
TOKAJI ANDRÁS

A ruandai népirtás és a dinasztikus dobok (1. rész)

Mint ismeretes, a közép-afrikai Ruandában az 1853 és 1895 között uralkodó IV. Kigeri 
Rwabugiri király alatt a tucik és a hutuk etnikai-társadalmi szembenállása mindinkább két 
népes társadalmi osztály szembenállásává vált, ami 1994-ben a hutu népirtáshoz vezetett. 
A Ruanda Királyságban négy dolog képezte a nemzeti önazonosság eszmei-szimbolikus 
alapját. Az egyik a király, a másik a tehén, a harmadik a mítikus király, Gihanga öröktüze 
és a negyedik a dob – pontosabban a dinasztikus dob – volt. Mindegyikük szoros kap-
csolatban állt a többivel. Gihanga a Nagy Tavak civilizációjának kultúrhőse volt, akitől a 
ruandaiak (többek közt) a tűzgyújtás és a fémfeldolgozás technikáját, a szarvasmarhákat 
és a dobot kapták.1 Innen a szólás: „Gihanga vezette be a tehenet és a dobot.”2 Már ez is 
sejteti, hogy a négy és fél évszázadon át uralkodó Nyiginya dinasztia királyi dobjai a mi 
számunkra szinte felfoghatatlan társadalmi-politikai szerepet játszottak, és ez magyarázza 
azt is, hogy a tragikus végkifejlet megértéséhez a dobok története is hozzátartozik.

Egészen ősi előzmények. Megfigyelték, hogy a makákó majmok meghatározott ritmus-
ban ütögetnek különféle tárgyakat, és ezzel fejezik ki erőfölényüket a többiek felett.3 
Ugyancsak ismert az emberszabású majmok körében – hasonló helyzetekben – a mell-
döngetés és a tapsolás.4 Ha a hím csimpánzok más csoportokhoz tartozó fajtársaikat 
észlelik, az ágak heves lengetésével, hangos kiáltásokkal és a fák törzsén való dobolással 
próbálják őket elijeszteni.5 Ha pedig segítségre van szükségük, ugyancsak dobolással és 
kiáltozással igyekeznek társaikat magukhoz hívni.6

A nyugat-afrikai mandinkák egyik eredetmondája arról szól, hogyan tanulták el a do-
bok használatát a csimpánzoktól. Egy napon egy vadász észrevette, hogy a csimpánzok 
egy dobbal szórakoznak. Elhatározta, hogy megszerzi a dobot. Egy csapdával sikerült 
éppen a dobost elfognia, ami az egész majomkolóniát „sírásra” késztette. De ő elvette 
a majomtól a dobot, azok pedig dob nélkül maradtak, és azontúl a mellükön doboltak. 
Az adatközlő szerint: „a csimpánzok eredetileg emberek voltak, akiket Isten büntetésül 
csimpánzokká változtatott”.7

A dobok az emberi közösségekben. Az ember – hogy dobolási igényét kielégítse – kifej-
lesztette a dobot mint hangszert és annak számtalan fajtáját. A dob erőszakos, hangos, 
kopogó hangja – szemben az emberi beszéd magánhangzóival és a zenei hangokkal 
szemben – ridegnek, embertelennek, esetleg kegyetlennek tűnhet fel, és a hallgatókban 
félelmet kelthet. Ezért is használták az ellenség megfélemlítésére éppúgy, mint az ártó 
szellemek elijesztésére (exorcizmus).

Ezenkívül a dob rezonátorürege létre hozhatta azt a képzetet, hogy a hangszer valamely 
lélek vagy szellem otthonául vagy átmeneti szállásául szolgál.8 Ez lehetett az egyik oka 
annak, hogy a lelkekkel és szellemekkel „dolgozó” varázslók és sámánok szinte elmarad-
hatatlan eszköze lett. Hozzájárult ehhez, hogy hangjának magassága igencsak meghatáro-
zatlan,9 ami alkalmassá tette arra, hogy egyrészt homályba vonja a közvetítő varázsló vagy 
sámán személyét, másrészt hogy „élethűen” utánozza a lelkek és szellemek különös 
hangját vagy érzelmeit. A dobolás ugyanilyen fontos vonása, hogy – a „dobnyelvek” 
segítségével – még gondolatok közlésére is alkalmas. A dobolás több vonatkozásban is 
előnyösebb volt a beszélt nyelveknél például a nagy távolságok áthidalása, az érzelmi 
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kifejezés szuggesztivitása, illetőleg a transzállapot előidézésének vagy érzékeltetésének 
tekintetében.10 A dobnyelveken azonban nemcsak emberekkel, hanem lelkekkel és szelle-
mekkel is lehetett érintkezni. Az is előfordult, hogy a varázslók vagy sámánok az egyes 
szellemekhez más és más dobnyelveken, azaz motívumokkal szóltak.11

(A királyi dobok Közép-Afrikában) A következőkben a bantu nyelvcsaládhoz tarto-
zó népek dobhasználatáról lesz szó. A Közép- és Dél-Afrikában, sőt Zimbabwéban is 
használatos ngoma típusú kúpdobot12 a néphit a gandák (Baganda) találmányának tartja. 
Mások úgy vélik, hogy a ngoma (vagy ingoma) szó a kongó nyelv goma vagy gnoma 
szavából származik. A Nagy Tavak vidékén engomának ejtik. A dél-afrikai zuluk kóru-
sos-drámai táncát ingomának nevezik, és a sámán neve sangoma.

A dob már a varázsló és a sámán kezében is részben transzcendens, részben evilági ha-
talmat képviselt. Egy ruandai szólás szerint „a dobokat nem kivájják (gupfukwa), hanem 
teremtik (kuremwa)”.13 A dobok különös hatalma tükröződik a gandáknak abban a mondá-
sában, hogy „A dobokat nem ütik hiába”, vagy abban, hogy „a dobokat ok nélkül nem sza-
bad használni”.14 A királyi dobokat a jobbadán francia és angol szakirodalom jelvénynek 
(insignia), ill. szimbólumnak (emblem) nevezi, de mint látjuk, itt sokkal többről volt szó.

A királyi dob mint személy. Közép-Afrikában a dobot nem puszta tárgynak, hanem félig-
meddig személynek képzelték, hiszen az animista gondolkodás szerint mindennek lelke 
van. Hát még annak, ami beszél, sőt birtokol, vagy önálló akarata van… A bagandák 
szerint a dobok úgy születtek, mint az emberek, amit az is bizonyít, hogy köldökzsinór-
juk is van.15 Ankoléban „kéregruhában” tartották, hogy ne „fázzon”, és (egyesek szerint) 
ezért égettek tüzet a közelében. Mivel férfinek tartották, egy nőneműnek gondolt dobot 
is tartottak mellette.16

Egy ruandai szólás szerint „A dobok nem hallgatnak (guceceka), hanem birtokolnak” 
(gutunga).17 A Banyankole klán Bagyendanva („együtt mennek”) nevű szent dobját a 
világi javak – első sorban a tehenek – „tulajdonosának” tartotta,18 a többi dob pedig a 
„szolgálója” volt. Családfő minőségében felesége (Kabembura) és egy fia (Nyakashaiya) 
is volt, akinek szintén saját marhacsordája volt.19 A burundi-i rundik Karyenda dobja 
ugyancsak saját marhacsordával rendelkezett, és áldozatokat mutattak be neki. Hús-vér 
feleségének (neve Mukarienda, „A dob felesége”) egész életében szűznek kellett lennie, 
viszont „minden” kérését teljesítették.

Egy ruandai szólás szerint „A dobokat nem teszik el, hanem elküldik, hogy segítse-
nek lefejni a tejet”.20 A királyi dobok részeit az emberi testrészekkel azonosították, és 
– típusának nevén kívül – személyes nevet is adtak nekik. A kiga nép (Észak-Ruanda és 
Dél-Uganda) szent dobjainak három neve is volt: a hangszer típusának megjelölése, egy 
„hivatalos” és egy „személyes” név.21

A király és dobja közti misztikus kapcsolat. Közép-Afrikában a királyok eredetileg a kö-
zösség varázsló- vagy sámán-főnökei voltak, akik főként esőjóslással és esőfakasztással, 
valamint rituális gyógyítással foglalkoztak. Abban az időben, amelyről már adatokkal 
rendelkezünk, egyfajta hatalommegosztás indult meg, amelynek keretében kezdett kü-
lönválni egymástól a királyi és a varázslói tisztség. Amikor királyok lettek, dobjukhoz 
fűződő különleges, misztikus kapcsolatuk mit sem változott.

A bantuk szerint a királyok lelke a királyi dobban lakozott, – mint a szibériai sámá-
né a sámán-dobban –, és a szent dobokba egy kvarckristályt is elrejtettek, melyet a 
dob lelkének tartottak.22 A király viszont tárgyiasult, amit az a szólás igazol, amely 
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szerint maga volt a dob: „A király karjai nem karok (amabóko), hanem a dobverők 
(imirishyo)”.23 Ezért mondták a munyankolék a saját királyi dobjukról, hogy „Ankole 
Bugyendanwa országa, és mi Bugyendanwa népe vagyunk”.24

A király szentsége abból fakadt, hogy lelke a nemzetségi ős szellemének „megtestesü-
lése” volt. Amíg a közemberek családi szellemei (umwuka) arra ügyeltek, hogy utódaik 
tiszteletet mutassanak irántuk, a királyi ősök szellemei (mhondoro) az ország ügyeivel 
és annak territoriális problémáival foglalkoztak.25

Ugyanakkor a varázslói-sámáni funkció nagyobb részét az udvari papok vették át, 
akik a királyok mellett működtek. Ruandában egy ritualistákból és zenészekből álló 
papság (abiru) működött a király mellett, kiknek tagjai nemcsak ideológiai és po-
litikai tanácsokkal látták el, hanem – saját tekintélyüknél fogva – legitimálták is 
hatalmát. Ők vették át a dobok rituális felügyeletét is.

A királyi dobok szentsége. A közép-afrikai királyságokban a dobolás – emlékszünk 
a csimpánzokra! – jellemzően a kiváltságos férfiak előjoga volt. A dobokat „királyi” 
és „közönséges” dobokra osztották. A legnagyobb, üst formájú dobok birtoklása csak 
a királyt illette meg. A ghánai asantik „beszélő dobjukat” a főnök házának egy külön 
szobájában tartották, és csak éjszaka lehetett mozgatni őket. Csak suttogva lehetett be-
szélgetni a jelenlétében.26 Ha a főnök ment valahová, a dobot mögötte hordozták, és ha 
leült, mögötte tették le.

A szent dobokat a királyok méltóságával ruházták fel. Nem érintkezhettek semmivel 
és senkivel, csakúgy, mint az alsó-guineai papkirály, Kukulu, aki magányosan élt az er-
dőben, vagy a togói esőfakasztó, aki egész életét az Agu hegyen egyedül volt kénytelen 
leélni.27 Volt, ahol csak ütővel ütötték, mert kézzel nem volt szabad érinteni őket. A dob-
házban zsámolyon tartották, hogy „lábuk” ne érhesse a földet.28 Volt, ahol a dobház mellett 
felállított nagy, a gémeskúthoz hasonló faállványra tették.29 A királyi dobokat az ugandai 
bunyurók kosárfonatban szállították; máshol függőágyon hordozták, mint Rutalindwa 
király fiát, Ndungutse álkirályt.30 A kongói busongó királyokat is az arra kijelölt emberek 
(abakongozzi) csak hordágyon, családja többi tagját pedig a hátukon cipelték. Uganda ki-
rályait a Bivaly-nemzetség tagjai vitték a nyakukban árkon-bokron át.31

Amikor az udvari dobok „befejezték szolgálatukat”, egy megszentelt helyre vitték 
őket, és áldozatot mutattak be nekik.32 Ha pedig egy királyi dob – a legnagyobb elő-
vigyázatosság ellenére – eltűnt a történelem viharaiban, vagy megsemmisült, akkor az 
emberek rebesgetni kezdték – akár a nagy halottak esetében – hogy itt vagy ott látták 
feltűnni…

A királyság és a királyi dob. A sámándob nemcsak a királyhoz, hanem a királysághoz is 
szorosan hozzátartozott. Ruandában maga a „dob” szó a királyi uralmat is jelentette.33 
A munyarwandák emlékezete szerint amikor Ruandának nem volt királya, a dobok „nem 
voltak hajlandók” megszólalni, a tehenek pedig megtagadták az ellést és a tejadást.34 
Az ugandai Ankole két királyi jelvényt használt: egy hajítódárdát és a ngoma dobot, me-
lyet Bagyendanwának neveztek. Ruanda királyi jelvénye a királyi hajviselet (korona), a 
pajzs, a jogar és a Kalinga dob volt.35 Az egyedi királyi dobok érzékletessé tették a király-
ságok önazonosságát. Ankolében azt mondták: „Bunyurónak Ruhugája van, Karagwének 
Nyabatamája, Ruandának Karingája, Ankolének pedig Bagyendanwája”. Bunyuro, 
Karagwe, Ruanda vagy Toro emandwa – azaz Chwezi – kultusza viszont közös volt.36

A szent doboknak saját kunyhójuk volt, melyben arra feljogosított „dobőrök” őrizték 
őket. A dobos kiváltságos ember volt, – mint az izraelietáknál a lévita –; mestersége és 
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jogosultsága apáról fiúra szállt, és előjogai voltak; például nem lehetett halálra ítélni. 
A kunyhókat – melyeket helyesebb volna „szentélynek” nevezni – Burundiban az ország 
magaslati helyeire állították, melyek politikai-vallási szempontból is kiemelt helyek vol-
tak.37 Bennük – így mondták – a koronázási dob számára tűz égett, melyet csak az ural-
kodó halálakor lehetett eloltani. A tűz nem „szimbolizálta” a király életét, hanem a király 
„ténylegesen” benne lakozott, és emiatt attól tartottak, hogy a tűz kialvása a király ha-
lálát okozza. Dobjaikat ugyanúgy „elevenítették” meg, mint az eurázsiai sámánok, akik 
dobjukat a családi tűz fölé tartották. Valószínűleg azért, hogy a tűzből beleszállhasson 
az Ős szelleme. Egy ruandai szólás szerint „A dobokat nem melegítik (gushyushywa), 
hanem füstölik (kuribora).38

A dobszentély igazságszolgáltató és segélyosztó hely is volt. A dobőrök meghallgat-
ták a feleket, majd igazságot tettek, és – akárcsak a jó király – inkább a szegényeknek 
szoktak igazat adni. A szentély oltalmazó terület is volt, mint a templomoké. 
Ha Ankoléban a király halálra ítélt valakit, az odaszaladt a Bagyendanwa dob szentélyé-
hez, és ha sikerült megérintenie a dobot, kiszabadult és visszanyerte elveszített jogait.39 

Ellenben ha egy rabszolga tette ugyanezt, attól kezdve a dob szolgájává vált.40

A király halála és a dinasztikus dob. A bagandák úgy gondolták, hogy a király ereje a 
királyi dob hangjától megnövekszik. Talán azért, mert az Ős szelleme a dob membrán-
jának, a hanghullámok és a király dobhártyájának segítségével a király testébe jut. Ha 
a király megvénült, azt mondták, „nem hallja a dobot”. Ami nagy baj volt, mert akkor 
nem hallotta az Ős hangját, és az Őssel való kapcsolat megszakadt.41 A 18. századi ru-
andai Karemera Rwaka királyról meg azt mondták, hogy “nem tudja felemelni a királyi 
dobot”. Ezzel nemcsak azt mondták, hogy már erőtlen, és alkalmatlanná vált a kor-
mányzásra, hanem azt is, hogy további leromlása lelkének leromlását vonná maga után; 
márpedig annak reinkarnációja esetén utódja nem tudna jól kormányozni, és ezért meg 
kell halnia. A király a célzást tudomásul vette, és visszavonult Budahába.42 A ruandaiak 
ugyancsak közvetlen összefüggést láttak a király egészsége és az ország jóléte között.

Amikor a király meghalt, a dinasztikus dobot „fejjel lefelé” fordították, ami a gyász jele 
volt, hasonlóan az európai félárbócra engedett zászlóhoz. Jelentése nem csak az volt, hogy 
a király meghalt, hanem az, hogy „A király és a királyság halott”. Éppen ezért tabu volt a 
király életében megfordítani a dobot.43 Ez a cselekedet felkeltette volna a gyanut, hogy az 
illető a király halálát kívánja, sőt, már talán meg is tette az első lépést. Márpedig ha a király 
meghal, „minden a feje tetején áll”. Innen a ruandai szólás: “a feje tetejére állítja a dobot”.

Így volt ez a bunyuróknál is. Amikor első királyuk, a Mubiito származású Mpuga 
Rukidi meghalt, a dinasztikus dob „a feje tetejére állítva” maradt, és többet meg sem 
szólalt.44 A bunyurók a király halálát valamilyen átok megfoganásának és a királyság 
pusztulása előjelének tartották. Amikor azonban fiát, Ocaki Rwangirát45 királlyá 
koronázták, a pap rátette fejére a Chwezi klán ősi koronáját, és marhát áldoztak 
neki. És miután „a fő tejhozó” (omukama) átvette a bugandai, busogai, nikoréi és torói 
küldöttek ajándékait, a nép üdvözlése közben „a feje tetejéről a talpára” állította a do-
bot (kujumura engoma), és – most már a felségjoggal élve – ütni kezdte azt. Ahogyan a 
dobolás hangja visszhangzott a hegyek között, az alattvalók fülsiketítő ordításban törtek 
ki: Okali, okali! („Éljen a király!”), majd a többi dob is bekapcsolódott a zenebonába.46

Az ős szellemének megöröklése a dinasztikus dob által. Már a varázsló- és sámán mes-
terség is apáról fiúra szállt. Sok szibériai sámán-főnök is nemzetsége totemjétől kapta 
sámán-lelkét, mely azután egy földi anya által megszült emberben testesült meg. Így volt 



64 TOKAJI ANDRÁS: A RUANDAI NÉPIRTÁS ÉS A DINASZTIKUS DOBOK

Valóság • 2019. október

ez az afrikai esőfakasztóknál is, és az isten-király is – mintha lélek-gének is léteznének 
– „megörökölte” elődje, s azzal együtt a nemzetségi ős lelkét.

A királyi dob szerves részévé vált az öröklés láncolatának, mivel a királyok apjuk, 
családjuk és nemzetségük ősének lelkét nemcsak „megörökölték”, hanem a tőlük meg-
örökölt dobból is testükbe fogadták. A 16. századi II. Ruganzu Ndori király47 egy csa-
tában halt meg, és lelke átköltözött a királyi Kalinga dobba,48 mely Ndori révén egy új 
és nagyobb állam képviselőjévé vált. Amikor a ganda király elfoglalta apja trónját, azt 
mondták, hogy „megette az apja dobját” (ali de ngoma kitawe),49 ami valami olyasmire 
utalt, hogy ősének lelke a dobon és a száján keresztül a testébe jutott.50

Amikor pedig a gandák azt mondták, hogy „a király a dob gyermeke” (omwana 
w’engoma), a dobot voltaképp azonosították a nemzetségi őssel. Még azt is mondták, 
hogy ngoma dobjuk az ősapjuk, akinek ők a gyermekei. Ankoléban azt az újszülöttet, 
aki a dinasztikus dob „jóakaratából” született meg, „Bagyendanwa gyermekének” tekin-
tették.51 (A pápua-újguineai őslakosok úgy hitték, hogy résdobjaik (garamut) ősanyáikat 
képviselik. Minden nemzetség külön dobjeleket alkalmazott, melyek a mítikus ősapára 
vagy ősanyára utaltak.52)

A nemzetségi ős szellemének átörökítése a totemállat és a királyi dob közvetítésével 
ment végbe.53 A közép-afrikai királyi dobot ugyanis szoros szálak fűzték a bantuk egyik 
legfontosabb toteméhez, a szarvasmarhához, mert bőre a dob membránját adta.54 (A szi-
bériai sámándob membránja és gyakran ütője is ugyancsak a nemzetség totemállatának 
bőréből készült, és használói az állat megtestesülésének tekintették. A teleut és hakasz 
sámándobokon ló alakjában a sámán nemzetségi „élet-lelkét” is megjelenítették.) Így 
tekintve a dolgot, a királyi dob a nemzetség totemjében lakozó Őstől „materiálisan” vet-
te át annak lelkét, pontosaban szellemét. Amíg a közönséges dobok kinyarwanda neve 
rumanura volt, az ilyen dobokat ingomának nevezték.55

A dinasztikus dob istenként való imádatát jelzi a munyankoléknak az a hiedelme, 
hogy Bagyendanwa dobjuk „lát és hall, és mindig tudja, mi zajlik Ankoléban”, és hogy – 
ha szükség van rá – cselekszik is, jóllehet – mondjuk így – „nem ver bottal”.56 Egy ganda 
monda szerint valamikor réges-régen talált valaki egy dobalakú követ, meg két másikat, 
melyeket verőként lehetett használni. Aztán volt két ember, akinek az volt a dolga, hogy 
üssék a dobot. A dobnak olyan volt a hangja, mintha állatbőrből készült volna, akárcsak 
a későbbi dobok. És a dobok néha magukat ütötték, anélkül, hogy valaki ütötte volna 
őket.57 Erre még visszatérünk.

A szent dobok dinasztikus hatalma. A lélekmegjelenítés első fokát az a közép-afrikai 
Kuba királyságban ápolt szokás képviselte, hogy amikor beiktattak egy királyt, egy fa-
szobrásszal elkészíttették kisméretű hasonmását (ndopját), melybe beleköltözött a lelke. 
Akár a királlyal, akár a szobrocskával történt valami, a lélek másik „tartályában” – a ho-
meopatikus mágia törvényét követve – hasonló változások mentek végbe. (Emlékszünk: 
a „klasszikus” sámán akkor halt meg, amikor utolsó dobjának határideje is letelt.58)

A lélekmegjelenítés második fokát a családi, nemzetségi vagy törzsi dob képviselte, 
amely – mint bálvány –, az egymásrakövetkező generációkat – a „vertikális közössé-
get” – próbálta egyben tartani a lelkek és szellemek képzeletbeli azonossága által. Ide 
tartoztak a varázsló-, vagy sámáncsaládok is. Karizmatikus hatalmának hátterében az 
a (fentebb már ismertetett) elképzelés állt, hogy az utód elődjének lelkét kapja meg és 
viszi tovább,59 ami együtt érvényesült a meghatározott dinasztiához kötődés tudatával. 
Ezért mondta Ankolé lakossága: „A király (mugabe) meghal, de Bagyendanwa mindig 
velünk van.”60 Két megjegyzés tartozik ide. Az egyik, hogy a dobkunyhó hasonlított a 
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„klasszikus” sámánság cölöpökön nyugvó bálványházaihoz, csak nem a családok, ha-
nem a klánok és a törzs bálványait őrízték. A másik, hogy a dinasztikus dobok – hasonló-
an a sámánság bálványaihoz, melyek gyakran arc- sőt fejnélküliek voltak –, jellemzően 
lemondtak az Ős antropomorf ábrázolásáról.

A törzsi dob előtörténete a homályba vész. Egy-két dolgot azonban tudunk az ősi bálvány-
ról, mely jellemzően nem volt más, mint egy emberi alakra utaló fatuskó, melyet vérrel 
bemázolt rongyokkal borítottak vagy állatbőrökbe, állatbundába csomagoltak be.61 A nem-
zetségi vagy törzsi ősnek – istennek – bemutatott áldozat során az Őst jelképező totemál-
latot leölték,62 és úgy nyúzták meg, hogy irhája az épen hagyott fejjel egyben maradjon. 
Miután húsát megették, szőrős irháját valamilyen – az őst, az istent – reprezentáló tárgyra 
felhúzták és feldíszítették. A bálvány ugyanis a rituálisan megölt és szétdarabolt totemállat 
– gyakran kínos precizitással – összerakott képét őrízte meg.63 A megölt állat-istent zenével 
és tánccal engesztelték,64 és három nap múltán Ég és Föld közé helyezve „kínálták” fel az 
Atyának, vagy barlangokba rejtették. Mivel a szertartást évente megismételték, a bálványt 
évente megújították, aminek során az újabb és újabb állatok vére rászáradt a bálványra, 
mely önálló életre kelt. Most már ő volt az Ős szellemét rejtő, megistenült totemállat, 
melynek áldoztak, tehát amelyet saját engesztelésére áldozták fel.65

És mit tudunk a közép-afrikai dinasztikus dobról? Kávája nem volt emberformájú, jól-
lehet fölfelé terebélyesedő csonka kúp alakja távolról az álló emberi alakra emlékeztet.66 
A kúp felső részét azonban – így lett belőle dob – a totemállat irhájába öltöztették, mint 
a bjelgorodi bálványt, melynek fejére rókabőrt feszítettek. A dinasztikus dob maga volt a 
„feltámasztott” áldozati állat. Most értjük meg, miért lehetett azt mondani, hogy a király 
„megette az apja dobját”. A varázsló-király – a totemállat képében – végső soron feláldozta 
ősapját, és lelkiismeretfurdalását azzal enyhítette, hogy adott neki – a saját húsából. Az is 
tény, hogy a közösség tudomása szerint a dobban benne volt az Ős szelleme, és hangjával 
az Ős hangját reprezentálta, hangjának áradásával az Ős akaratát közvetítette.

Ez új helyzetet teremtett. A totemállatnak már nemcsak Istennek – azaz az Ősnek 
–, kínálták fel a húsát, hanem a későbbi áldozatbemutatások alkalmával „Állatöreg” 
is kapott az áldozati állatok – azaz önmaga – húsából és véréből.67 Ez a gondolat öltött 
testet a dinasztikus dobnak az áldozás „misztériumjátékában” betöltött szerepében. A di-
nasztikus dob-bálvány ugyanis az áldozatbemutatások alkalmával mindig jelen volt, és 
olyankor „ő” is kapott az áldozatok húsából, és az áldozati állatok vagy emberek vérével 
locsolták.68 Ami végső soron ismét csak azt jelentette, hogy a feláldozott totemállat irhá-
ját a „saját” vérével locsolták.69 Ugyanígy jártak el, amikor a marhabőr a használatban 
elkopott, és cserélni kellett.

Amikor pedig még dívott az emberáldozat szokása, az áldozatot a nyitott dob felett 
fejezték le, és vérét ráfolyatták a fétisekre. Egy új király megkoronázásakor akár három 
embert is feláldoztak.70 És amikor a király dobolt a dinasztikus dobon, maga az Ős do-
bolt a totemállat, azaz az „Állatöreg” – azaz önmaga – testén, és így közvetítette az Ős 
szavait – nem a saját szájával, hanem a dob hangjaival – az embereknek. A szertartás 
után pedig egy dob-kunyhóba vitték, ahol Ég és Föld között egy magaslaton vagy fel-
támasztva vagy felakasztva tartották, mint ahogy a sámánszertartásokon megölt állatok 
maradványait is szerte a világon cölöpökre tűzték.71

A dinasztikus dob mint oltár. Az a körülmény, hogy az áldozatot a dob felett fejezték 
le, arra utal, hogy a dinasztikus dob egyben az áldozati oltár is volt. Ez ellentmond 
annak, hogy az oltárok általában kőasztalok voltak. A legelső ilyen alkalmatosság egy 
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monolit pillér volt, melynek legősibb formája egy halom összehordott kő volt, melyre a 
varázsló-ritualista rálocsolta a vért, és hagyta, hogy lecsorogjon a földre.72 Kissé fej-
lettebb formájában egy kisebb kövekre ráhelyezett lapos táblakő, melyre ráhelyezték 
a hús- és véráldozatot, mint az indiánok.73 Ilyen tárgy volt a dinasztikus dob is, melynek 
oldalán lecsorgott az áldozatok vére, és ami miatt tabuvá vált.

Ilyen volt a közép-amerikai quichék vagy az arabok kőoltára (noşb), mely elé egy 
gödröt (ghabghab) ástak, melyben összegyüjtötték a vért. Lehet, hogy az afrikaiak rés-
dobja pompásan megfelelt ennek a feladatnak is? A vérben tartózkodó szellem pedig, 
amikor a vért ráloccsantották, behatolt a köbe. De nemcsak ez történt: a „szemtanuk” 
szerint „az igazság az, hogy a kő akkor nem volt kő: (az istenek) fiatalemberek alakjában 
tűntek elő.” Sőt: „amikor a vadászok a madarak és szarvasok vérét ráöntötték Tohil és 
Avilix (isten) kövére, és amikor az istenek megitták a vért, a kő megszólalt”.74 A véráldo-
zat a skandinávoknál jóslási képességet kölcsönzött a köveknek.75 De hát ugyanez történt 
a dobbal is, mely olyan transzcendens tudás birtokába jutott, ami minden és mindenki 
más fölé helyezte. De erről később.

Az analógiából egy dolog hibádzik: a dinasztikus dob nem kőből volt. Csakhogy a 
kiganda zene egyik szakértője szerint fennmaradt a gandák egy mondája a dob „szent” 
eredetéről. Valamikor régen találtak az emberek egy dobalakú követ, meg két másikat, 
melyeket dobverőként lehetett használni. Akik azzal voltak megbízva, hogy üssék eze-
ket a kődobokat, megkapták a két dobverőt, és elkezdték ütni azokat. A doboknak olyan 
volt a hangja, mintha állatbőrből készült volna, akárcsak a későbbi dobok. És a dobok 
néha magukat ütötték, anélkül, hogy valaki ütötte volna őket…

A királyi udvar papjai a szent dobokhoz – hasonlóan a „klasszikus” sámánokhoz 
– egyedi fétiseket is készítettek, melyeket a dob belsejébe rejtettek. Általában kisebb 
tárgyak voltak: egy orvosságos anyagokkal átitatott agyaggolyó, azután különböző ap-
róbb tárgyak egy botra erősítve, melyeket a dob készítésekor leölt áldozati állat vérével 
szintén meglocsoltak. Ezek is valamilyen hatalommal rendelkező szellemet foglaltak 
magukba, melyeket készítői hatalomgyakorlásra használtak.

A „léleköröklés” harmadik fokát Ruandában a Nyiginya nemzetség azon törekvése hoz-
ta létre, hogy megalapítsa saját uralkodó dinasztiáját. Úgy gondolták, hogy a hatalom 
stabilizálásának az a legbiztosabb módja, ha egy bizonyos tárgyban testesítik meg a di-
nasztia öröknek szánt alkotmányát.

A választás a dinasztikus királyi dobra esett, mivel egy régi hagyomány szerint az 
Abasinga („a győztesek”) klán Tega nevű családjának egyik őse, Nyabutege, „fedte 
fel” a Kalinga dob eszméjét Gihanga félistennek.76 A helytartóság hatalmát, melyből 
az új uralkodó dinasztiák erednek, mindig a helyi vallásgyakorlat kiterjesztése jelzi. 
A települések egyesítése nemzetet és új panteont teremt. A totem-állatok, a totem-faj vé-
re, pontosaban az abban lakozó lélek, az áldozati állat és a dinasztikuas dob által átvihető 
a nemzet bármely tagjába.

A Nyiginya nemzetség ily módon összekapcsolta dinasztiája eredetét az ország és 
a királyság intézményének eredetével, illetve jó eséllyel mutatta be saját alkotmányát 
hiteles, legitim és örök – tehát alternatíva nélküli – alkotmányként. Jól tudták, hogy 
a legnagyobb hitelességet az isteni eredet, a legerősebb legitimitást pedig a hagyo-
mány biztosítja. Az országalapítóra az új dinasztia újkeletű hagyománya e szavakkal 
utalt: „Gihanga, aki megteremtette a teheneket és a dobokat (Gihanga cyahanze inka 
n’ingoma).”77 Thomas Mitchell írja, hogy addig, amíg a fétis a totem kicsinyített és ki-
üresített változata, „a bálvány annak gigantikus, felduzasztott (inflated) változata, mely 
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egyedülálló fontosságra tör, és birodalmi törekvések jellemzik”. Továbbá „a bálvány 
arra való, hogy imádják, és feláldozzák magukat érte”.78 Ilyen bálvány volt a dob, mely-
nek membránja a totem-állat bőre volt, és a király, melynek hajviselete a szarvasmarha 
szarvát (erejét stb.) mintázta.

A dinasztikus joggal felruházott szakrális királyi dob a szuverenitás megtestesülé-
se, egyben misztikus közjogi kormányzati intézmény volt, mely nagyobb hatalommal 
rendelkezett, mint maga a király. „Bagyendanwa olyan, mint Mugabe, csak nagyobb. 
Mugabe az ő szolgája” – mondták az ankoleiak.79 A dinasztikus dob királyokat „ültetett 
trónra”, és – a kultuszon nyugvó közmegegyezés alapján – „megakadályozta” trónra 
kerülésüket, vagy „véget vetett” királyságuknak. Afféle legitimációs forrás és „jogha-
tóság” volt, mely nemcsak szimbolizálta, hanem ténylegesen rá is ruházta (delegálta) a 
királyra a királyi hatalmat. Ahogyan csak a királyi hatalom jogosított fel valakit a dob 
birtoklására, a dob birtoklása is feltétele és elégséges alapja volt a legfelső hatalom meg-
szerzésének.80 A tuci király csak akkor vált jogosulttá a trónra, ha volt saját dinasztikus 
dobja, és elsajátította annak a – rituális szabályok által előírt – kezelését.81

Hatalom és kiszolgáltatottság. A burundi ingoma együttesben a Karyenda dob vitte a 
vezetőszerepet, mert abban lakott az ország Ősének szelleme. A rundik neki tettek es-
küt, és a király halála esetén a miniszterek a dob nevében irányították a királyságot.82 
De mivel a dob egy fizikai tárgy volt, a királyságot szó szerint „el lehetett lopni” vagy 
„rabolni”, és ezért fordítottak különösen nagy gondot az udvari dobok őrzésére, amit 
egy a mi koronaőrségünkre emlékeztető intézményre bíztak. Amikor a királyi dobokat 
kivitték a nyilvánosságba, a fonott királyi pajzsot védőleg elébe tették.83 Amikor pedig 
a király meghalt, a királyi dobok őrzője (mugema) kettőzött gonddal őrízte az udvari 
dobokat, mert azok birtokában bármely herceg minden további nélkül királlyá koronáz-
hatta volna magát.84

Tudor Parfitt brit történész a bantu nyelvcsoporthoz tartozó vendák (Zimbabwe) 
Ngoma Lungundu („Mennydörgő Dob”) nevű dinasztikus dobját, melyet a mítikus fél-
isten király-ős, Mwari dobjának tartottak, jelentőségében a zsidók Frigyládájához ha-
sonlítja.85 Hasonló szerepet töltött be a ruandai Kalinga, a burundii Karyenda, a bushii 
Biremera, vagy a karagwei Bagendanwa. A hasonlatot kiterjeszthetjük a Brit Koronára,86 
a magyar Szent Koronára87 vagy a cseh Szent Vencel koronára.88

Más a helyzet Bugandával, ahol ezt a funkciót nem egyetlen királyi dob, hanem a 
királyi dobok Mujaguzo nevű csoportja töltötte be. A gandák még mindig úgy érzik, 
hogy „a dobban” lakozik az ország, a közösség életereje. Mint mondják: „Buganda a 
dob nélkül nem létezne”.89 A banyankolák pedig: „Amíg Ankolában lesz Bagyendanwa, 
addig virágozni fog az ország és a nép”.90 A kiganda zenész szerint „az igazság az, hogy 
amikor valamilyen konfliktus volt a királyságban, a dob egyszerűen eltűnt, vagy szét-
tépte, vagy megfojtotta magát.”91

Ami Ruandát és a Kalinga dobot illeti, dob különleges közjogi állása közvetlenül ösz-
szefügg azzal a kérdéssel, mennyire volt képes az uralkodó dinasztia – azaz a Nyiginya 
nemzetség – elnyerni az egész társadalom, illetve a nemzet egészének tiszteletét. Jól 
példázza ezt Ruanda Dobja Királyi Dobrendjének hivatalos tájékoztatása: „Csak Ruanda 
Királyság nemeseinek volt szabad érintenie a dobot”. Továbbá: „A Kalingát minden idő-
ben egy palotában tartották, és egy őr felügyelte. Azt gondolták, hogy ha a Kalinga el-
veszne vagy elpusztulna, Ruanda nemzetének is vége lenne (…) Ezért 1959-ben, amikor 
III. Mitara Király Őfelsége elgondolta ezt a rendet, a dob volt a leglogikusabb választás 
a legmagasabb Rend képviseletére a jog szerinti Királyságban”.92
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A bálvány elorzásának katasztrófája fenyegetett magában a királyi palotában is, ahol 
elvileg csak egyetlen férfi, a király üthette a dobokat. A helyzet azonban az volt, hogy ezt 
a feladatot egy férfi rabszolga végezte, aki viszont – kizárólag a palotán belül – nőnek 
számított. (Neve bakopi, azaz „hermafrodita” volt.) Amikor a király meghalt, egyedül a 
bakopinak volt hozzáférése a dinasztikus dobokhoz, hiszen ő (nő lévén) nem koronáz-
hatta magát királlyá.93

A dinasztikus dob mint alkotmánybíró. A fentebb már idézett kiganda szakértő szerint a 
dobok azért szóltak anélkül is, hogy valakik ütötték volna őket, mert valamilyen termé-
szetfeletti erő ütötte őket. A dobolás értelme nem az emberektől származott, hanem már 
benne volt a dobban: „A dob azzal rendelkezik, amit mi annak az erőnek nevezünk, ami 
egész Bugandát kormányozza.94

A legfelső hatalom az istenek – azaz a nemzetségi ősök – kezében volt, és ezért a di-
nasztikus dob már megszólalásukkal is az ő „szavukat” közvetítette. Ha pedig a király 
úgy akart hatalomra kerülni, hogy elleplezte a nemzetség iránti ellenséges érzületét, 
akkor „nem szólaltak meg”, azaz nem „hagyták jóvá” beiktatását. A fentiek alapján a 
királyi dob jogalanyként jelenik meg, amit az is „megalapoz”, hogy azt a nemzetségi 
ős szelleme „lelkesíti meg”. A dinasztikus dob ilyenformán a királyságokon átívelő 
megbizatása révén az alkotmánybíróság szerepét is betöltötte.

Ez már a koronázási szertartásból is kitűnt, melynek egyes mozzanatai arról tanús-
kodtak, hogy a dinasztikus királyi dob eszmei értelemben – mint jogi személy – felette 
állt a mindekori királynak. Amikor Rukidi Mpuga, az első Babiito király trónra lépett, 
a királyi udvar legmagasabb emberei – a miniszterek és az udvari jósok95 – üdvözölték a 
királyt, és arra kérték az isteneket, ne engedjék a dobokat – szó szerint – „megszólalni”, 
ha a király valójában „színlelő” volna, vagy ha nem volna „méltó” örököse a Bachwezi 
klánnak. És hozzátették: „És legyen gyűlölt, ha csak egy tettető!”

Most érkezett el a legdrámaibb pillanat. Egy Ruhaguzi nevű férfi a királyi rezidencia 
elé hozta a nagy Kajumba dobot, továbbá a Nyalebe és a Kaijuire nevű dobokat,96 me-
lyeket magának a királynak, Rukidinek kellett megütnie. Rukidi pedig beleütött a dobba 
egy elefántcsont-ütővel.97 Ha minden rendben ment, megállapítást nyert, hogy a dobok 
„nagyon jól szóltak”, ami a dobok nyelvén azt jelentette, hogy a trón várományosa meg-
felel a királyság „alaptörvényének”, és immár legitim királya a királyságnak.98 Az „utol-
só szó” tehát a dinasztikus dobot illette meg. Ezért mondták a bagandai gandák, hogy 
„A bűn kívánatosabb, mint a dob elpusztítása” (ekibi kikira engoma okulawa). Vagy: 
„Uganda addig létezik, amíg megvan a dob”.

A pásztorkodással foglalkozó népek általában agresszívebbek voltak a letelepült föld-
művelő népeknél, és ahol egymás közelségében éltek, az utóbbiak egy idő után gyakran 
találták magukat egy alsóbb néposztály helyzetében. Így volt ez Ankole királyságban is, 
ahol a királyt is adó Bahima klán a lakosság túlnyomó többségét kitevő Bairu klánhoz 
tartozó parasztságon uralkodott. Mégis, úgy tűnik fel, hogy a Bagyendenwa dob, mely 
Ankole egész népének bálványa volt, egy magasabb szempontot és egy magasabb hatal-
mat képviselt. Bizonyos mértékig az egész nép érdekét képviselte a klánok rész-érdeke 
felett, ami azt jelenti, hogy a Bahima klán fölött is „hatalmat gyakorolt”. Adott esetben 
az egész közösséget „megvédte” bármiféle jogsértés vagy igazságtalansággal szemben.

Végeredményben a királyok mellett működő ritualisták bölcsessége nyilvánult meg 
a dob-alkotmányban, melyet a társadalmi béke érdekében alakítottak ki ilyenné, 
és amit azután – ha valami zavaró körülmény (pl. lázadás) nem lépett fel –, az alattva-
lók teljes mértékben elfogadtak. Még egy halálraítélt Bairu is közkegyelmet kaphatott 
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a dob-szentélyben, ha megérintette a dobot.99 Ne gondoljuk azonban, hogy ott szabad 
volt; „valójában” a dob „szolgájává” vált. Hasonló volt a helyzet az odatévedt állatokkal 
is, melyek attól fogva szent állatnak számítottak, tehát sem elvinni, sem megölni nem 
volt szabad őket, mert a dob „tulajdonává” váltak.100

A szent dinasztikus dob különleges státuszának végső bizonyítéka, hogy Ankolében a 
királyt is „A Dob”-nak nevezték, mivel a dinasztikus dob – a királyhoz hasonlóan – az em-
berek összesége feletti hatalmat testesítette meg. A király személye tehát – bizonyos érte-
lemben – ugyanúgy bálvány volt, mint a bálványkellékekbe öltözött „klasszikus” sámán 
vagy a dinasztikus dob.
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