
TOKAJI ANDRÁS

A ruandai népirtás és a dinasztikus dobok  
(2. rész: Ruanda)

A déli Mugesera tó mellett és a közép-ruandai Gasabóban letelepedett tuci Nyiginya 
klánnak 1081-ben sikerült önálló államot alapítania. A Singa klán Barenge dinaszti-
ája utolsó királyának, Jeninek nem volt férfi örököse, és ezért odaadta leánya kezét 
Gihangának, – a ruhengeri, bunyabungói, bushubii, karagwei és ndorwai királyság meg-
alapítójának –, egyúttal pedig az Abakaraza testület vezetője, Rubunga, bevezette őt a 
monarchikus szertatásrendbe, és átadta neki a királyság jelképét, az ún. Rwoga dobot.1

A Banyarwanda királyság a 19. századig független, egységes és központosított nem-
zeti államként működött. 1600 körül lerohanták ugyan a banyorók, aminek következté-
ben királyaik nyugatra menekültek,2 de maga a királyság megmaradt, és az északi, Sindi 
királyi klánból származó II. Ruganzu által alapított Nyiginya dinasztia Nyanzából kiin-
dulva újjáépítette a királyságot.3 A 16–17. század fordulójára nyolc királyság jött létre, 
melyekből a tuci Nyiginya nemzetség vezetésével – hódítások és beolvasztások révén 
– kialakult a Ruandai Királyság, mely a 18. század közepére dominánssá vált.

A királyi dobok (ingabe). Ruandában kétféle dobot tartottak számon: a dinasztikus dobot 
(franciásan dob-embléma) és a szertartás-dobokat (ingabe). A dobok birtoklása annyira 
kötődött a hatalomhoz, hogy csak a király és annak anyja birtokolhatta őket.4 Háromféle 
királyi dob volt használatban: a „dinasztikus dob” (ingoma zingabe), a „szertartás-dob” 
(ingoma zimihango), és „a dob, amelyik beszél” (ingoma zimivugo).5 Az ingoma – mely-
nek jelentése önmagában is: „dob” – egy kivájt fatörzsből készített, alapvetően henge-
res, bár az alján elkeskenyedő dob. Általában umuvugangoma fából készítik.6 A név azt 
jelenti: „a fa, amely a dobot megszólaltatja”.7

A dobok használata az ősidőkben a király és közvetlen környezete: az anyakirályné és 
a három udvari pap (együttesen: abíru) előjoga volt. A legfontosabb dobot, a Kalingát, 
olykor maga a király használta. Amikor például Yuhi Musinga királyt8 beiktatták vagy a 
vendégeit üdvözölte, saját maga ütötte ki rajta az ilyenkor használatos ritmust.9 Ha vala-
ki el akarta volna orozni a dobolás privilégiumát, felségsértést követett volna el,10 hiszen 
csak a királynak és legszűkebb környezetének volt joga arra, hogy közvetítse az istenek 
szavát az alattvalóknak. A királyi dobok – mint egyedi darabok – saját nevet kaptak, és 
– mint afféle miniszterek – különféle feladatokat „láttak el”.
• „Esőügyi miniszter”: a Mivumbi („Esős nap”) dob. Feladata a nagy szárazságok „megelőzése”.
• „Öntözési miniszter”: a Rugabo dob („Az öntözésre irányuló”)
• „Vadászati miniszter”: a Rugiramusango dob. Feladata a szerencsés vadászat biztosítása.
• „Közegészségügyi miniszter”: a Rugwizamigisha dob. („Az áldások öszegyűjtője”)
• „Hadügyminiszter”: a Rwegakangabo dob („Aki legyőzi a seregeket”)
• „Belügyminiszter”: a Rucabagane dob („Aki eltávolítja a lázadókat”)
• „Tájékoztatási miniszter”: az Impuruza dob („jeladó dob”)
• A Nyampundu dob a királyok beiktatásánál volt használatos,11

• az Indamutsa feladata pedig (többek közt) az volt, hogy a királyt és a fentebb felsorolt 
dobokat „üdvözölte”.12

• A Kalinga nevű dob volt a király dinasztikus dobja, melyről később lesz szó.
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A dobokat arra szakosodott mesterek készítették, és mint szent tárgyakat, bálványo-
kat, állványon és letakarva tartották13 egy „dobházban”, jobban mondva „szentélyben”, 
melyben szent tűz égett. A különböző feladatokhoz használt imákat, ráolvasásokat a 
dobok a maguk „nyelvén” is el tudták mondani. Egy zenei folklorista 7 „királyi ritmust” 
tudott azonosítani.14 Az eddigi legtejesebb gyüjtemény mintegy 73 különböző, megha-
tározott jelentéssel rendelkező ritmusképletet tartalmaz.15 Az udvar esténként „dob-ösz-
szejöveteleket” rendezett, melyeken díszítő mintákkal ellátott köcsögökből tejet ittak, és 
találós kérdésekkel szórakoztatták magukat. Most pedig áttekintjük, hogy a szent dobok 
honnan, milyen transzcendentális erőt nyertek egyes alkotórészeik segítségével.

A dobok kávája. A dob keretét csak valamilyen egykor élő, „lelkes” anyagból, konkrétan 
fából lehetett előállítani. Ez a szudáni tikfa volt (Cordia africana). Kinyarwanda neve 
umuvugangoma, ami azt jelenti: „a fa, amely szóra bírja a dobokat”. Nyilván arra utal, 
hogy a dobokból a fák szelleme szól. A feldolgozott fa szimbólum-világa több korszak 
és világkép lenyomata volt.

Az egyik hagyomány a faszellem köré fonódott. A dobkészítők először kiválasztották 
a legmegfelelőbb fát, majd megjelölték. A kivágás napján a közösség dobosai körbe-
vették, és a fejükön tartott dobokon doboltak. Eközben vezetőjük egy meghatározott 
füvekből készült főzettel meglocsolta a fát. A hagyomány szerint abból a célból, hogy 
elkergesse a pythont, mely a fa lombkoronájában tartózkodott. Ez után a fát – a dobok 
tisztelgése közben – egy fejszével kivágták, lemérték, és darabokra vágták.16 Lehet, hogy 
a főzet eredetileg a faszelemnek szóló italáldozat (libatio) volt. A python lehetett a fa őr-
zője, mint a bibliai Teremtésben a kígyó.17

A másik hagyomány az ősök kultuszához kapcsolódott. A bandák (Buganda) a trombita-
készítéshez kijelölt fa előtt állva őseik szellemét szólították, és – hasonlóan az eurázsiai med-
veáldozás liturgiájához – engesztelőáldozatot mutattak be neki. Ugyanígy jártak el a lubák 
(Kongó) is tölcsérdobjuk elkészítésekor.18 Egyes források szerint a csaták előtt a harcosok 
odamentek „egy” fához, és arra kérték, adjon nekik erőt a harchoz, ők pedig, viszonzásként 
– ha sikerült levágniuk ellenségük fejét – a fa törzsét bekenték a vérével, fejét pedig „neki ad-
ták” –, azaz felhelyezték napkeleti irányban a fa egyik felső ágára.19 A sámánok Stellmoorban 
(Hamburg) a rénszarvaskoponyát, Szibériában a lókoponyát magas karókra tűzték, ily mó-
don kínálva fel az Égben lakozó megistenült Ősnek.20

A szent dobok alapanyagául megjelölt másik fa az umuvumu (Ficus thonningii) volt,21 me-
lyet az oltalmazás szent fájának tartottak. Ennek egyik magyarázatául az a legenda szolgált, 
amely szerint az istenként imádott Ryagombét vadászat közben a Buhanga erdőben megtá-
madta a megsebesített bölény, és az isten egy umuvumu fa ágai között talált menedéket.22 A 
hagyomány szerint azóta vették körül a királyok éppen ezekkel a fákkal rezidenciájukat.23 
Egy másik változat szerint akkor, amikor Ryangombét felöklelte a bivaly, az összes fa meg-
tagadta tőle a segítséget. Egy umuko fa azonban nem hagyta, hogy „leessen a földre”, és az 
ágai közt lehelte ki lelkét.24 Ennek a fajnak a példányait a Ryangombéról elnevezett vallás 
szentélyeinek építéséhez használták.25 Nem árt tudni, hogy Ryangombe (alias Lyangombe) 
alapította meg a királyi család őskultuszát ápoló Imana nevű titkos társaságot. Hosszú ideig 
élt az a hit, hogy a „megszállottakat” Ryangombe lelke szállta meg. A fentiek alapján feltéte-
lezhető, hogy a szent fán keresztül Ryangombe szelleme is belehatolt a szent dobba.

A harmadik hagyomány a termékenység-varázsláshoz kötődött. Az umuvumu fa 
ugyanis a halhatatlanság szimbóluma is volt, mivel örökzöld és hosszúéletű faj, és ezért 
a mindenkori királyokat reprezentálta.26 Ezt a hiedelmet erősíti, hogy a királyok külön-
leges „kéregruháját” ennek a fának a kérgéből készítették.27
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A dobok membránja. A dobkészítők a kivágott szeleteket úgy vágták ki, hogy a dob te-
teje kétszer olyan átmérőjű legyen, mint a talpa. A tehénbőrből elkészített mebránt sző-
rével kifelé helyezték a kávára, és egy tucat belefűzött bőrszíjjal erősítették a dobtestre. 
A tehénbőr szintén nagy spirituális jelentőséggel bírt, mert az egész bantu népesség any-
nyira tudatában volt a szarvasmarha-tartás bevezetése történelmi jelentőségének, hogy 
nemcsak Ruanda megteremtését, hanem „a tehén és a dob bevezetését” is Gihangának 
tulajdonították.28 Jóllehet a dobkészítők meg szokták tisztítani a membránt adó bőrt a 
szőrétől, a kanyarwandák a szőr megtartásával is demonstrálni akarták a bőr eredetetét. 
A tehén testének a dobban való jelenléte minden bizonnyal a tehén szellemének a dob-
ban tartózkodását is jelentette. A szarvasmarha a közép-afrikai pásztornépeknek „majd-
nem-totemjük” volt, amin azt értem, hogy csak azért nem volt totem, mert úgyszólván 
minden részét felhasználták valamire. Ezzel együtt voltak olyan klánok,29 amelyeknek a 
tehén valódi totemjük volt.30

A dobok színe. A királyi dobok kávája sötétvörös volt a rászáradt szarvasmarha- és em-
bervértől. Az áldozati marha – vagy az ellenség – vérét jelenítette meg, mellyel a dobot 
készítésekor – és a rákövetkező áldozások alkalmával – meglocsolták (libation) kifejezet-
ten abból a célból, hogy transzcendens erőt kölcsönözzenek neki. Az ellenség képviselőit 
vagy fogságban áldozták fel,31 hogy majd vérüket a királyi dobra mázolva kínálják fel iste-
nüknek,32 vagy a csaták színterén ölték meg kifejezetten azért, hogy levágott heregolyóikat 
ugyancsak áldozatként – és persze trófeaként – helyezzék el a dobok valamelyikén.

A szent dobok tisztelete. A szent dobot csak az udvari főpapok testülete, az abíru ke-
zelhette. Még érinteni sem volt szabad senkinek a királyon és a királyi udvar legbelső 
körének tagjain kívül, és nekik is csak az aprólékosan kidolgozott szertartások betartása 
mellett. A dobokat elzárták a kíváncsi szemek elől. Bizonyára azért, hogy az elrejtett 
kristályban lakozó szellem-ős ne juthasson bele valamely illetéktelen személy szemén 
keresztül annak testébe.33 Közvetlenül az udvar ellenőrzése alatt állt a dob őrzőinek 
Kabagaliban székelő irreguláris fegyveres csoportja.34 A dobot kosárfonat védte szállí-
táskor is, hogy még a földet se érintse, és hangja csak a nagyobb állami eseményeken 
volt látható vagy hallható. Háborúk idején féltékenyen őrízték, mert elvesztése egyben 
a kormányzásra való jog elveszítését jelentette.

A dob társadalmi súlyát mindennél jobban érzékeltetik a közmondások. Az egyik így 
szólt: „Az a király, akinél a dobok vannak”.35 Ezt ma úgy mondanánk: akié a sajtó vagy 
a média. A hutu parasztok egyik vezetője a demokráciához vezető utat nemrégiben így 
fogalmazta meg: „Ha ráteszed a kezed a dobra, azt jelenti, hogy a hatalom birtokába 
kerültél. A többieknek csupán egy lehetőségük van arra, hogy a dob és a hatalom köze-
lébe kerüljenek, és ez az, hogy a dobért kinyúló kart erőszakosan levágják, a többi kart 
pedig támogatják.”36

Egy másik közmondás így szólt: „Úgy táncol, ahogy a dobokat ütik”. Magyarul: „Úgy tán-
col, ahogy fütyülnek”. Aki pedig ellenáll, „nem a dobütés szerint táncol”.37 A harmadik: „A dob 
nagyobb, mint a kiáltás.”38 Azaz a királyi dob hangjának nagyobb a súlya, mint az alattvalók 
kiáltozásának. Mert a „dob” a hatalmat is jelentette. Egy ruandai paraszt még 2006-ban is így 
jellemezte az ellenzék helyzetét: „A dob nem engedi, hogy győzzön a kiáltás”.39

A beiktató Nyampundu dob története. A ruandaiak – pontosabban az évszázadokon át 
uralkodó Nyiginya klán – teremtésmítosza (Ubucurabwenge) szerint a monarchia az 
Egek Királyától, Nkubától származik. Íme a történet: Az Egek Királyának, Shyerezo 
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Nkubának felesége, Nyagasani, két fiút, Kigwát és Tucit, valamint egy leányt szült, 
akinek neve éppen a dob nevével azonos: Nyampundut. Egy napon a három testvér 
merő kíváncsiságból leszállt a Földre körülnézni. Kis habozás után Kigwa elvette nő-
vérét (Nyampundut), és megalapította a tuci Nyiginya klánt.40

A történet a későbbiek szempontjából is tanulságos lesz. Számunkra most csak az 
fontos, hogy azt az istent, akitől az uralkodó klán származtatta magát, Nkubának hív-
ták, és a nkuba szó „mennydörgést” jelent. Márpedig ismeretes, hogy az afrikai népek 
– hasonlóan más népekhez – hatalmas résdobjaikkal a menydörgés istenét próbálták 
megidézni,41 és dobjaik beavatásakor arra kérték a Mennydörgés Szellemét, hogy „ad-
jon erős hangot” hangszereiknek.42 Vagy azért, hogy közvetlenül váltsák ki az esőt 
(szimpatikus mágia), vagy azért, hogy megidézzék Viharistent, és előterjesszék neki a 
kérésüket (vallásos eljárás). Dobosaik szerint a tehénirhából készült membrán az esőt, 
a kecskebőr száraz, kemény hangja pedig a mennydörgést vonzotta.43 Amikor tehát a 
ruandaiak a koronázások alkalmával a nagy Nyampundu dobot ütötték, a mennydörgés 
„megtermékenyítő” istenét idézték meg, hogy emlékeztesse a királyt „esőfakasztási” 
kötelességére.

Az első dinasztikus dob (Rwoga) története. Az új alkotmány. A Gihanga-mítosz szerint 
két dolog bizonyította, hogy Gihanga teremtette Ruandát: a „tehén” – mint a marhatartás 
ikonja – és a királyi dob. Kissé filozofikusan: Gihanga végső lényege a tehenek és a 
királyság (Gihanga cyahanze inka n’ingoma.) Nemesi neve éppen ezért Ngomijana.44 
Praktikusan elképzelve a dolgot, Gihanga – attól függően, hogy félisten volt vagy 
király – készített vagy készíttetett egy dobot, és a ruandaiak ilyenformán akár 1081 
óta birtokában lehettek egy nagyjelentőségű királyi dobnak. Még a nevét is tudni 
vélték: Rwoga.45 (A név jelentése: „híres-neves”).

Itt jegyzem meg, hogy egyes feltételezések szerint – jóllehet a sámándob ősiségé-
hez nem fér kétség – a Nyiginya dinasztia szimbolikus szent hangszere kezdetben 
a nyamiringai síp volt,46 melyet később a dobbal helyettesítettek. Ha egy személy 
(vagy család) számüzetését dobütésekkel hirdették ki, az csak „elsőfokú” ítélet-
nek minősült. Ha azonban az ítéletet a királyi síppal (urusengo) tették közzé, az 
elítélt leszármazottai sem reménykedhettek abban, hogy valaha visszatérhetnek 
Ruandába.47 Ezzel összhangban a király körül működő kiváltságos csoport a „pa-
pokon”, a dinasztia krónikásain és a dobosokon kívül a síposokat (basengo) is 
magába foglalta.

Gihanga – hatalmát megerősítendő – szövetségeseket keresett közelebbi-távolab-
bi szomszédságában, aminek leglátványosabb bizonyítéka az Ijwi szigeten uralko-
dó, Singa származású Bashambo klán királyával, Jenivel48 kötött szövetség volt. A 
szövetség mindenekelőtt abban öltött testet, hogy Jeni odaadta leánya, Nyamususa 
kezét Gihangának. A szövetség másik mozzanata az volt, hogy a haldokló király – 
férfi utódja nem lévén – elárulta Gihangának az Abarenge dinasztiának az örökletes 
királyi dobra, a Rwogára vonatkozó titkait,49 egyesek szerint az ún. „titkos kód” 
(umwiru) első néhány „ösvényét” (azaz dalát).

A szóbeli hagyomány azt is tudni véli, hogy a Singák királyi rituáléját az Ijwi 
szigeten uralkodó Jeni király valamelyik alattvalója, ill. „lányának valamelyik kö-
vetője” vitte át Gihangának.50 (Megjegyzendő, hogy a Jeni név szinte változatlanul 
szerepel az ijwi-szigeteki Beshaza klán leszármazásában, mégpedig Bwishazában, 
tehát nagyjából ott, ahonnan a ruandai hagyományok szerint elhozták a dobot,51 tehát 
az önmagukban ellenőrizhetetlen adatok kissé erősítik egymást.) 
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Az „elhozták a dobot” állítás ugyanakkor felveti a kérdést, hogy Jeni csak a titkos kódot 
adta-e át Gihangának, vagy pedig magát a dinasztikus Rwoga-dobot is. A fent hivatkozott 
kutatás ugyanis hol a „dob”, hol a dob „rituáléinak” átviteléről ír.52 Másrészt – a titkos kód 
ismeretében – a dinasztikus dob átadása egy másik királyságnak túl nagy ár lett volna, hi-
szen a sziget számára az államiságról való végleges lemondást jelentette volna.

Ugyanakkor azt is „tudjuk”, hogy Gihanga létrehozta a – fentebb már említett – 
Abakáraza sereg fegyveres-politikai testületet, méghozzá – állítólag – abból a célból, 
hogy a Cyimumugizi nevű (jelentése: „az ország vezetője mindenható”) szent dobot 
felügyelje.53 Ha elfogadjuk a Rwoga nevű dob létezését, akkor valószínű, hogy Gihanga 
elkészíttette annak ún. „kísérő dobját” is, és ez volt a Cyimumugizi nevű dob.

A legenda arról is szól, hogy a dob az anyakirálynét – s egyben a nőiséget – szimbo-
lizálta, s „kísérője”, mintegy „felesége” volt a királyt – egyben a férfiasságot – szim-
bolizáló Kalinga nevű dobnak.54 A ruandaiak egyébként a favágót „vőlegénynek”, a fa 
kivágását „eljegyzésnek”, a kivágott fát „menyasszonynak”, a felszentelt fát pedig „fe-
leségnek” tartották. A fa kivágása előtt a kiszemelt fa mellett virrasztottak, közben pedig 
szakrális ritmusokat doboltak, alkoholtartalmú italokat fogyasztottak és táncoltak. Mind 
a kivágott fát, mind a házasságra érett lányt umwarinak nevezték.55

Új dinasztia: új dob, új ezoterikus kód. Gihanga az Abakáraza testület parancsnokának 
állítólag a Renge klán egyik tagját,56 egy bizonyos Rubungát nevezte ki,57 s egyes érte-
sülések szerint Gihanga tőle sajátította el a királyi jelvényeknek – s köztük persze a ki-
rályi dobnak – a kihalófélben lévő Singa-Renge klántól származó titkos tudományát.58 
Más források szerint Gihanga maga határozott a királyi jelvények megváltoztatásáról, 
és tervének megvalósítása céljából kereste fel Rubungát, aki feltárta számára a Rengék 
titkos kódját.59 Minden bizonnyal Rubunga volt Jeni király azon „szolgája”, ill. lányának 
azon „követője”, aki magával hozta a monarchikus dob misztériumát.

Meg kell azonban jegyezni két dolgot. Az egyik, hogy az Abakáraza állítólag már 
az előtt is működött, mielőtt a Banyiginya dinasztia bevezette volna a királyi dob in-
tézményét. A másik, hogy Gihanga nem máshonnan szerezte be a papokat és a dobot, 
hanem abból az országból, melynek Bwíru nevű szigetének lakosságát Mutemura ide-
jében bakarazának nevezték, márpedig róluk tudható, hogy korábban a ruandai val-
lás-központból, Kabagaliból települtek át oda.60 Rubunga tehát lényegében nem ment 
Ruandába, hanem visszatért oda. Kérdés, hogy mindebből mi és mennyi vonatkozik az 
új „alkotmányra” és az új dobra.

Gihanga uralkodásának ideje ettől függetlenül is egy reform előtti és egy reform 
utáni időszakra oszlik, amire mindenekelőtt a hittételek átváltozása utal. Addig, amíg 
a királyi jelképet a reform előtt a kalapács és a nyamiringai síp, az urusengo együtt 
képviselte, a reform után a Rwoga nevű dob vette át a síp funkcióját is. De a kalapács-
ról és a sípról sem feledkeztek meg teljesen: a királyi méltóság tiszteletében továbbra is 
fontos szerepet játszottak.61

Gihanga hálája nem maradt el. A „gondnokok kódjában” – a gondnokok voltaképp 
a királyság jelképeinek gondozói voltak – Rubunga „A Fölébe Helyező, aki a dob tit-
kos kódját a királyság fölé helyezte” melléknevet kapta (Mwungura Wunguye ingoma 
ubwiru).62 (Mai szóhasználattal: „az Alkotmányozó”.) Ezen kívül Rubunga „örökre” 
elnyerte a „nagy királycsináló” méltóságát, ami azt jelentette, hogy vele együtt utódai is 
bekerültek a hatalomba.63 Amikor egy új monarcha került trónra, a titkos kód értelmében 
mindig a Rubunga-leszármazottak közül kellett egy új személyt „dobos papnak” (abiru) 
kinevezni.64 Az abiruk vallásos szertartás-zenét adtak elő Ruanda királyainak és népének 
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a „gonosz szellemek” elleni védelem (exorció) céljából. Saját ritmus-képleteik – azaz 
ritmikus szó-, kijelentő- és varázs-formuláik – is voltak. Ők szolgáltatták a szertartás-
zenéket a bevatási, a házasságkötési és a temetési szertartásokon, a fegyveres tornákon 
és az aratás ünnepén.

Rubunga leszármazottai a tiszteletbeli „rituális” Tege dinasztiát alkották, melynek 
saját dinasztikus dobja is volt, melyet Busarurének neveztek.65 (A tege szó kiruanda 
nyelven „erőt”, „hatalmat” jelent; a busarure szó pedig ezt: „az ékköves”.) A Tege 
dinasztia királya Nyabiringu volt, aki a vallástudós-testület – az ún. Abiru kollégium – 
második legfontosabb tisztségét töltötte be, és tartózkodási helye a kabagarii Ramera 
volt. Továbbá ő volt a parancsnoka két csoportnak: az Abakaraza-dobosoknak és a 
Tegerangoma csoportnak, mely a királyi tenéncsorda felügyelője volt.66 Egy más forrás 
szerint legalább két rituális dob volt Nyabirigu birtokában: az egyik a Busarure, a másik 
a Rwagagaza nevű dob. A király a rituális szakértői testületet, a Tegét hatalmazta fel 
arra, hogy a maga házában őrízze a két dobot, és Nyabirigut nevezte ki az Abakaraza 
parancsnokának.67

A köztársaság kikiáltása után előkerült két régi dob, melyek egyikéről a néprajzosok 
azt állítják, hogy a Basarure nevű dob. A hagyomány szerint a dobot annak a „legrégeb-
bi papnak” (birunak) készítették, aki a magát Nyabutegétől származtató Tege családból 
származik. Nyabutege pedig Rubunga fia volt, aki udvari ritualista (mwiru) volt a ru-
andai Renge dinasztiából. (A dinasztia legkésőbbi leszármazottja Bishahurimbwa volt, 
aki annak a Sezibernek volt fia, aki udvari pap volt az 1896 és 1931 között uralkodó V. 
Yuhi Musinga alatt.68)

Azt is mondták, hogy eredetileg Rubunga fia, Nyamuhindula – „ki egy fából dobot 
készített” –, tájékoztatta I. Gahingát a Singa-Renge eredetű ezoterikus kódról és a dob-
rituálékról.69 Ha ez igaz, Gihangát sem Jeni, sem Rubunga nem „világosította meg”. És 
melyik dobot készítette el „fából” Nyamuhindula? A királyi, vagy valamelyik kísérő do-
bot? Soha sem fogjuk megtudni. Egy kissé eltérő feltételezés szerint Rubunga egy másik 
fia, Nyabutege,70 mint a Renge leszármazási vonal szakértője71 tájékoztatta a kultúrhőst 
a dinasztikus dob alapeszméjéről.72 Ha nem maga a nagytekintélyű Rubunga adta át a 
tudományt Gihangának, hanem annak valamelyik fia, Gihanga valószínűleg nem az ő, 
hanem fiainak, Nyamuhindulának és Nyabutegének a kortársa volt.

Hogy a zavar még nagyobb legyen, ismét mások szerint Nyabutege ugyan való-
ban Rubunga leszármazottja volt, de nem a 2. dinasztia, hanem a 3. dinasztia elején, 
II. Ndahiro Cyamatare és II. Ruganzu Ndori idejében élt, a 15. század végén és a 16. 
század elején, és Cyamatare udvarában a második pap helyét töltötte be. Szálláshelye 
Kabagaliban volt, mely dobkészítőiről, a balegákról, azaz a jól ismert bakarazákról volt 
híres.73 Arra nem is merünk gondolni, hogy a dob-misztérium birtokosai – akárki is lett 
légyen az – nem a kulturhéroszt, I. Gihangát, hanem fiát, I. Kanyarwanda Gahimát tájé-
koztatták a dob misztériumáról.74 (A gahima szó egyébként magát Ruandát jelentette…)

Látható, hogy az új dinasztia legelső dolga a dinasztikus dob elkészítése és „beiktatá-
sa” volt, amit a trón legitim várományosa a papi kaszt képviselőivel szorosan együttmű-
ködve készített elő. Az ugandai Bunyuro-Kitara birodalomban, valamikor 1500 körül, 
a bantu Chwezi dinasztia után az északról benyomuló harcos nílusi bito nép vette át 
az uralmat. A Biito dinasztia első királyának, Isingoma Labongo Rukidinek, az udvari 
jósok egyike, Nyakoka, – technikailag azzal az indoklással, hogy segítségével össze le-
hessen hívni a népgyűléseket, s azért, hogy a Biitók állandóan tájékozva legyenek egy-
más hollétéről –, azt tanácsolta, hogy készítsenek dobokat. A királyi dobok és regáliák 
egy részét Rukidi Pawirból, régi támogatóitól, a Chwezi udvarból, illetve a Basita 
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klántól hozta magával. Széleskörű támogatottságát e dobok voltak hivatva bizonyítani. 
Ragadványneve ezért lett „a dobok atyja” (kiny. Isingoma).

A király, megfogadván Nyakoka tanácsát, utasítást adott egy nagy, arra alkalmas 
fa kiválasztására és kivágására. A király két szeletet választott ki magának belőle. 
Csakhogy ugyanabból a fából különböző rendű és rangú embereknek készült dob. 
Innen a szkeptikus ruandai mondás: „Az egyazon fából készült dobok nem biztos, hogy 
egyformán szólnak”. A legalsó szeletből készítették el a nagy empango dobot, melyet 
Tibamulindének neveztek el,75 a kisebbikből pedig a Nyakangubi nevű dob készült a 
király biradalombeli körutazásaihoz. A király öccse, Kato, a fa törzséből szintén egy 
nagyobb és egy kisebb, timba típusú dobot készíttetett. Az előbbi neve Musambwa, az 
utóbbié Mujaguzo lett.76 A legfelső szeletet a Babwiju klán leszármazottja, Mugungu 
kapta; belőle a Kanumi nevű dob készült.77

Jóllehet a 15. században Ruanda írott „történelme” megkezdődött, a dobok története 
vonatkozásában még sokáig csupán szóbeli történelemről lehetett beszélni. Akárhogyan 
volt is, a források – a fentiekben ismertetett fenntartások mellett is – abban megegyez-
nek, hogy a 2. és 3. dinasztia idejében a királyi dob a Rwoga-dob volt. A most követke-
ző zűrzavaros események vázlatos leírására csupán azért van szükség, hogy jobban át 
tudjuk érezni a dob elvesztésének drámai körülményeit.

A Rwoga-dob elvesztése. Egy meghatározatlan időben keletkezett hír szerint „a dinasz-
tia Rwoga nevű dobja, amelyet még Gihanga iktatott be”, Bunyabungo királyság zsák-
mánya lett.78 Ennek az volt az előzménye, hogy Ruandát – valamikor a 15. században 
– váratlanul katonai támadás érte, és a király, I. Mibambwe,79 Bunyabungo-ba (a Kivu 
tó nyugati területére) menekült,80 ahol viszont anyját, Nyiramibanbwe-t elfogták és 
megölték. A király Burundi és Bugesera királyainak fegyveres támogatásával visszatért 
Bunyabungóba, hogy bosszút álljon anyja haláláért.

A bugeserai seregek feldúlták az országot, megölték a királyt, és amikor visszatértek 
Bugeserába, bosszúból magukkal hurcolták a meggyilkolt király állapotos feleségét, aki 
életet adott egy fiúgyermeknek, és a Nyebunga nevet adta neki.81 Nyebunga évekkel 
később – Sibula néven, inkognitóban – visszatért Bunyabungóba, és – hogy elégtételt 
vegyen – I. Ntsibura Nyebunga néven el is foglalta a trónt.82

Mutabazi utódja, II. Yuhi,83 halála után Ruandában zavargások, majd polgárháború 
tört ki, mely két részre szakította az országot. Az északi országrész (illegitim) királya 
Nduga,84 a déli országrészt uraló (legitim) uralkodó II. Ndahiro Cyamatare, a második di-
nasztia utolsó királya lett.85 II. Ndahiro-nak azonban meg kellett küzdenie féltestvérével, 
a Bugara és Bunyabungo által is támogatott Ibikomangoma Juruval is,86 aki trónjára tört.87

A háborús helyzetet kihasználva a bunyabungo-i király, I. Ntsibura, szövetséget kötött 
a Juru-csoporttal, és Bugara királya, Muramira fiával, Nzirával, és rátört Ruandára. II. 
Ndahiro összeroppant a havu-hutu szövetség nyomása alatt. Ntsibura – miután megnyer-
te a rugamarai csatát – behatolt az országba, és a rugaramai (Bugam) csatában megölte 
II. Ndahirót is. Az anyakirálynét, Nyabacuzit és a király összes feleségét elfogatta, és 
kivégeztette őket. I. Ntsibura király Nyabarongo nyugati, Juru pedig annak keleti ré-
szét foglalta el. Nyugat-Nyabarongo keleti részét előbb a trónbitorló Bamara, majd fia, 
Byinshi uralta, Nyugat-Ruandát pedig I. Ntsibura király Abanyabungo klánja tartotta 
megszállás alatt.88

A tizenegy éven át tartó dúlás során – ugyancsak a szájhagyomány szerint – I. 
Ntsibura elragadta a dinasztikus dobot, és az azt „kiszolgáló” ritualistákat, és Ijwi 
szigetére vitte őket.89 A dinasztia Rwoga nevű dobját pedig, – „melyet még Gihanga 
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iktatott be”, – a banyabungók jogos trófeájuknak tekintették, és magukhoz vették.90 
A visszaemlékezők szerint a Rwoga-dob elbitorlása a tucik számára „felháborító és 
tűrhetetlen” volt.91

A legenda szerint II. Ndahiro már korábban megsejtette erőszakos halálát és király-
ságának pusztulását, és ezért fiát, Ndorit, a még gyermek koronaherceget, apai nagynén-
jénél, Nyabunyana hercegnőnél és Karagwe királyánál, Karemera Ndagara feleségénél 
helyezte el.92 A történetet azonban a havuk hagyománya nem ismeri, és idegen dobok 
érkezéséről sem tudtak. És jóllehet, a ruandai hagyomány számon tartja, hogy II. Ndahiro 
utóda, II. Ruganzu Ndori Sibula halála után feldúlta Ijwi szigetét, arról nem tud, hogy ott 
dobokat vagy dob-ritualistákat talált volna. Mi több, évszázadokal később Rwabugiri sem 
hivatkozik rá, jóllehet jó alapul szolgált volna Ijwi meghódításához. Newbury arra követ-
keztet mindebből, hogy a történet Rwabugiri udvarának koholmánya volt.93 

Busigi tartomány lakóinak változata szerint a tartomány vallási-politikai vezetője, 
Nyamikenke (becenevén Ökörszem) II. Ndahiro halála után magához vette a Kalinga-
dobot, és elrejtette otthonában.94 Ekkor tűnt fel először a „Kalinga” dobnév; érdekes mó-
don megint csak anakronizmusként, tehát olyan időbe helyezve, amikor még – legalábbis 
más források szerint – még nem lehetett meg.

Emlékszünk, a szóbeli hagyomány szerint egy Kimumugizi nevű dob már Gihanga ide-
jében is létezett. Nos, az újabb szóbeli hagyomány szerint a dobot egy bizonyos Gitandura 
nevű személy (Batandura fia),95 egy Mu Rutaka közeli barlangba rejtette.96 Mások úgy 
mesélték, Gitandura egy fa tövébe állított székre helyezve és fűvel álcázva rejtette a dobot. 
(Emlékszünk: a királyi dobokat nem lehetett a földre állítani.) Egyesek úgy tudták, hogy a 
busigii erdőben, Rulindo közelében, mások szerint a Kabgayi közelében lévő rutakai erdő-
ben. A legenda szerint „Gitandura, mielőtt titkát elmondhatta volna, meghalt”.97

Az ország jog szerint megszűnt létezni. A királyt meggyilkolták, a mindenható dobot 
elragadták, és a területet elfoglalta Bunyabungo monarchája. Az ettől az időponttól a II. 
Ndori Karagwéből való visszatértéig eltelt tizenegy év a királyi dob nélkül telt el, és való-
ságos rémálom volt.98 Az ország keleti részét a nyaraborgók, a nyugatit a banyabungók tar-
tották ellenőrzésük alatt, és az ország anarchiába süllyedt.99 Olyan végromlás következett 
be, amilyent emberemlékezet óta senki sem látott: embert és állatot pusztító járványok, 
éhínség; gyűlölködés és gyilkosságok.100

Ez volt az a kor, amelyben sem az emberek, sem az állatok nem szültek utódokat, és 
a szárazság olyan nagy volt, hogy „a szarvasmarhák szarvából füst szállt fel”. Ez volt 
a halál, az abszolút terméketlenség kora. A dobhoz kapcsolódó népi metaforát követő 
ruandai legenda szerint „az özvegység időszaka”. Azt is mondták, hogy amikor Ruanda 
király nélkül volt, „a dobok megtagadták a beszédet, a tehenek pedig, hogy elljenek és 
tejet adjanak”. Az „özvegység” tizenegy éve alatt tizenegy cirokaratás múlt el „az első 
gyümölcs” ünnepe nélkül.101 Azt is beszélték, hogy az elveszett dobot csak egy bizo-
nyos király fogja tudni visszahelyezni „a számok tudásának birtokában”.102 S valóban: 
II. Ruganzu visszatért karagwei számüzetéséből, és ellentmondást nem tűrve hódította 
vissza az apái földjét, kikergetve a betolakodókat és a trónbitorlókat.103

A Kalinga-dob eredete. Vannak, akik úgy fogalmaznak, hogy „Ndori beiktatta az aktu-
ális Kalingát, az elrabolt Rwoga utódját”.104 Az „aktuális” jelző kissé zavarba hoz. Csak 
arra utalhat, hogy az „igazi” Kalinga a koronázás idején nem volt elérhető; esetleg még 
arra, hogy tervbe volt véve elkészítése.105

Ezzel szemben a Kalinga-dob őrzésével megbízott klán képviselői úgy tudták, hogy 
a dobot – közelebbről meg nem határozott körülmények között – Busigi királya, a Sindi 
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klánhoz tartozó híres esőfakasztó, a Nyaruko al-klán alapítója, Nyamikenke fia készít-
tette el egy olyan fából, melyet Buberukából vittek hozzájuk. Minyaruko állítólag át 
is adta a dobot Ndorinak – anélkül, hogy elismerte volna őt hűbérurának.106 Azt azért 
érdemes megjegyezni, hogy Minyaruko a fia volt Nyamikenkének. Ha tehát a legendák 
következetesek, az apa helyezte biztonságba „Kalingát” (azaz Rwogát), a fia pedig el-
készítette az új dinasztikus dobot, azaz a valódi Kalingát.

Mások úgy voltak tájékozva, hogy a Karagwéből visszaérkező Ndorinak – végső 
megoldásként – egy idegen országbéli személyt kellett megbíznia azzal, hogy az új 
Nyiginya dinasztia számára készítsen „egy új Kalingát”. Ez a személy – állítólag – 
Busigi umwamija, Nyamigezi volt, a „nagy esőfakasztó”.107

Nyamigezi tehát gondosan kiválasztott egy gyönyörű, a királyi dobok előállítására igen 
alkalmas fát a cyungói erdőben, Baberuka közelében, és az új dinasztikus dobot a 
saját házában készítette el, Busigiban, egy mwiru felügyelete mellett.108 Ndori pedig 
Gatsibo helységben – így a legenda – „beiktatta a dinasztikus dobot”, – mely azután 
őt iktatta be.109 Mivel arról is van tudomásunk, hogy ekkoriban készült Ndorinak 
„valahol” egy királyi dob, feltehető, hogy erről a dobról volt szó. Egyébként a dob 
a Nangamadumbu névre „hallgatott”, melynek jelentése: „Gyűlölöm a lázadásokat”. 
Még az is elképzelhető, hogy a Nangamadumbu dob volt a fentebb említett „aktu-
ális” Kalinga.

Egy eltérő változat szerint azonban a Kalinga-dobot nem Nyamigezi, hanem a 
már többször említett Nyamikenke „adományozta” Ndori-nak. Mivel Nyamikenke 
rejtette el – azaz mentette meg – a dinasztikus dobot, még az is feltételezhető, hogy 
most egyszerűen visszaszolgáltatta azt a legitim hercegnek, de ez így sehol, soha 
sem hangzott el. Arról viszont értesültünk, hogy a dobot ugyanabba a kunyhóba 
tették, ahol „a többi” dobot tartották, és rátették a Kimumugizi nevű dobra, ahol 
egy társaságban lehetett a Makondera nevű – szintén szent hangszernek számító 
– harántfuvolával.110 Ndorinak tehát már legalább két szent dobja is volt, amikor a 
Kalinga-dob „megérkezett”; közülük az egyik a Kimumugizi dob volt.

A rettenetes bálvány. A ruandaiak legfontosabb dobja ezt követően évszázadokon át a 
Kalinga volt, mely – a királyi pajzs és a fejék mellett – egyike volt a három legfontosabb 
királyi jelvénynek.111 Mellékneve „a győzedelmes” (inganji) volt. Hasonlóan a többi 
közép-afrikai királysághoz, a dob Ruandában is egyszerre képviselte magát az egyed-
uralkodót, a királyságot és a királyi dinasztiát, melyet éppen ezért háromszáz éven át 
Kalinga dinasztiának (vagy „dob-dinasztiának”) neveztek.

A bika- és embervérrel bemázolt bálványt – más királyi dobokhoz hasonlóan – kü-
lönböző amulettek, fétisek, egyben történelmi relikviák „díszítették”, köztük a legyőzött 
királyok levágott és mumifikált feje, feleségeik levágott emlői, valamint egyéb lekasza-
bolt és szintén mumifikált emberi fülek, nyelvek és szemgolyók.

A későbbi fejlemények miatt külön kell foglalkoznunk azzal, hogy a Nyiginya klán 
már akkor, amikor „beiktatta” a birodalmi dobot, bevezette azt a szokást, hogy ráag-
gatta az általa legyőzött és megölt királyok mumifikált heregolyóit is.112 Ismeretes, 
hogy a mondarchia katonái a kardokkal és késekkel vívott kézitusákban nem ismertek 
kegyelmet: kegyetlenül lemászároltak mindenkit: felnőttet és gyermeket, fiatalt és öre-
get, egészségeset és beteget vagy sebesültet. A cél azonban nemcsak ez volt, hanem az 
is, hogy minél több ellenséges katona heregolyóját szerezzék meg. Később heves viták 
folytak arról, hogy egyáltalán voltak-e valaha a királyi dobon ilyen fétisek, vagy nem, 
amire még visszatérünk.
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A későbbiek szempontjából hangsúlyozni kell, hogy a hadi trófeák gyűjtése a harcos 
népeknél megszokott dolog volt, és alapelve megegyezett azzal, ahogyan az ókori szkí-
ták, az indiánok, a középkori németek és vizigótok, vagy éppen az afrikai dahomey-i113 
amazonok bizonyították bátorságukat és ügyességüket a közszemlére tett skalpokkal. 
A közép-afrikai gyakorlat azonban három dologban különbözött a máshol tapasztalt 
féktelen „túlkapásoktól”.

Az egyik az volt, hogy az uralkodó dinasztia a genitáliák közszemlére tételével ma-
teriális bizonyságát adta azon ténynek, hogy a heregolyóitól megfosztott ellenséges 
királyoknak „írmagjuk sem maradt”, tehát vérvonaluknak semmi esélye sincs arra, hogy 
valaha is feltámadjon, és hatalmi tényezővé váljon.

A másik különbség az volt, hogy addig, amíg más kultúrák idegen (és ellenséges) 
népcsoportok skalpjait gyűjtötték, az itteni gyakorlatot az jellemezte, hogy a birodalmon 
belüli, főként hutu országokkal, közösségekkel szemben alkalmazták. Ez azt jelentette, 
hogy az eljárás az ugyancsak a bantu nyelvcsaládhoz tartozó nyelvet beszélő népcso-
portok azonos birodalomhoz tartozó államai között folyó hatalmi harcnak etnikai és 
belpolitikai színezetet kölcsönzött. Ez a körülmény azonban ekkor még nem jelentett 
külön problémát.

A harmadik különbség az volt, hogy a gyakorlat rituálisan szabályozott volt.114 
A királyok minden egyes herezacskót egy-egy külön-külön lefolytatott szertartás ke-
retében csomóztak össze, és akasztottak a dobra. A később ismertetendő „Dekorációs 
vers” is azt sejteti, hogy mindahányszor hetediknek vagy kilencediknek kerültek fel a 
dinasztikus dobra új genitáliák, az udvari varázslóknak és a királynak különleges má-
gikus (exorciós) szertartásokat kellett végezniük „a királyság biztonsága érdekében”.115 
„Várható” volt ugyanis, hogy a meggyilkolt és megalázott emberek előbb-utóbb bosszút 
fognak állni.

Talán nem érdektelen, hogy az imandwa nevű szellemkultuszban a király egy spe-
ciális szertartást végzett a hetedik és a kilencedik alkalommal. A hetes számot rossz 
jelnek tekintették, a kilencesnél viszont azt mondták, hogy „A kilences, amely gyer-
mekeket és teheneket hoz”. Magáról az imandwa kultuszról pedig azt lehet tudni, hogy 
egy olyan (hasonló nevű) titkos társaság kultusza volt, melyet – legalábbbis a helybeli 
Riangombe mítosz szerint – a mítikus ős, Riangombe alapított a királyi család őskul-
tuszának ápolására. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a mítosz Ndoli koránál 
sokkal régebbi volt. (A kilences szám az eurázsiai sámánságnak is kitüntetett mágikus 
száma volt, és ennek megfelelően a sámánnak három-kilenc dobja volt, melyek szol-
gálati ideje egytől kilenc évig terjedt.116)

A dobot csak a király üthette, de ő sem „játszhatott” rajta, hanem alkalmanként 
csak egy-egy jelképes, halk ütést mérhetett a dobra. Erre a királyok beiktatásakor és a 
halálbünetések kihirdetésekor került sor. Amikor a király elhagyta palotáját, a dob is ve-
le ment, és ahol megjelent, a királynak kijáró három tapssal köszöntötték. A hierarchiá-
ban ő volt a királyi dobok főnöke, és a többi királyi dob tulajdonképpen neki „játszott”.

Voltak, akik úgy emlékeztek, hogy a királyi udvar mindezzel nem volt elégedett. Úgy 
gondolták ugyanis, hogy Nangamadumbu nevű dob ugyanabban a hibában szenvedett, 
mint elődje, a Rwoga-dob. Nevezetesen abban, hogy egyedülálló, pótolhatatlan, ami 
miatt a birodalom sebezhető. Márpedig nem volt szabad veszélynek kitenni egy olyan 
dob-bálványt, amelynek elvesztése – akár véletlenségből – újból ugyanabba a végzetes 
bajba sodorja az országot.117 Más kérdés, hogy – mivel „meghatározása szerint” volt 
egyedülálló –, elvileg volt pótolhatatlan. Ezért egy másik dob-bálvány elkészítését 
és beiktatását is elhatározták, és ez lett a híres-neves Kalinga. Ugyanazon beszámoló 
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szerint a dobot Minyaruko készítette el. Katasztrófa esetén a két dob most már képes 
volt egymást helyettesíteni.118 (Álljunk meg ismét egy pillanatra. A dobot eszerint nem 
Nyamigezi, hanem apja, Minyaruko készítette el.)

A beiktatásra Rugandában került sor, a Tare önkormányzatban lévő Kigali prefektúrán. Ez 
helyre hozott mindent. Kimumugizi elfoglalta helyét a Kalinga-dob és a Nangamadumbu-
dob mellett, és Gitandura leszármazottaira bízták. Most már – baleset esetén – a két dob 
bármelyike helyettesíthette a másikat. Éppen ezért lett a dob neve Kalinga, azaz „a remény 
záloga”.119 De azért ő lett a primus inter pares, az első az elsők között.

A III. dinasztia konszolidációja. Hogy még hitelesebben legitimálja küldetését, Ndori 
– Ruandában elsőként – különféle termékenységi varázslatokat hajtott végre, majd ki-
rállyá szentelték II. Ruganzu („a győzedelmes”) Ndori néven.120 Ndori „a dob elkészí-
tésének elismeréséül” ráruházta a hutu származású Nyamikenke családra a királyi dob 
őrzésével kapcsolatos összes felelősséget, amit azzal szentesített, hogy Nyamigezinek 
adományozta a „Kalinga szolgája” címet.121 A családnak kellett azon túl ellátnia a dob 
tényleges felügyeletét a „Királycsináló Tege” és a „Kalinga Királya” szervezetek irá-
nyításával.122

Fontosabb volt ennél, hogy a Buberukában igen befolyásos családot politikailag sem-
legesítette a rituális megbízatást által. Ndori a dobokat a még Gihanga által alapított 
testületekre bízta. A Kono klán a király beiktatásában, a Tege klán pedig a Kalinga dob 
hitelességéért felelt.123 Az Abanyakalinga Ishyama nevű civil fegyveres testület őrízte a 
Kalinga-dobot, mely a fővárosban a királyi rezidencián, a ndugai Nyundóban „lakott”.124 
Az Abakaraza testület pedig a Kimumugizi nevű dobot pedig felügyelte.125

A dob több ragadványnévvel is dicsekedhetett. A Mutukara ragadványnév jelentése: 
„Aki vörös”. Ez utalás volt azoknak a vérére, amellyel a dobot bemázolták. Ennek vál-
tozata a Rugina, melynek jelentése: „barnásvörös”. A Muteri ragadványnév jelenté-
se: „A példa nélkül álló hódító”.126 A Mukiga ragadványnév külsőleg arra utalt, hogy a 
„titkos költészet” Rukigából, a hegyvidékről jött;127 lényegében viszont Ndori két fontos 
északi szövetségére utalt. Az egyik a Singa klánnal való szövetség volt az anyakirálynének 
a klánból való kiválasztásával. A másik a Kono klánnak a királyi udvarba papokként való 
bevonása volt, annak rituális királysága tiszteletben tartásával. A „költészet” pedig így 
szólt: „Varázslat adta neked ezt a hegyet. És én az adományozást megerősítem.”128

A History of Rwanda című kiadvány összegzése szerint II. Ruganzu a Kalinga és a 
Nangamadunbu dobon kívül még két dobot készíttetett és „iktatott be”: a Karihejurut és 
a Baribát.129 A szájhagyomány szerint a Bariba dobot abból a célból, hogy helyettesítse 
a Rwoga dobot, melyet annak idején Bunyabungo (a Kivu tó nyugati területe) királya, I. 
Ntsibura király birtokába vett.130

II. Ruganzu a busigii illetőségű és a Muvuby-i klánhoz tartozó Nyamigezit bízta meg 
a dob készítésével, aki a cyungói erdőben (Byumba) keresett egy arra alkalmas fát, majd 
a dobot a saját házában, Busigiban, el is készítette egy mwiru felügyelete mellett.131 
(Tehát a dobot mégsem Minyaruko, hanem a nagyapa, Nyamigezi készítette el.)

A Cyimmugizi dob a Kalinga dob „felesége” volt. Nevének kifejtése: „Az, aki hagy-
ja a trón birtokosát kormányozni”. Rögzítése annak, hogy a király, és nem a felesége 
gyakorolja a végrehajtó hatalmat. A dobot a közösség összehívására, főként azonban 
az ünnepek zenei ellátására használták. Volt még három szent dob, melyeket a királyok 
harcban szereztek ellenségeiktől, és amelyek mindenhová elkísérték őket. Az egyik ne-
ve „Az cselekszik, aki uralkodik”, a másiké „Meghódítom és uralom az országokat”, a 
harmadiké pedig „Az ország gyarapodik”.132 Egy másik ismertetés szerint (ugyanabban a 
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sorrendben): „Nála van a tudás”, „Az ország területe gyarapodik”, „A nemzetek az alatt-
valóim”.133 A szent dobok kezelését a király csak kiváltságos, a „királyi parancs teljesí-
tőiként” emlegetett papokra, az ún. abirukra bízta. Csak ritkán, a legjelesebb ünnepeken 
mutatták meg őket a nyilvánosságnak.

A szertartások alkalmával – melyeken kötött ritmusok és dícsérőénekek hangottak 
el134 – általában 10 nagy dobon játszottak egyszerre, amihez kétszer annyi ember kellett, 
mert egyrészt tartani kellett valakinek a két kézzel ütött dobokat, másrészt a kifáradt 
dobosokat váltani kellett. Olykor 24 nagy dobot állítottak fel egy dob köré. A dobosok 
körbe járták a dobokat, és olyankor mindegyik beleütött a középpontban lévő dobba.135

II. Ruganzu helyreállította a monachiát, és személyével kezdetét vette a III. dinasz-
tia. Megerősítette az ősi törzsi szimbólumokat: a szent tüzet ismét meggyújtotta a 
kultúrhérosz, Gihanga tiszteletére, felélesztette sírjának, valamint a tehén és – mint lát-
tuk – a királyi dob kultuszát.136 Újra bevezette az első gyümölcs ünnepét (umuganura) 
is,137 melynek elődje az igicurasi ünnep volt, valamint Gihangának mint alapító király-
nak az ünnepét, melynek kultuszát a király északról, a Mukungwa folyó tájékáról hoz-
ta.138 A király – hogy még hitelesebbé tegye újdonsült hatalmát – igyekezett mindenkivel 
elhitetni, hogy uralma van az esőzések felett is.139

Gihanga legendája azt a célt szolgálta, hogy érvényt szerezzen a Nyiginya klán 
hatalmának mindazon területeken, amelyeken korábban a mítikius király ural-
kodott, és mintegy legitimálja a Ndori által megindított katonai támadásokat. Az 
új dinasztikus dobot ezzel öszefüggésben iktatta be, jóllehet arról volt szó, hogy 
mindenekelőtt helyettesíteni kell az elődje által elvesztett dobot. Ez ismét csak 
azt valószínűsíti, hogy Ndori akkor is új dobot készíttetett volna, ha megtalálta volna a 
régit. Egy új dob bevezetése azonban mindenképpen egy új dinasztia felléptét sugallta, 
különösen annak fényében, hogy a Cyamatare dobjával kapcsolatos szóbeli hagyomá-
nyok meglehetősen kétes hitelűnek bizonyultak.140

Van, aki szerint Ndori tulajdonképpen dinasztia-bitorló volt a szónak abban az ér-
telmében, hogy – élve és visszaélve a dinasztikus dob szimbolikus hatalmával – így 
akart egy új dinasztiát nyitni. Túlságosan gyakran fordult ugyanis elő, hogy valamelyik 
király eltávozásával, majd visszatértével, majd pedig valamelyik korábbi királytól való 
leszármazására való hivatkozással későbbi hódításait visszamenő hatállyal próbálta le-
gitimálni.141

Ezzel létrejött a Bunyuro vagy Nyiginya királyság, melynek letéteményese a hima 
származású Nyiginya klán volt. A himák – akiket a legendák Chwezikként említenek – 
vagy nomád népként húzódtak le az északi legelőkről, vagy Egyiptomból és Etiópiából 
érkeztek a Nagy tavakhoz.142 Idővel nagymértékben keveredtek a Közép-Afrikában már 
korábban letelepült tucikkal, akik voltaképp azon kusita csoport leszármazottai voltak, 
amely 1300 körül hódítóként érkezett a térség déli részébe Etiópiából. Ezek lettek a 
„hima-tucik”.

A nyaruguru-tucik harcos pásztorok voltak. Északról, a hasonló nevű térségből ér-
keztek a 15. században, és főként Burundi legelőire tartottak. A 17. századi Ruanda 
kis királyságai azért álltak egymással állandóan harcban, mert erre az időre elfogytak a 
legelők és a megművelésre alkalmas földek. A települések vezetői ezért csak a földek 
erőszakos megragadása révén emelkedhettek fejedelmi rangra.143

És – jóllehet a térség legnagyobb tömegét a bantu expanzió során Nyugat-Afrikából 
érkező és a térség déli részében letelepült földművelő hutuk képviselték –, az állatte-
nyésztő tucik gazdasági sikerei, államvezetési technikája és katonai sikerei annyira meg-
győzőek voltak számukra, hogy – legalábbis kezdetben – ellenállás nélkül elfogadták 
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államukat a maguk államának. A tuci monarchia száz évvel később céltudatos harcot 
indított hatalma központosítására.144 Ruandában és Burundiban sikerült még jobban 
megerősítenie uralmát, és – a nagymértékű keveredés dacára – később is megtartotta 
felsőbbségtudatát.145

Fentebb arról esett szó, hogy egyesek Gihanga legidősebb fiától, I. Gahima királytól 
származtatják a „tuci dinasztiát”. Nos, az ő államalkotó munkáját vitte tovább – állító-
lag – egy másik „tuci dinasztia”, mely megalapította a Karagwe „birodalmat”.146 Ebből 
a birodalomból származtatja magát a Nagy tavak vidékének nyambo nevű népe, 
mely részben ugyanabból a hima pásztornépből állt, amelyet a tucik képviseltek 
Ruandában, részben pedig azon yrukból, akik a ruandai hutukkal vannak rokonság-
ban.147

E népek kultúrájában – hasonlóan a szibériai sámánság kultúrájához – határozot-
tan érzékelhető volt a vaskor technikai forradalmának kultusza. Leghíresebb kirá-
lyukról, az 1820 és 1853 között uralkodó Ndagaráról is tudni vélték, hogy többféle 
vastárgy elkészítése „titkos tudományának” van birtokában. A mindenkori király 
„öntőmunkásként” is felelt királyságának virágzásáért. A koronázásokat az ún. 
nyambatama dobok segédletével végezték, mégpedig úgy, hogy ne csak a dobütések 
hangerejével „sulykolják” az új királyság jogát a hatalomhoz, hanem hogy érzékel-
hetően utánozzák az üllő és a kalapács hangját is.148

Mivel a tucik és a hutuk között kialakult íratlan feudális szerződés a szarvasmar-
hák birtoklására épült,149 az udvar tartott egy szent marhacsordát, melyről azt állította, 
hogy Gihanga csordája. A csordát a Zigaba klán Heka nevű családja felügyelte, mely 
Gihanga muganzai (Rukoma) sírjának közelében lakott, és nagytekintélyű ritualistákat 
adott az udvarnak. A félisten lakhelyét, melyet a mítosz Buhanga erdőségeibe helye-
zett, szentté és ezzel együtt a beavatatlanok – elsősorban a hutuk – számára megköze-
líthetetlennek mondták ki, és a királyi udvarban meggyujtották Gihanga tüzét azon a 
helyen, ahol – mint mondták – „a teheneket fejik”. A dinasztia folytonos, megszakítha-
tatlan uralmát jelképező tűznek sohasem volt szabad kialudnia, és végig égett is, amíg 
a dinasztia hatalmon volt, illetve a gyarmattartó belgák – 1932-ben – el nem oltották.

A hagyomány szerint a Kivu tótól északra eső területen Gihanga megkapta a ki-
rályi dobokat a hutu Singa klán egyik képviselőjétől, Jenitől.150 A klán Tega nevű 
családja pedig onnan nyerte tekintélyét, hogy egyik ősük, Nyabutege, volt az, aki 
„felfedte” a Kalinga dob alapeszméjét Gihangának.151 A tucik azt is sugalmazták, 
hogy Gihanga a dinasztikus dobot nekik adományozta.152 A sugalmazás arra támasz-
kodott, hogy – a hagyomány szerint – Gihanga király legidősebb fia, a 12. század-
beli I. Kanyarwanda Gahima örökölte a buganzai hercegséget, és az ő leszármazói 
alkották a tuci dinasztiát.

A Nyiginya-dinasztia ideológiai munkájának köszönhetően terjedt el az a meg-
győződés, hogy az – állítólag – 1312-től 1345-ig uralkodott I. Ruganzu Bwimba 
király alapította meg a Nyiginya klánt. És miután – csakúgy, mint Burundiban – 
megdöntötték a környező királyságokat, legnagyobbrészt hutu lakosságukat pedig 
jobbágyukká tették –, a klán az uralkodó hatalom megtestesítője volt évszázadokon 
át.153 Létrejött ily módon a hűbérurakra (shebuja) és klienseikre (umugaragu) épü-
lő feudális rendszer (ubuhake). A Nyiginya klán majdnem 12 generáción keresz-
tül uralkodott. Ruanda területe idővel hatalmasra növekedett, és magába foglalta 
Bufumbira-t, Bufundu-t, Bugesera-t, Bugoyit, Bukunzit, Bunyambiririt, Burwit, 
Busigi-t, Busozo-t, Buyenzi-t, Bwanamukarit, Bwishya-t, Gisaka-t, Mubalit, 
Nduga-t és Ndurwa-t. Most rátérünk a dinasztia rendhagyó hivatalos alaptörvényére.
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Az ezoterikus kód. A dinasztia és az abíru által soha le nem írt, és az abíru tagjai kö-
zött csak szóban hagyományozott,154 rejtett értelmű, titkos „törvénykönyv”, az Ubwiru, 
(„sérthetetlen titok”, vagy „rejtett dolgok”) így rendelkezett a dobról: „Dobunk hordoz 
benneteket”. Értsd: benneteket, legyőzőtt hutu királyokat. „Mindig fel van ékesítve a 
hutu királyokkal.” Értsd: a hutu királyok mumifikált fejével és heregolyóival. Majd így 
folytatja:

„A Nyiginya klán látja el a bikával (azaz az uralkodó jelképével),155 az Umwega klán 
pedig az anyatehénnel” (azaz a királyné jelképével).156 A Nyiginya, az Umwega és a 
Zigaba klánt a dinasztia által elkészített Bimanuka mítosz kapcsolta össze.157 A „bika” az 
áldozati bika vérét jelentette, mellyel a dobot készítésekor – és a rákövetkező áldozások 
alkalmával – meglocsolták, hogy transzcendens erőt kölcsönözzenek neki. Technikailag 
ilyenkor az áldozati állat vagy ember lelke beleköltözött a dobba.158

A vádlottaknak és a tanuknak a Kalinga-dobra kellett esküdniük. A vádlottnak – 
amennyiben ártalannak vallotta magát – vagy rá kellett helyeznie nyelvét a dob memb-
ránjára, vagy meginnia egy a membránra ejtett, majd a tenyerével felfogott vízcseppet.159 
A mai, felvilágosult eskütétellel ellentétben mind a vádló, mind a vádlott vagy a tanú 
bizonyos volt abban, hogy ha bűnös, azonnal kifordulnak a belei. Az eljárás célja a dob-
ban lakó szellem-ős befogadása volt vagy közvetlenül a tehénbőrről, vagy a membrán 
és a vízcsepp közvetítésével, mely a bűnös testében végezte el igazságosztó munkáját.160 
A dobok a kivégzések alkalmával is „ügydöntő” szerepet játszottak.161

Az északnyugat-ruandai Hinza (vagy hutu) királyokat – mielőtt a Nyiginya 
nemzetség legyőzte őket – „a mezőgazdaság mestereiként” és „mindenféle csapás 
megszelidítőiként” tartották számon. A győzedelmes királyok azonban elvették földje-
iket és terményeiket, ők pedig – a tucikkal együtt – a Kalinga-dobot imádták, melyen 
– állítólag tudtukon kívül – ott lógtak királyaik összeaszott heregolyói.162

Ismeretes, hogy a tucik magukat a szarvasmarhával és dinasztikus dobbal, a hutukat 
viszont a kutyákkal azonosították.163 Íme, egy – általuk „éginek” mondott mese vagy 
történet (imigani) –, mely nem más, mint egy befejezett genocídiumról szóló – büszke-
séggel és bűntudattal vegyes – híradás: 

Hadd mondjak neked egy történetet,
Hadd ébresszelek egy történettel,
Hogy még az is, aki a Történetek Földjéről jön,
Találjon egy felnőtteknek való, drámai történetet,
Mely a kunyhó pilléréhez van hozzáerősítve.

Volt egyszer, – de sohase legyen többé!
A kutyák és a patkányok már döglöttek,
Csak a dob és a tehén győzedelmeskedett…164

A baganda gyermekmesék a következő talányos mondatokkal kezdődtek: „Egyszer 
volt, hol nem volt, talán igaz sem volt. Meghaltak a kutyák és az egerek; megmaradtak 
a tehenek és a dobok.” És így végződtek: „Nem én fejezem be, hanem a történet feje-
ződik be. Csak azt mondom: nőjön Istennek, a teheneknek és a doboknak gyermeke, és 
növekedjünk együtt.165

Lássuk most az Ubwiru kinyarwanda nyelvű 18 dala három idevonatkozó versszaká-
nak („ösvényének”, inzira) szövegét, nyersfordításban:166
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10. A háború dala (Inzira yo inteko): 

Amikor a külország fellázadt,
És trónra emelt egy hutu királyt (vagy: hutu lázadót),
Az, akinek a dobok szólnak és akit üdvözölnek, umusumbi
Kikérik az összes klán jósának véleményét.

Az umuhinza szót („aki dörgeti az eget”) a Ruanda északi részén uralkodó a kis hutu 
királyokra alkalmazták, akik megőrízték viszonylagos függetlenségüket a mwami ud-
varától a 19. századig. Irónikus módon a szó a guhinga szóból ered, mely „megműve-
lést” jelent, és eredetileg a mezőgazdaságra támaszkodó hutu társadalmak királyaira 
vonatkozott. A szót azonban a tuci királyok számára a „lázadót” jelentette.167 Amikor 
valamelyik hutu király megtagadta a hadisarc fizetését, figyelmeztetésül hangosan üt-
ni kezdék a dobokat, és a dobok addig szóltak, amíg kötelezettségét nem teljesítette. 
Ellenkező esetben a király köteles volt támadást indítani a lázadó ellen, és zsákmá-
nyul ejteni a királyi dobját, mert annak birtoklása hiányában nem tudta kihirdetni a 
győzelmet. A Nyiginya dinasztia birtokában lévő dobok közül sokat a legyőzött hutu 
királyoktól vettek el.

11. A dobdíszítés dala (Inzira yo Kwambika Ingoma)

Amikor a dobok felöltöznek (értsd: amikor a halott hutu király 
maradványainak a dobon való elhelyezésére sor kerül),
egy twa, aki Mahenehene leszármazottja,168

levágja a fejét,
levágja a heregolyóit,
és egy kis kosárkába teszi.
A Lándzsa szószolója
előáll jelenteni azt a királyi udvarnak.
Mikor befejezi jelentését,
dobütéseket lehet hallani
mint ébresztőt és altatódalt.
Akkor megérkeznek a harcosok a háborúból.
Körben leülnek,
mialatt a király feláll egy umutsobével a főbejáratnál.169

Amikor a kosár (azaz a kosár tartalma) készen áll arra,
hogy csatlakozzon a gyűjteményhez,
azt mondják a királynak,
hogy a gyűjtemény belsejébe nézzen, hogy ne lássa azt.170

12. A dekoráció dala. (Inzira yo Kwasira)

A kosarat továbbadják az Abacumbi ritualistáknak
Egy umucumbi hoz egy Umubuza növényt,171

Umukomát172 és icyunarnyit,173

Umuhunát174 és uruhezát,175

És egész éjjel veri a heregolyókat
Mondván: „Akármilyen alázatosan, 
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akármennyit hajlongjanak is a külországok,
Hutu királyuk (vagy: lázadójuk) halott!
Akármennyire is lihegjenek,
Umuhinzájuk176 (vagy: lázadójuk) halott!
Másnap reggel hozzák meg a jó varázsfolyadékot,
Mely méltó arra, hogy a királyra hintsék.
Ráhintik a királyra, mondván:
„Jöjj a holtaktól az élőkhöz,
Díszítsd fel a dobunkat!”
Közben varázsfüveket hoztak.
Valaki Kabagariból hozott egy szál Umusumbát,177

Hozott egy szál Umusugit is,178

Hozott Umugwamporót is,179

Hozott Umuremerát is,180

Hozott Umuramát is,181

És hozott Umuganzát is.182 […]

A királynak minden alkalommal el kellett végeznie azt a rítust, amelyet a fenti „ös-
vény” előír, amikor hetedik vagy kilencedik alkalommal kellett a mumifikált genitáliákat 
rátenni a dobra. Ennek előzményét egyes folkloristák az imandwa nevű beavatási 
szertartás folyományának tekintik, amelynek során a beavatottnak számolnia kellett, 
és amikor a kilences számhoz jutott, azt kellett mondania: „Kilences, amely gyer-
mekeket és teheneket hoz”.183 

Amikor a varázslók a csodafüveket megfőzték, a varázsfolyadékkal 
meghintették a heregolyókat, és közben a következőket mondták: 
Ez itt egy ártó kard. 
Az idegen országok legyenek mindig ártó kardélen. 
És hutu-királyuk halott. 
És azon külországokat, amelyek nem fizetik az adót Ruanda királyának, 
Tartsuk mindig a végzetes kardélen. 
Hutu-királyuk halott! 
Hozzák azon szövetdarabot 
Ndungutsétől, Nkuna fiától, 
Melyet a Nyamigezitől való 
Kosár fölé tesznek, 
Melyre ráteszik a szaporítószerveket. 
Hoznak umsugi füvet, és rájuk helyezik, 
S mondják: Ez egy Umusugi, egy szűz, 
Ruanda dobja magára vesz Téged,
Hogy a király tiszta legyen,
Hogy a dobok tiszták legyenek.”

És még egy: 
Dobunk, ők rajtad vannak (értsd: a királyok).
Mindig fel van ékesítve a hutu királyokkal (azaz a heregolyóikkal).
Az Abanyiginya klán látja el a bikával (a királlyal),
Miközben az Abega klán ellátja az anya-tehénnel (a királynővel).184
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A történet folytatása. Az új király nem vesztegette az időt, hanem – a költővel szólva 
– „helyretolta a kizökkent időt”. Tekintélyes hadsereget szervezett, és bosszúhadjáratot 
indított apja gyilkosa, Bugara hutu királya, Nzira ellen,185 akit – miután seregét megverte 
– anyjával együtt megöletett, és királyságát Ruandához, herezacskóját pedig a Kalinga 
dobhoz csatolta.186 Furfanggal és erővel vagy tizenöt hadjáratot nyert meg, aminek 
következtében meghódította Bugeserát, Bumbogót, Burizát, Burundit és Gisakát, és a 
birodalom területe akkorára nőtt, mint az 1735-ben elhalálozott Sekarongoro Mutabazi 
(Gisanura) király uralkodása alatt.187

A mi szempontunkból memcsak ez, hanem az is fontos, hogy II. Ruganzu nemcsak 
ellenfeleit, így például Nzirát, Igara hutu királyát ölte meg (személyesen), hanem annak 
férfi lemenőit is.188 Fontos megjegyezni, hogy korábban, valamikor 1411 és 1477 között 
uralkodó rukomai I. Mibambwe I. Sekarongoro I. Mutabazi tuci király ugyanígy járt el 
Mashirával, Nduga királyával, akit házassági csapdába csalt, és akit személyesen gyil-
kolt le annak örököseivel egyetemben.189

Miközben II. Ruganzu bosszúhadjáratot vezetett Burundi ellen, – mások mellett 
– Bunyambiriri kiskirályát, Gisurerát is megölte, majd Mukindóban Haramanga fiát, 
Burwi királyát, Nyaruzit. (Ő volt a Renge dinasztia utolsó képviselője.) A Kinyagába 
való visszaúton azonban Ndori – kíséretével együtt – a hegyi rusenyik csapdájába esett, 
akik halálosan megsebesítették. A halálán lévő király megtiltotta, hogy szellemét, ponto-
sabban őseinek szellemét (umuzimu) imádják, mert talán attól félt, hogy akkor végleg meg 
fog halni. Ezért közölte, hogy szelleme a Kalinga dob belsejében fog lakozni, és nemzete 
majdan visszatérő kultuszát az emblematikus dobbal kívánja ápolni. Ezt utódai tisztelet-
ben is tartották. Ekkor hutu származású komornyikja, név szerint Rusengo, öngyilkos lett, 
mondván, hogy urát nem akarja túlélni, és hogy új lakhelyére akarja őt követni. Ezt látván, 
a király testőrei nyomban elhatározták, hogy Rusengo példáját követik, és közös öngyil-
kosságra szánták el magukat.190 E célból két csoportra oszlottak, és életre-halálra vívtak 
meg egymással. Az utolsó belevágta dárdáját a fölbe, maga pedig beledőlt.191

1875-ben Ruanda királya, IV. Kigeli Rwabugiri személyes bosszúból hadjáratot in-
dított Ijwi szigetének királya, Kabego ellen. Rwanyonga nevű hadseregparancsnoka 
virradatkor körülvette kenuival a szigetet, és Kabegót a kunyhója ajtajában megölték. 
Az öreg király tetemét ismeretlen helyre vitték, fejét és heregolyóit azonban levágták, 
és a ruandai királyi udvarba vitték.192 A 16. század végén Bumbogo állam első királya, 
az Itira klán tagja, Mbogo ugyanígy „dekorálta” Kamuhagama nevű királyi dobját.193

Az események fényében joggal feltételezhető, hogy már a Rwoga dob is ilyen dob volt. 
És az is több, mint valószínű, hogy az olyan királyok, mint például Kigeri Ndabasara – 
aki további tartományokat csatolt az országhoz –, hasonlóan jártak el. A tucik ily módon 
preparált dobjai elévülhetetlen magasabbrendűségüket hirdette a hutuk felett.

De más is volt. Az 1746 és 1802 között uralkodó tuci IV. Yuhi Gahindiro hűbéres 
állama királyának, Karindának, felajánlotta leánya kezét dinasztikus házasságkötés cél-
jából. Amikor az megérkezett, orvul meggyilkolták, herezacskója pedig – annak dacára, 
hogy tuci volt –, ugyancsak a királyi dobon kötött ki.194 Voltak azután lázadók is, akiket 
szintén megöltek, és heregolyóik menetrendszerűen ugyanúgy végezték.

Arra nincs adat, hogy az agresszorok megelégedtek volna áldozatuk megcsonkításá-
val – azaz herezacskójuk lemetszésével és mumifikálásával –, hanem azt minden esetben 
a már megölt áldozaton végezték el. Ez estleg arra utal, hogy az eljárásnak egy másik 
gyakorlati oka lehetett. Nevezetesen, hogy a nem jelenlévő feletteseknek – és persze az 
utókornak – valamiféle bizonyítékot szolgáltatni a „hősies” cselekményről. De az sem 
kizárt, hogy a cselekvők kezét valamiféle ősi rítus is vezérelte.195
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A Kalinga-dob „pusztulása”. A rukunshui puccs. A tuci vezetésű Ruanda Királyság a 
19. század közepén, IV. Kigeli Rwabugiri196 uralkodása idején ért hatalma csúcspontjára. 
A király olyan adminisztratív reformot vezetett be, amely törvényessé emelte, „bebeto-
nozta” a tuciknak az állami és polgári élet minden területén addigra amúgy is kialakult 
informális előjogait.197 Mialatt a lakosság nagy része élelmiszerhiánnyal küszködött, a 
Rubengerában tömörült tucik bővelkedtek a javakban. Ezenfelül a király egyfajta „éhez-
tetési-adakozási” stratégiát követett: a kormányzat előbb adminisztratíve visszatartotta 
a piactól a termékeket, majd – az ünnepek alkalmával – „feleslegként” szétosztotta a 
legszegényebbek között. Fiát, Rutarindwát társkormányzóvá és trónörökösévé tette, és 
amikor a fiú édesanyja meghalt, feleségei közül egy fiatal asszonyt, a Bega klánhoz tar-
tozó Kanyogerát jelölte ki a majdani új király „rituális anyjának”.

Amikor Rwabugiri egy Bushi198 ellen vezetett hadjáratban, 1895-ben meghalt, egy 
év múlva Rutarindwa vette át a trónt.199 Csakhogy az asszonynak is volt egy saját fia, 
a tizenkét éves Musinga, ami miatt a rituális kód értelmében az asszony nem tölthette 
volna be az anyakirálynő státuszát. Kanjogera, abból a célból, hogy fiát, Musingát trónra 
ültethesse, bátyjaival, Kabarével és Ruhaninkikóval, belefogott egy államcsíny előké-
szítésébe. Ő maga és bátyjai az Umwega klán Kagara leszármazási vonalához tartoztak, 
ahhoz a klánhoz, amely egy évszázad óta a Nnyiginya klán polilitikai riválisa volt.200

1896 decemberében Rutarindwa a Ruanda déli részén található Rukunshuban épülő 
királyi rezidenciája közelében lévő kis házban tartózkodott, melynek védelme természe-
tesen nem volt olyan, mint a majdani épületben lett volna. A királyi kincsek legnagyobb 
értéke, a Kalinga dob is jelen volt, ott is hirdetve a királyság és a királynak az adott he-
lyen való tartózkodásának rituális legitimitását.

Kabare a helyszínre vonult seregével, és megtámadta az objektumot. Majdnem egész 
napi küzdelem után magasra emelte a fiatal királyfit, Musingát, és kikiáltotta királynak, 
a jelenlévő katonák pedig éljeneztek. Rutarindwa híveit vagy megölték, vagy maguk vé-
geztek magukkal, csakúgy, mint Rutarindwa, aki még mielőtt öngyilkos lett, lángba bo-
rította a házat. Emlékszünk még, mit mondtak a gandák? „Amikor valamilyen konfliktus 
volt a királyságban, a dob egyszerűen eltűnt, vagy széttépte, vagy megfojtotta magát.” 
Márpedig az akkori Közép-Afrikában a „dob” a „király” volt…

A beszámolók szerint Kanjogera igencsak aggódott a dob sorsát illetően, hiszen sorsa 
fiának sorsával és saját hatalomhoz való igényével fonódott egybe. Bátyja azonban – így 
a szóbeszéd –, igyekezett megnyugtatni: „Megvan a királyunk (mwami); elkészíthetjük a 
dobot.201 Kissé furcsa, hogy Rutarindwa nem gondolt a dinasztikus királyi ereklyére, ami 
annak a változatnak a valószínűségét erősíti, hogy „Rutarindwát megkötözték, majd a 
házat rájuk gyújtva, a Kalinga dobbal együtt elégették.202 Így is felmerül a kérdés, hogy 
Kabare miért nem gondoskodott biztonságáról, hiszen a dob elpusztítása ellentmondott 
a királyság és a dinasztia alaptörvényének. Az eseményeket többen úgy értékelik, hogy 
a vandalizmus egy háromszázötven éves törvényes állapotot szakított meg, és az 1897-
től 1931-ig uralkodó V. Yuhi Musinga legitimitását egyszer s mindenkorra megsértette.

A jelenlegi király, VI. Yuhi internetes honlapján viszont azt írja, hogy „a Kalingát 
átadták az új egyeduralkodónak, és a legfelső hatóság természetes módon a királyi 
ritualista (abiru) által kijelölt utód kezeibe adta”.203 Lehet, hogy – a puccs erőszakos 
mozzanatai dacára – Kabarénak volt lélekjelenléte ahhoz, hogy biztonságba helyez-
ze a dinasztikus dobot, majd pedig – a királygyilkosság rituáléjának szellemében – 
kivégezezze (kivégeztesse) a királyt? Hiszen a király még egészséges volt, és az ősi 
elképzelés szerint a király egészséges szelleme, – pontosabban az ősöktől örökölt isteni 
lélek – ilyenkor sértetlenül átszállhatott utódjába.204
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Mások szerint a dobot az országot 1916 és 1962 között gyarmatként tartó belgák 
„ellopták”, illetve elrejtették a királyi család szeme elől.205 Azt is mondják, hogy túlélte 
a gyarmati korszakot, és nem sokkal az után veszett nyoma, hogy Ruanda visszanyerte 
függetlenségét.206

A dob szelleme. Daphoroza-Bamurangirwa mondja: „Mielőtt a németek, a belgák és a 
franciák Ruanda királyság területére léptek, Kalinga volt a legszentebb tárgy a ruandai 
(tuci, hutu és twa) kultúrában. A ruandaiak előtti tekintélyének és iránta érzett tisztele-
tének nagysága majdnem felért azzal a nagy elővigyázatossággal és tisztelettel, mellyel 
a bibliai héberek adóztak a frigyládának. A Dob Gihangától, a sumér mítoszok isten-
királyai hosszú sorának utolsó istenkirályától szállt le. Gihanga is hosszú ideig élt és 
uralkodott. A legendák szerint 10 ezer évig uralkodott; ezért érdemelte ki a ngomijana 
nevet, ami azt jelenti: „100 királyság uralma”. Majd így folytatja: 

„1910-ben, amikor a jezsuita katolikus misszionáriusok megérkeztek Ruandába, az 
első tervük az volt, hogy megtámadják a Kalinga Királyi Dob Szentségét, és eloltják 
Gihanga Szent Tüzét, mely több ezer éve égett a királyi palotában Gihanga uralkodása 
óta”.207 Csakhogy még sokminden történt.

A tuci politikusok sokáig tagadták, hogy egyáltalán megtörténhetett olyasmi, mint az 
ellenség testrészeinek levágása, mumifikálása és a szent dobokra való felfüggesztése. 
Ugyancsak Daphoroza-Bamurangirwa mondja: „A gyarmattartók törénelemkönyvei 
azért támadták a Kalinga dobot, mert [a tutsik] a hutuk rajta lévő heregolyói miatt imád-
ták, ami teljes képtelenség. Kalinga anyira szent volt, hogy csak kiválasztott és betanított 
embereknek volt szabad gondozniuk, elvinni a szertartásokra és tisztítani őt. És olyan 
piszkos dolgoknak, mint amilyen a vér, az emberi vagy tehénürülék, vagy emberi ma-
radványok, nem volt szabad a közelébe sem kerülniük.”208

Nehéz elképzelni, hogy a királyi dobok „dekorációjáról” a lakosság – és így a hutuk 
sem – tudtak volna, annál is inkább, mert a dobok – legalábbis a nagyobb ünnepeken 
– közszemlére voltak téve. Sőt, az inkriminált relikviáknak a dobokra való kihelyezése 
részben a hutuk elrettentésének, „megzabolázásának” célját szolgálta. Ha feltételezzük, 
hogy mindez így történt, azt is nehéz elhinni, hogy a hutuk mindezt nem tartották szá-
mon. A fentebb többször is idézett Mvuyekure például nagybátyjaitól és édesapjától 
is hallotta – aki egy tuci vezető szolgája volt –, hogy a tuci királyok bizony kasztrálni 
szokták a hutu királyokat a Kalinga dob és más dinasztikus dobok „felékesítése” céljá-
ból. Még azt is elmondta, hogy az eljárás arra emlékeztette őt, ahogyan 1994 áprilisában 
halálra kaszabolták az embereket.

1946-ban, amikor a ruandai királyságot felszentelték Isten királyságának, Delmas 
Atya 15 mumifikált herezacskót talált mind a Kalinga,209 mind a Cyimumugizi dobon, s 
egy tucatot a többi királyi dobon, mint amilyen a Kiragutse és a Mpatsibihugu nevű dob, 
melyet hutu királyoktól zsákmányoltak.210

Ezzel új helyzet állt elő. A hutuk előtt világossá vált, hogy nem imádhatják továbbra 
is azt a dobot, amelyet ősapáik heregolyói díszítettek, és attól kezdve a dob betiltásáért 
küzdöttek. A Ruandai Kommunista Párt szerint „A tuci monarchia Kalinga királyi dobja 
és szent szimbóluma az emberi kegyetlenség és vadság talán legbarbárabb és legszadis-
tább relikviája. A tuci arisztokrácia által dédelgetett zabolátlan kegyetlenség kultúrájá-
nak sehol a világon nincs példája.”211

Ismét új helyzet állt elő, mivel a hutukban az is tudatosult, hogy „a tucik szeme előtt 
mindvégig a hutuk alsóbbrendűségének víziója lebegett”.212 1958-ban úgy foglaltak állást, 
hogy a nemzet egységének hangoztatása csak mítosz, ami a tucik uralmának fenntartását 
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szolgálja.213 Mindez az utóbbi 18 királyság, 450 év újragondolásához, újraértékelésé-
hez vezetett. Annak újragondolásához, amit Bagurangirwa úgy írt le, hogy a Kalinga 
dob volt a legszentebb, leginkább tisztelt és legnagyobb tekintélyű tárgy mindhárom 
társadalmi csoport számára, ami csak a zsidók Frigyládájához volt hasonlítható. A 100 
királyság (ngomijana) eszméje alapján úgy hitték, hogy 10 ezer évig kormányzott.214

Ebben az időben a tucik erőfitogtató utcai felvonulásokat rendeztek a dinasztikus 
dobokkal – állítólag a Karingával is –, melyeken fenyegetően még mindig ott lógtak az 
Abahinza királyok mumifikált heregolyói, melyek a dobok fergeteges hangja közepette 
újra és újra nyersen közhírré tették: „Így jár az, aki ellenszegül a király akaratának”.

Miután, 1959. novemberben, tuci szélsőségesek provokálták az egyetlen magasabb 
pozícióban lévő hutu vezetőt, Dominique Mbonyumutwát, és halálhírét költötték, a 
hutuk fellázadtak a tucik ellen. Az országosan elterjedt erőszak215 elsősorban abból állt, 
hogy porig égették a tucik házait, ahol viszont ellenálltak, meg is ölték őket.216 Tuszik 
tízezrei menekültek ki vagy vonultak önkéntes számüzetésbe az országból.

1959 elején egy hutu vezető, Joseph Gitera, aki már két évvel korábban erőteljes tá-
madásra hívott fel a monarchia elnyomása ellen, a belgák és az egyház támogatásával tá-
madást intézett a monarchia szimbóluma, a Kalinga dob ellen.217 III. Mutara Rudahigwa 
aggódni kezdett a dobért, és kilopta azt az országból. A dob tehát még mindig megvan, 
de semmi közelebbit nem lehet tudni róla. Hacsak azt nem, amit a két Linden ír, hogy 
„a király titokban egy rejtekhelyre küldte a dobot, ahonnan néhány hónappal később 
kicsempészték az országból”.218 Rudahigwa félelmében, szorongásában inni kezdett, és 
júliusban meghalt agyvérzésben.219 Július 28-án fivére, V. Kigeli Ndahindurwa követte a 
trónon, amit a két Linden egy kisebbfajta tuci-puccsnak tart.220

Ndahindurwa király a címer központi alakjává a Kalinga dobot tette. Létrehozta a 
Királyi Dobrendet, melyet egyaránt adományozott az országban és külföldön élőknek. 
Ugyanebben az évben az európai misszonáriusok sértő megjegyzéseket tettek a dobra, 
André Perraudin püspök pedig – mind szentbeszédében, mind írásban – „primitív do-
lognak” és „a vadság jelének” nevezte, és kijelentette, hogy valójában nem is nemzeti 
szimbólum, hanem a tuciknak a hutuk felett gyakorolt uralmának a szimbóluma.221 A 
hutuk 1990-ben abbeli félelmükben, hogy a tucik restaurálják hatalmukat „Soha többé 
feudalizmust! Soha többé a Kalingát!” jelszóval tüntettek.222

Alexandre Kimenyi válasza az volt, hogy a dob sem a tucikra, sem Ruandára nézve 
nem jellemző, hanem sok korábbi bantu királyság jelképe volt.223 Ezzel egy új, magasabb 
dimenzióba – a nemzet dimenziójába – helyezte a relikviát, ahová – mint remélte – nem 
hallatszik fel a törzsi háború és az osztályharc csatazaja. Csakhogy elmúlt már az az 
idő, amikor „a család nélküli” Imana isten védőszárnyai alatt tudta tartani a királyságot, 
a hutu istenkirályokat (abahinza) és a királyi dobot. Ruanda hite ugyanis megrendült 
önnön Istenében. Emlékszünk a dob-szentély közkegyelmére? Most a hutuk a templo-
mokat a beléjük menekültekkel együtt ledózerolták…

1960-ban tartották meg az első helyhatósági választásokat, mely a Gitera által meg-
alapított hutu Parimenhutu párt földindulásszerű győzelmét hozta. A hutukat támogató 
belga kormány most – a Különleges Előkészítő Tanács közbenjöttével – azt követelte 
Ndahindurvától, hogy tiltsa be a Kalinga dobot, és helyettesítse azt a nemzeti zászlóval. 
Az Ugandai Nemzeti Unió erre népszavazást követelt a kérdésről, a király pedig közöl-
te a belgákkal, hogy a dob kérdése a tuci Nyiginya-dinasztia és Ruanda szempontjából 
életbevágó. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az Előkészítő Tanács „nem képvisel sen-
kit”, és a kérdést annak a képviseleti jogosultsággal rendelkező testületnek kell megvi-
tatnia, amely az alkotmány szövegezésével van megbízva.224
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A Hutu Társadalmi Mozgalom „életbevágó” kérdése viszont a Kalinga dob – mint 
nemzeti szimbólum – megszüntetése volt.225 Az európaiak megjelenése ráébresztette a 
hutukat arra, amit a két Linden mond: „Amíg a hutu hősök lelke a mandwa226 panteonban 
nagy egyetértésben kormányzott az osztályokat nem ismerő istenkirállyal, a legyőzött 
hutu királyok nemi szervei a nyiginya dinasztikus dobot, a Kalingát ékesítették, és a ki-
rály emberei elvették a parasztok földjét és munkáját.”227 A bizalomvesztés kataklizmá-
jában az is felvethető, hogy a tuci dinasztiának már nem a dobhoz való ragaszkodásával, 
hanem ellenkezőleg: az arról való lemondásával kellett volna bizonyítania – állítólag 
még mindig meglévő – nemzeti lojalitását.

Ilyen körülmények között éppen a nemzeti dobhoz való ragaszkodás tűnt fel, vagy 
számított szélsőséges magatartásnak. Egy ruandai történész arra emlékezik, hogy „a 
nemzeti szolidaritás szempontjából a királyság ideológiája azt tanította, hogy szükség 
esetén, azaz a közös „jó” érdekében az embernek «meg kell halnia a Kalinga dobért», 
azaz a királyságot szimbolizáló dobért”.228 Mint írja, a Ruandai Hazafias Front229 által 
elfoglalt területeken, a vérözön kellős közepén, a fiatal harcosok úgy beszéltek a ha-
zájukról, mint „tejjel és mézzel folyó országról”, ahová „Imana hazatér, miután más 
országokban töltötte a napot”.230

1994 áprilisában a Hutu Erő ilyen jelszavakat adott közre: „A sírok még nincsenek 
tele!”; „Ne feledkezzetek meg arról, hogy a kis patkányokat éppúgy meg kell ölni, mint 
a nagyokat!” A Milles Collines Rádió ezt sugározta: „Az összes tuci el fog pusztulni. 
Eltűnnek a föld színéről. Lassan, lassan, lassan. Megöljük őket, mint a patkányokat.”231 
És: „Ne hagyjatok meg senkit, hogy elmondhassa a történetet!”232 Ugyanabban az év-
ben egy karikatúra a miniszterelnököt és a pénzügyminisztert patkányként ábrázolta.233 
Óhatatlanul eszünk be jut a Nyiginya dinasztia „égi meséje”: 

Volt egyszer, – de sohase legyen többé!
A kutyák és a patkányok már döglöttek,
Csak a dob és a tehén győzedelmeskedett…

1994. áprilisban valakik lelőtték a ruandai elnök, Juvénal Habyarimana és Burundi 
hutu elnökének, Cyprien Ntaryamirának a repülőgépét, amit a genocídiumot kiváltó 
szikraként tartanak számon. Ezt követte a miniszterelnöknő, Uwilingiyimana meggyil-
kolása az Elnöki Gárda által, és szolgálatba állították a már jó előre elkészített halállistát 
is. A 13 hétig tartó őrjöngés során a hutuk 657 ezer tuciból 600 ezret,234 a tucik pedig kb. 
500 ezer hutut öltek meg.235

Amikor a hutuk hatalomra kerültek, minden olyan emlékművet meg akartak semmisí-
teni, ami a tucik idejének „aranykorára” emlékeztettek, mindenekelőtt a Kalinga dobot, 
és egy zászlóval, egy nemzeti címerrel és egy nemzeti himnusszal akarták azt helyette-
síteni. 2001-ben maga a tuci-bázisú Ruandai Hazafias Front vezette kormányzat – arra 
hivatkozva, hogy „a régi nemzeti szimbólumok a genocídiummal kapcsolódnak össze” 
– a monarchiához kötődő összes szimbólumot eltávolította, „hogy az új szimbólumok 
jelezzék a múlttal való szakítást”.236 A dob-eszméjének össztársadalmi támogatása – ha 
régebben fennállt is –, az 1994-ben bekövetkezett polgárháború tanusága szerint fel-
bomlott.237

Most viszont a nemzet „szíve” sérült meg. Sem a hősi múltat, sem a dicsőséges har-
cokat, sem a zsigerekbe ivódott nemzeti szimbólumokat nem szabad már említeni, mert 
mindenki a monarchiára, a tuci dinasztiára, a megalázó vereségekre, a háborúk során 
foglyul ejtett vagy megölt férfiakra és genitáliájuk pellengérre állítására, nem utolsósorban 
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pedig az ország belpolitikai és külpolitikai „klinikai halálára” gondol. De ha erőt is vesz 
mindenki magán, hogy mindent elfelejtve, „tiszta szívvel” adja át magát a jövőnek, 
akkor is felmerül a kérdés: „Lehetséges, hogy nekünk nincsen múltunk? Nincs történel-
münk? Valóban senkik és semmik voltunk?”

A mai helyzet. Már az V. Kigeli által kiadott jelszó is ez volt: „A három nép egyesülten 
fog boldogulni” (Imbaga y’nyabutatu ijambere).238 Ruanda 2003-ban kiadott alkotmánya 
tiltja a genocídium revízióját, tagadását vagy lekicsinylését. Az 54. cikkely leszögezi, 
hogy „politikai szervezetek nem épülhetnek sem faji, se etnikai, sem törzsi, sem nem-
zetségi, sem regionális, sem nemi, sem vallási vagy bármilyen más megosztásra, mely 
megkülönböztetéshez vezethet.”239

Senki sem mutatkozhat be tuciként vagy hutuként. Semmilyen megnyilatkozás nem 
hangsúlyozhatja sem az etnikai hovátartozást, sem a konfliktusokat, csak az egységet és a 
társadalmi békét. Sem a zene, sem a tánc nem szól, nem szólhat a hősiességről, ha csak nem 
a turisták szórakoztatása céljából. A köztársaság jelszava: „Egység, Munka, Hazaszeretet”. 
(Ubumwe, Umurimo, Gukunda igihugu). A véres történelmi korszak lezárult.

És mégis. Nemcsak a szörnyű emlékek múlnak nehezen, hanem az évszázados, 
évezredes beidegződések is. Egy ruandai újsághír 2017-ből: „A Nyasa Times szerint 
a 34 éves Emmanuel Harawát meggyilkolva találták a feje és a heregolyói nélkül az 
emvuyeni-i Chipangana erdőben, a mizimbai Ekwendeniben a hétvége után. Az elhunyt 
heregolyóit 3 kilométerre találták meg a bűncselekmény színhelyétől. […] Nem ez az 
első alkalom, hogy a gyanusítottak az áldozatot lefejezték és levágták a nemi szer-
veit.” A Malawi24 hírportál szerint 2015-ben egy férfit találtak egy Karonga kerületi 
folyóparton a feje és a nemi szervei nélkül, miután egy gonosztevő megtámadta őt.”240

A genocídium után Ruandában gondolkodás indult meg a társadalom hagyományos 
uralmi viszonyainak gyökeres megváltoztatása céljából. Így került sor a feudalizmus 
után a patriarchátus, majd a férfiak „dobolási előjogainak” felszámolására. A döntő 
lépést egy leány, Odile Gakire Katese tette meg, 2005-ben, amikor Butaréban létre-
hozta a 100 tagot számláló Új Dob (Ingoma Nshya) együttest, mely Ruanda első női 
dobegyüttese. Mint a zenekar vezetője mondja, „a kezdeti gyengélkedés után a zenekar 
ma már ugyanolyan nagy hangerővel játszik, mint a férfiak”.

Maguk a dobosok pedig, akik olyan lelkesen és energikusan ütik a dobokat, mintha 
az életük függne tőle, büszkén nyilatkoznak: „Lehet, hogy a férfiak attól tartanak, hogy 
náluk is jobban fogunk játszani”.241 (Azaz hangosabban.) Most itt tartunk…
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