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A történetiség és a közösség konstruált emlékezetének határán táncoló megannyi 

bibliai alak között nincs talán Dávidénál ellentmondásosabb. A pásztorfiúból lett 

rablóvezérből lett király a megtestesült liminalitás. Szabadon mozog a különböző 

társadalmi osztályok között: fiatalkorában pásztori idill és királyi udvar, csatatér és 

kietlen pusztaság váltják egymást szoros egymásutánban, de trónra lépése után sem 

hiányzik sorsából a kitaszítottság keserűsége. Jól ismeri törvény és hatalom 

diskurzusának mindkét oldalát: rablóvezérként megszegi, királyként meghozza 

a törvényeket.  

Karakterének liminalitása a leglátványosabban akkor rajzolódik ki, amikor 

bebizonyosodik, hogy még az egyébként jobbára áthághatatlan etnikai határok sem 

szabnak határt mozgásának. Saul elől menekülve Dávid úgy dönt, hogy a filisz-

teusok között keres menedéket, és Gát királya, Ákis zsoldjába szegődik. A Dávid 

körül szőtt mesés, népköltészeti elemekkel tarkított mítosz itt hirtelen a nagy-

politika valóságával találkozik. Izrael felkent királya a törzsszövetség legádázabb 

ellensége, a filiszteus pentapolisz hűbéreseként kerül szembe „testvéreivel”. A 

Dávidról szóló narratíva szerzői nemhogy tompították volna ezt az ellentmondásos 

szerepet, de maguk is hozzájárultak annak kialakulásához. Dávid liminális alakja 

számukra nem megoldandó probléma, hanem az elbeszélés eszköze, a mitikus hős 

jellemfejlődésének motorja, a történet drámai feszültségének letéteményese. 

Jellemfejlődésének legdrámaibb pontja nem is a Saul uralmának végét jelentő 

gilboai csata, hanem a csatát megelőző konfliktus. Az aféki gyülekezőt, valamint 

Dávid és csapatai eltávolítását elbeszélő 1 Sámuel 29 szerint a filiszteus 

fejedelmek közbelépése kell hozzá, hogy Dávid távol maradjon a döntő ütközettől, 

ahol vagy hűbérurát kellene elárulnia, vagy – monarchikus ambícióit veszélybe 

sodorva – felkent királya ellen kellene harcba szállnia. A mindenkori uralkodó 

zsinórmértékéül szolgáló Dávid király alakjával egyik választás sem össze-

egyeztethető. A szöveg szerzője igyekszik kitérni a válaszadás elől. Az Ákissal 

tárgyaló Dávid szavai épp eléggé homályosak ahhoz, hogy többféle olvasatot 

tegyenek lehetővé. Párbeszédükre ugyanaz a liminalitás jellemző, ami Dávid sorsát 

is meghatározza. A beszélők szándékának vizsgálata, a frázisaik mögött megbúvó, 

lehetséges modalitások számbavétele révén a párbeszéd újszerű olvasatai rajzo-

lódnak ki. A standard – Dávidot a filiszteus seregbe ékelődő ötödik hadoszlop 

vezetőjeként látó – interpretáció mellett reális lehetőségként vetődik fel az Izrael 

ellen forduló Dávid, de az Ákis fejére növő vazallus, a fenyegetőző rablóvezérnek 

a Nábál-történetből már ismert képét megidéző alak is. Az eltérő olvasatok bemu-

tatása révén egyrészt Dávid karakterének tranziens jellegére kívánok rámutatni, 

másrészt érveket sorakoztatok fel Dávid hatalmi törekvéseinek komplexebb 

értelmezése mellett. 


