február 18.: Speke and Grant eltávoznak Khartoumba.
1864. március 27.: Sam és Florence elindulnak felfedezni a Speke és Grant által említett nagy 

tavat.
1864. február 9.: elérik Bunyoro-t, kapcsolatok Kamrasi nevű királyával, nagy jelentőségű ese-

ményekre kerül sor.
1864. március 14.: Felfedezik az általuk elnevezett Murchison-vízesést, ahol a nagy folyam fő-

ágába folyik bele a hatalmas vízhozam, a vízgyűjtő medencét elnevezik Albert-tónak.
1864. április 14.–november 17.: Florence és Sam az ugandai Bunyoro Királyságban ragad ele-

gendő élelem, orvosság és megfelelő teherhordók híján.
1864. szeptember 18.: John Speke, a Viktória-tó felfedezője Angliában véletlenül főbe lövi 

saját magát.
1865. április 13.: Florence és Sam visszaérkeznek Gondokoro-ba.
1865. április 16.: Sam újabb végrendeletet ír, még több pénzt hagyva Florence-ra.
1865. május 5.: Florence és Sam visszaérkeznek Khartumba.
1865. szeptember: Sam bátyja, James találkozik Sam-mal és Florence-al Párizsban.
1865. október 14.: Florence és Sam Dover-ben elérik Angliát.
1865. november 4.: Florence és Sam speciális engedéllyel örök hűséget esküdnek egymásnak 

a St. James templomban.

MÁSODIK UTAZÁS 1869–1873

1869. február: már Egyiptomban, Kairóban tartózkodnak.
1869. április: Samuel Bakert az egyiptomi Ismail khedive angol egyetértéssel kinevezi az 

egyenlítői új területek főkormányzójává.
1870. február 8.: Khartumból indulnak a Níluson, 650 katonával.
1870. február 21.: visszatérnek Khartumba, mivel egy hatalmas sudd (= úszóláp) gátolja a 

felfelé hajózást.
1871. április 14.: a házaspár nagy katonai kíséretével ismét eléri a Gondokoro ugandai várost, 

ahol felépítik Ismailia állomást.
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1872. április 25.: ismét Masindiban, 212 katonával, a Bunyoro királyságban Kabba-Rega, a 
régi király gyanús viselkedésű fia van hatalmon.

1872. június 8.: Banyoro ország megtámadja az expedíciót, a Masindi csatára kerül sor, majd 
az expedíció maradéka menekülőre fogja.

1872. június 14: hét napon át tartó nyomorúságos menekülés Masindiból Rionga királyhoz, a 
nekik állított csapda elkerülése érdekében.

1873. március: Európában hírek terjednek el a halálukról.
1873. június 29: Sam Khartumból győztes hangulatban telegrafál a Wales-i hercegnek.
1873. december 8.: Sam a Királyi Földrajzi Társaságnak ad tájékoztatást második útjukról.

A második út eseménytörténetéből azonban (amelyet ugyancsak Pat Shipman könyvé-
ből adaptáltunk) nem derül ki az a folyamatos küzdelem, amely a rabszolga-kereskedelem 
felszámolása érdekében zajlott S. W. Baker vezetésével, akit ezúttal is hősies felesége segí-
tett ki nehéz pillanatokban. Bár ez a kísérlet olyan történelmi időszakban és körülmények 
között zajlott, amikor még a végeredményt illetően az egyébként az angol és az egyiptomi 
hatóságok által is erőteljesen támogatott humanitárius törekvés eleve bukásra volt ítélve. 
Mindemellett megállapíthatjuk, hogy Sam és katonái egy sor törzset, etnikai csoportot men-
tesítettek, legalább átmenetileg, a legnagyobbrészt törökök (akkor még nagy befolyással bírt 
a török birodalom Egyiptomban!) és arabok vezette rabszolgavadászat borzalmaitól. Rab-
szolgákat szállító hajókat tartóztattak fel, táborokat számoltak fel, próbáltak kereskedőket (és 
persze a busás jövedelemért partnerül szegődő helyi törzsi vezetőket is) rávenni eme mocs-
kos emberkereskedelem beszüntetésére. Számos későbbi feljegyzés, dokumentum igazolja, 
hogy a megmentett, megsegített helybéli afrikai közösségek még sokáig szívesen emlékeztek 
a lényegében soha létre nem jött tartomány (Egyiptom új szudáni területei) alkalmi kormány-
zójára és feleségére.

A kutatás további távlatai és feladatai
Idézettel kell kezdenem. A német származású és különös sorsú Emin pasa (eredeti neve: 

Eduard Schnitzer, 1840–1892), akit egyes kutatók egyenesen kalandornak minősítenek, de aki 
egyébként különféle megbízásokból különféle funkciókat töltött be ugyancsak a szudáni, il-
letve közép-afrikai területen, akár mint Baker egykoron, és akit egyszer maga Stanley mentett 
ki katonai jellegű szorultságából, nem sokkal halála előtt, 1890-ben, egy betegségéből felgyó-
gyulva, levelet intézett Bakerhez (Shipman könyvéből idézzük, mert a Krizsán bevezetőjében 
olvasható fordítás ismét csak nem hiteles):

„Mivel mindig a legnagyobb csodálattal adóztam annak a ragyogó munkának, amelyet 
provinciáinkban végeztél, és mivel megtiszteltetés volt számomra az a kiváltság, hogy követve 
a te munkálkodásod nyomait, összehasonlíthassam azt távoli országokéval – például Latooka-
val –, természetesen nagyon boldog voltam, hogy jó néhány iránymutatás elsősorban tőled 
származik. Nem felejtettek el az embereim közül többen is, akik soha nem fáradtak el arról 
szólni, hogy elmondják Sir Samuel (ahogy téged hívnak) történetét és vakmerő fegyvertényeit. 
Bunyoróban is emlékeznek rád, és sokszor még az öreg Riongára is, akinek az országát Kabba 
Rega elcsatolta, és amint Riongáról, rólad is igen sokat meséltek nekem.

Szeretnélek kérni, hogy fejezd ki mélységes tiszteletemet és üdvözletemet Lady Bakernek. 
Bunyoro bennszülöttei nagyon gyakran emlegetik nekem a „Hajnali csillagot”, mivel ma is így 
hívják őt; és embereim nagyon örvendeztek, ha kifejezésre juttathatták dicséretét, mint egy mindig 
jóindulattal telt közvetítőt tenmagad és az ő kötelességeik között. M’tesa-éknál (egyik mindkettőjü-
ket kiszolgáló afrikai partner – BSZ) láttam egy képet Lady Bakerről és rólad, amelyet az Albert 
N’yanza-ról készítettetek – és M’tesa elmondta, hogy te küldted el neki azt.”

Emin Pasha levele nagyon felvidította Samot: hiszen akkor minden, amit Florence tett, nem 
volt hiábavaló. Valami mégis csak megmaradt, ha csak nem is több, mint egy olyan őszinte és 
igaz fehér pár emlékezete, akik áthatoltak Szudánon” (SHIPMAN 2004: 383).

Ha arra gondolunk, Szilasi Ildikó kongói útjai során kiderült, Torday Emilre még 100 év 
után is emlékeznek a kongói kubák királyságában, ki tudja, mi maradhatott meg a Hajnali 
Csillagról az ugandai népek gazdag szóbeliségében.

Mindemellett a fő feladat az, kísérletet kellene tenni, hogy áttörjük azt az elbújási törekvést, 
amely Florence-t áthatotta, vélhetően attól kezdve, hogy Viktória királynő a pletykákra hall-
gatva (a házaspár már korábban szexuális kapcsolatot létesített, mielőtt házasok lettek volna), 
nem volt hajlandó audencián fogadni asszonyhősünket. Ennek az angol család becsületét vé-
deni akaró törekvésnek estek áldozatul megsemmisítésre ítélt iratai (hiszen úgy rendelkezett 
ügyvédje által, hogy mindent égessen el a halála után), sőt még, ha igaz, férje bizonyos levele-
zéseit is saját maga égette el. Még árulkodóbb az a megható gesztus, hogy ugyan 1916-ban a 
családi sírboltban temették el, de a neve nincs felvésve a sírjára.

Florence, aki Baker vasútépítési főintendánssal távozott Viddin-ből, soha nem kereste ké-
sőbb a módját, hogy magyarokkal kapcsolatba kerüljön. Ez még fel is róható lenne neki, ha 
nem tudnánk, milyen körülmények között kellett megválnia magyarságától. Viszont a tudo-
mánytörténeti kutatás fő feladata éppen az ilyen titokzatosnak tetsző, információk, dokumen-
tumok híján maradt események legalább részleges felderítése.
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Meggyőződésem, hogy sokat lendítene az ügyön, ha megkísérelnénk hozzájutni azokhoz a még 
nem publikált jegyzetekhez, levelekhez, iratokhoz, amelyek a család birtokában megtalálhatók. 
(Vajha az a bizonyos ügyvéd mégsem égette el az iratokat, hanem valahol lapulnak egy rejtett 
archívumban…) Másrészt bizonyos információk léteznek (erre mutat az Anne Baker által össze-
állított kötet is) arra vonatkozóan, hogy Florence számos másokhoz írott levelei fennmaradtak…

Fel kellene ehhez persze tárni S. W. Baker kéziratos hagyatékát is. Jellemző módon számos 
európai intézményben őriznek tőle leveleket (pl. a Tervureni Közép-Afrika Múzeumban 28 
Stanley-hez írott levelét). Ezekben az írásokban újabb információkhoz juthatnánk könyveiben 
„My wife” vagy „Mrs Baker”-ként emlegetett feleségéről.

Persze végig kellene bogarászni Baker publikált köteteit is. Már azokból (lásd az első afri-
kai útinapló mintegy 300 említését) szinte egy életrajzi mű kerekedhetne ki. Nem is említve 
azt, hogy a két nagy afrikai beszámoló közül az elsőt teljességében, és a másodikat is meg 
kellene jelentetni magyarul, akár mint a nő, a nőiség egyfajta apoteózisait.

És eközben világosabb és részletesebb képet kellene festenünk Florence-ról, mint bátor 
felfedezőről, mint természetes humanizmussal elkötelezett asszonyról, női és asszonyi meg-
nyilvánulásairól (lásd a gyermekek szeretete), vagy viselkedésmódjának sajátosságairól: még 
Afrikában is, öltözködésével egyfolytában azt igyekezett igazolni, hogy ő egy angol lady, to-
vábbá mit jelentett Afrikában török és arab nyelvtudása… stb.? S persze újra szembe kellene 
nézni azzal a tudományos kérdéssel, mit jelentett az Albert-tó felfedezése a Nílus forrásvidé-
kére irányuló feltárási kísérletek hosszú sorában.
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