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1. Elöljáróban

Vannak olyan elméletek az Ószövetség-tudományban, amelyek mintha ma
kacsul ellenállnának a múló időnek. Noha nem egy közülük már igen régi, 
mégis naponta használatosak a tudományos munkában. Ugyan ki akarná 
mindenestől sutba dobni Hermann Gunkel eredményeit csak azért, mert 
már régiek? Persze sürgősen hozzá kell tennünk; csak Gunkel eredményei 
alapján ma már aligha lehetne komolyan elemezni az Ótestamentum bárme
lyik passzusát. Az elmélet megtalálta helyét a tudomány műhelyében, és 
ezért egyes részeiben csaknem száz esztendő elmúltával is aktuális.

Nyilvánvaló az is, hogy nemcsak Hermann Gunkel nevét említhetnénk 
ebben az összefüggésben. Ám mielőtt parttalan tudománytörténeti tallózásba 
kezdenénk (aminek ilyen szűk terjedelemben, valljuk meg, csekély haszna 
volna), jobb, ha egy kicsit hosszabban elidőzünk Albrecht Alt személyénél és 
munkáságánál. Ha semmi mást nem tanultunk volna tőle, csak azt, hogy egy 
történet keletkezési és hagyományozási helye cseppet sem érdektelen, ha a 
történet úgymond történeti hitelét kutatjuk, akkor máris a legnagyobbak kö
zött kellene említenünk a nevét. (Azt meg talán csak a komolyság kedvéért 
kellene elhallgatnunk, mekkora erény, hogy valaki egy-egy terjedelmes cikk
be körülbelül tízszer annyi mondanivalót sűrít össze, mint amit a mai könyv
áradat sok darabjánál látunk.) A territoriáltörténeti módszer mára természe
tesen egy megközelítési móddá vált a nézőpontok kavalkádjában. Mégis arra 
szeretnénk vállalkozni e szerény írás adta lehetőségek határain belül, hogy 
Alt szemléletének fényében elvégezzünk egy olyan gyűjtőmunkát, amely ta
lán megkönnyíti majd az avatottabb kutatók munkáját a Dávid-történetek

1 Köszönetemet szeretném kifejezni a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak, amely az Állami 
Eötvös Ösztöndíj odaítélésével lehetővé tette számomra, hogy 2000 nyarán három hónapig 
Basel kitűnő könyvtáraiban dolgozhassak.
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elemzése kapcsán. Célunk az, hogy röviden áttekintsük, melyek a Dávid- 
történet azon helyszínei, amelyeket lokalizálni tudunk, melyek azok, ame
lyeket feltártak már, melyek azok, amelyeket előre láthatólag sosem tárnak 
fel, és végül melyek azok, amelyeknek a hollétéről még halvány sejtések sem 
mutatkoznak a tudomány műhelyeiben. Reményeink szerint az itt összegyűj
tött anyag segíthet abban, hogy legalább a Dávid-történetek, illetve a Dávid- 
történet2 földrajzát kissé jobban megismerjük. Azt is láthatjuk majd, hogy e 
száraz adathalmaz tanulmányozása során közelebb kerülhetünk a dávidi mo
narchia megvalósításának gyakorlati kérdéseihez. A királyeszme, a királyideo
lógia itt nem jut, nem is juthat szóhoz, hiszen Dávid az elemzett bibliai törté
netek túlnyomó részében még nem király. De amikor már csakugyan a 
trónon ül, előbb Hebrónban, utóbb haláláig Jeruzsálemben, e szerény írás ér
deklődésében akkor sem a királyság valamiféle elméleti megközelítése, hanem 
inkább a királyi hatalom megszerzésének operatív kérdései állnak. Mert nem 
feledhetjük, csak az alkothatott és csak az közvetíthetett bármilyen képet a 
királyi hatalom eredetének, gyakorlásának ideológiai kérdéseiről, aki ezt a ha
talmat így vagy úgy, de már megszerezte. Másként fogalmazva, sem a zsoltá
rok királyság -  képe, sem az Otestamentum különféle antimonarchikus, vagy 
éppen királyságbarát passzusainak a létrejötte nem képzelhető el a reális, 
dávidi monarchia kialakulása nélkül. S hogy az ilyen folyamatok ritkán ma
gasztosak, s hogy a nagy monarchiák kialakulását ritkán övezi dicsfény? Nos, 
ez a dolgok természetéből következik, ellene semmit sem tehetünk, legfeljebb 
megkíséreljük valamelyest rekonstruálni a valós történeti folyamatot, másra 
hagyva az így kialakult kép további szempontok szerint történő értelmezésé
nek nehéz feladatát.

2. Módszerünk

írásunk összeállítása során számos külső, illetve részben az anyag természe
téből következő körülményt kellett figyelembe vennünk.

Mindenek előtt abból kellett kiindulnunk, hogy speciálisan a témával 
foglalkozó monográfia, egyelőre nem létezik. A nagy történeti földrajzi ösz- 
szefoglaló munka, amelyet Yohanan Aharoni írt,3 természetesen nem térhet 
ki részletesen minden problémára. így e mű mellett néhány egyébre is szük

2 Gondoljunk csak arra, hogy e passzusok szerzői biztosra vették: a történelem (history) 
történetekből (stories) áll össze. Ehhez vö.: DlETRICH, W., Die frühe Königs^eit in Israel (BE 3), 
Stuttgart 1997, 94-103.

3 A  negyedik német nyelvű kiadást használtam: AHARONI, Y., Das Lanrl dér Bibéi, 
Neukirchen 1984. Már most fontos megjegyeznünk, hogy az angol nyelvű első európai kia
dás megjelenése, azaz 1962 után számos fontos ásatás folyt Izraelben, amelyeket azonban már 
nem lehetett figyelembe venni.
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ségünk volt a vizsgálódás során. Természetesen nagy haszonnal forgattuk a 
Stern-féle régészeti enciklopédia újabb kiadását.4 Ám a legnagyobb haszon
nal egy olyan művet lehetett felütni, amelyet szerzői szerényen egyfajta úti
kalauznak tartanak. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy az első szerző 
Othmar Keel, nyomban gyaníthatjuk, hogy nem valami szokványos bédek
ker akadt a kezünkbe.5

Természetesen át kellett tekintenünk valamennyi mértékadó kommentár
sorozatot, még akkor is, ha - amint majd látni fogjuk - a mi kérdésfeltevésünk 
szempontjából igencsak eltérő mértékben használhatók.6 Az egyes problé
mákra vonatkozó szakcikkek összegyűjtése olyasféle reménytelen munkát je
lentett volna, amelyhez képest Sisyphos tevékenysége maga a sikertörténet. 
Ezért vállalnunk kell annak kockázatát, hogy egyes fontos cikkek is elkerül
ték a figyelmünket.

Végezetül még három előzetes megjegyzés. Először is nem törekedtünk 
arra, hogy újraazonosítsuk azokat a helyeket, amelyeket egyszer már meg
nyugtatóan elhelyeztek a térképen. Ez felesleges, és fölöttébb kockázatos 
munka lett volna, hiszen egy-egy ilyen azonosítás mögött hosszú évek mun
kája és tapasztalata áll.7 Másodszor elfogadtuk abbéli kiszolgáltatottságunkat, 
hogy nem tudtunk Izraelbe utazni. Izraelbe utazni necesse est, csak éppen néha 
kivitelezhetetlen. Ráadásul egy ilyen típusú munka elvégzéséhez hosszú he
tekre van szükség, ami még bonyolultabbá teszi a helyzetet. Ráadásul, ha már 
ott van az ember, és kiszáll az autóból mondjuk a modern Beerseba végét jel
ző táblánál, akkor még távolról sem biztos, hogy megtalál olyan eldugott he
lyeket, mint mondjuk az Adullám-barlang. Aki járt már a Közel-Keleten, tud
ja, hogy a dolgok nem mennek ilyen simán arrafelé. Harmadszor el kellett 
döntenünk, milyen sorrendben tárgyaljuk az egyes helyneveket. A választott 
eljárás talán nem a legegyszerűbb, mégis a leginkább ez teszi átláthatóvá az 
anyagot. Külön csoportként kezelem azokat a városokat, amelyek Dávid nél
kül is utat találtak volna a világtörténelembe; Jeruzsálem, Betlehem és

4 STERN, E., ed., The New Enc/clopaedta o f Archaeological Excavations in the Hot/ Eami, I-IV, 
Jerusalem 1993. (A továbbiakban: NEAHL)

5 K eel, O. -  K lichler, M. -  U ehlinGER, Ch., One und Landschaften dér Bibét II, Göttingen 
1982.

6 A  használhatóság, alaposság és a topográfiai érdeklődés színvonalának rendjén a követ
kező kommentárokat kell megemlítenem: STOEBE, H.J., Das erste Buch Samuelis (KÁT VIII,1), 
Neukirchen 1984. McCARTER, P.K., 1 Sámuel (AB 8), Garden City 1980. HENTSCHEL, G., 
1 Sámuel (Die Neue Echter Bibéi), Stuttgart 1994. SCHROER, S., Die Samuelbücher (Neuer 
Stutgarter Kommentár, Altes Testament), Stuttgart 1992.

7 Volkmar Fritz mondta egy alkalommal, amikor a KGRE BTK Ókortörténeti Tanszék
ének vendégeként blokkszemináriumot tartott Magyarországon, hogy minden egyes palesz- 
tinai archeológiával foglalkozó régész titkos vágyai közt szerepel: legalább egy telit azonosí
tani az életben.
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Hebrón jelen írás keretei közt marginális szerepet kapnak csupán. (Még mos
tohább azon városok sorsa, ahol Dávid aligha járt: Damaszkusz, vagy különö
sen Hamath elfoglalása sokkal inkább a hagyományképzés területére tartoz
nak, mintsem a történeti realitás talajára. Ezért ezekkel a helyekkel a jelen 
írás keretei közt alig-alig foglalkozom.) Az igazi érdekességet a kis városok, 
völgyek, feltáratlan tellek lokalizációja jelenti. Ezt a legfontosabb csoportot 
nem topográfiailag rendezem el (ezt ugyanis a BHH mellékelt térképein alap
ján bárki megteheti), hanem inkább a Dávid-történetekben való előfordulá
suk bibliai rendjén. E csoportok együtt kijelölik a Dávid-történetek nagy ré
szének geográfiai horizontját. Természetesen nem valamennyi történetét, 
főként pedig nem feltétlenül a történeti Dávid8 életének színhelyeit. Olyan 
geográfiai horizont ez, amellyel azért mégis bizonyos keretet adhatunk a vi
lágtörténelem egyik legragyogóbb karriertörténetének.

3. A helynevek

3.1. A hím  helyek

Teljesen nyilvánvaló, hogy egy ilyen írás keretei közt Jeruzsálemet éppen 
csak megemlíthetjük. Pedig Dávid nem egyszerűen a törzsektől független fő
várost kapott Jeruzsálem elfoglalásával9, hanem lehetőséget arra, hogy részben 
a helyi kultusz integrálásával10 olyan kultikus rendet teremtsen, amely min
den ókori keleti állam legitimációjához nélkülözhetetlen volt. Máskülönben

8 Néhány éve még kockázatos dolog lett volna leírni a kifejezést: „a történeti Dávid”. A  Tel- 
Danban talált híres felirat, azzal a heves és csaknem parttalan vitával, amely körülötte kialakult, 
sokáig inkább bonyolította a kérdést, semmint a megoldáshoz segített volna. Ha azonban elfo
gadjuk Dietrich érvelését az újabban előkerült fragmentumok (A, illetve B1 és B2) tekintetében, 
akkor valószínű: a bytdwd-formulát Júdára vonatkozó formulának kell tekintenünk. DIETRICH, 
Königsspt, 136-141, kül. 139kk. Ez esetben viszont, bár a történeti Dávid életrajzát változatlanul 
nem tudjuk megírni, az egész figura alapvető történeti hitelességében mégsem érdemes tovább 
kételkednünk. Persze, van itt egy régebbi kétely is, amely bizalmatlanná teszi az embert bizo
nyos kutatói körök gyakorta mesterségesen gerjesztett hiper-kritikájával szemben. Nem szabad 
elfelednünk, hogy a Dávid-történetek nagy része legendáris jellegű, ám legendák nem születnek 
a semmiből. Alaptalan legenda -  még elgondolni is képtelenség. Dávidhoz ld. még: KŐSZEGHY 
M., Dávid, Budapest 2001.

9 E helyütt elegendő csak utalnunk arra a vitára, amely a 2 Sám 5,6-12 körül van. A  hely
zetet igazából az tenné reménytelenül bonyolulttá, ha tekintettel lennénk az 1 Krón 11,4-9 
nyilvánvalóan tendenciózus szövegére. A z egyik legújabb publikáció e téren: R eich, R. -  
SHURKON, E., „The System O f Rock-Cut Tunnels near Gihon in Jerusalem Reconsidered”, 
in RB 107 (2000), 5-17. De mindennél többet mond az egyik EUR-beszámoló címe: SHANKS, 
H., „I Climbed W arren’s Shaft. (Bút Joab Never Did)”, in BAR 25 (1999), 30-36.

10 Lásd pl.: K eel, O. -  UEHUNGER, Ch., „Jahwe un die Sonnengottheit von Jerusalem”, 
in Ein Goit alléin? JHWH-Verehrung und biblischer Monotheismus im Kontext dér israelitischen und 
altorientalischen Religtonsgeschichte (Dietrich, W. -  Klopfenstein, M.A., eds.), Fribourg-Göttingen 
1994, 269-306.
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nem lehetett volna elérni, hogy az állam számára létfontosságú istenségek) a 
közvetlen közelben lakjon (lakjanak). Jeruzsálem azonban lassan önálló té
mává vált a palesztinai régészeten belül, így talán megbocsátható, ha e rövid 
tanulmány keretein belül nem foglalkozunk vele. Hasonló a helyzet Betle
hemmel. A város nyilván tartogatna néhány érdekességet (az azért távolról 
sem biztos, hogy a Kr.e. 11. századból is), ám lakottsága, valamint a különféle 
szent helyek tekintetében megmutatkozó hallatlan bősége miatt aligha várhat
juk, hogy komoly feltárások kezdődnek itt.

Hebrón bizonyos értelemben más eset. A feltárások csekély voltát mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az új bibliai régészeti enciklopédia 
mindössze két és fél11 oldalt szentel e gazdag tradíciójú városnak. A város 
alig kutatható, mégis imponáló jelentőségű leletek kerültek elő a szonda- 
szerűen végzett kisebb feltárásokból. Elegendő, ha most csak az S-terület (A 
Area) középső-bronzkori városfalára utalunk. Még érdekesebb az a néhány 
agyagtábla, amelyek ugyanezen területen, a fal közelében fekvő minden bi
zonnyal kultikus rendeltetésű helyiségből kerültek elő. A helyiség tele volt 
elszenesedett állatcsontokkal, hamuval, az igazi szenzációt azonban az 
ugyanitt megtalált agyagtáblák jelentették. Az ékírásos szövegekben12 ugya
nis állatnevek akkád nyelvű listája mellett13 négy személynév is előkerült. 
Nem szeretnék nyomban a hebróni királylista megtalálásának örülni, de el
képzelhető, hogy a helyi adminisztráció fontos tagjai lehettek az illetők. 
Ráadásul ugyanebből a régészeti kontextusból előkerült egy, a 12. dinasztia 
idejéből való szkarabeusz is,14 amely nagyban segítette a datálást. Ehhez ké
pest talán nem is érezzük át, milyen fontos, hogy a W-területen (W Area) 
egy vízrendszer nyomait vélik felfedezni.15 Vagyis: Hebrón kiásása után 
alighanem egy sor tankönyvi passzust kellene átírnunk!

3.2. A vitatott helynevek 

a. A trónra lépés előtt
A Dávid történet helynevei közül természetesen azok a legérdekesebbek, 
amelyeknek azonosítása vitatott.

A helynevek első csoportja a Góliáttal folytatott (?) párviadal kapcsán 
kerül a szemünk elé. Az 1 Sám 17,1 akkurátusán írja le, hol táboroztak a 
harcra készülő filiszteusok. A szöveg szerint a júdabeli Szokónál gyülekez
tek. A kutatók nagy része egyetért abban, hogy itt nem az 1 Kir 4,10-ben

11 OFER, A ., „Hebrón”, in NEAHL, 607-609.
12 Ibid., 609.
13 Igen súlyos érv a kultikus rendeltetés feltételezése mellett!
14 OFER, „Hebrón”, 609.
15 Ibid, 608.

>
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felbukkanó Szokóról van szó.16 Csaknem mindenki elfogadja a Szokó = 
birbet-'abbadlokalizciót.17 Elvileg az innen 500 méterre fekvő es-suweke is szóba 
jöhetne, de ilyen pontosságot követelni alighanem felesleges volna.18 Érde
kesebb inkább arra a körülményre felhívni a figyelmet, hogy egyik esetben 
sincs dolgunk igazi, jól megtermett tellek Ennek legvalószínűbb oka az, 
hogy eleve apró falvakról lehetett szó e környéken a Kr.e. 11-10. században. 
Ha pedig hihetünk a 2 Krón 28,18 híradásának, akkor Aház korában, azaz 
feltehetően a szír-efraimi háborúval összefüggésben a vidéket lerombolták 
az Izrael szövetségeseként Júda ellen harcoló filiszteusok.

Ám a szöveg nem elégszik meg ennyivel, hanem további adatokat is kö
zöl. A gyülekezés ezek szerint Szokó és Efesz-Dammim közt zajlott. A ku
tatók alapvetően tanácstalanok a hely lokalizálása kapcsán. Keel szerint 
pontosan nem lokalizálható,19 bár valahol az Élá-völgy körül kell keresni. 
(A völgyről később ejtünk még szót.) Stoebe inkább csak a név kétségtele
nül furcsa, mágikus névadásra utaló jelentésével foglalkozik20, magát a he
lyet lokalizálhatatlannak tartja. McCarter eljárása, amely egyébként jellem
ző rá, igen érdekes. Egyfelől közli, hogy Efesz-Dammim Szokótói 4 
mérföldnyire északkeletre található.21 Másfelől azonban Szokót nem lokali
zálja. Bizonyosnak talán csak azt tekinti, hogy ez a Szokó nem tévesztendő 
össze azzal, amelyik Salamon adókerületeinek leírásakor az 1 Kir 4 ,10-ben 
kerül elő. A bibliai szöveg a Góliáttal folytatott (?) párviadal kapcsán az 
előbbiek mellett Azékára is utal. Ezt a telit ásták, igaz nem a minap. F. J. 
Bliss22 vezetésével a Palestine Exploration Found expedíciója dolgozott itt min
dössze négy hónapon keresztül. A nyomokat természetesen eltörölte a ta
lajerózió, komolyabb új ásatás pedig azóta sem volt itt.23 Ennek ellenére 
Azékáról sok mindent lehet tudni. 350 méter magas dombja csaknem 100 
méterrel emelkedik az Élá-völgy fölé. Stratégiai fontossága éppen abban rej
lik, hogy ellenőrzi a völgyben haladó utat. Arab neve {tell-^akarije) névátvitel

16 Erről, a Sarón-síkságon fekvő Szokóról és a Salamon féle adókerületek topográfiai kér
déseiről lásd szerény kísérletemet: „Izrael adókerületei Salamon korában”, in Református Egyhá^ 
1993, 161-162.

17 Stoebe, 316; K eel, Orte, 845; K lein, 175.
18'Az Ónom, 156,18ff. Egyébként két, egymáshoz igen közel fekvő falut említ az 

Eleuteropolistól Jeruzsálembe vezető út tizedik mérföldkövénél.
19 K eel, Orte, 626-828, kül. 828.
20 STOEBE, 316. A  név fordítása: „Őrt wo kein (israelitisches) Blut floss”. Hasonlóan for

dítja a kifejezést KEEL, Orte, 828.
21 M c C a r t e r , 290.
22 A  beszámolók idehaza gyakorlatilag elérhetetlenek, mert a Palestine Exploration Quarterly 

hasábjain jelentek meg: 31 (1899), 10-25 + 89-111+  170-187, illetve 32 (1900), 7-16. A  beszá
molókat olvasva bátran állíthatom, nem éri pótolhatatlan veszteség azt, aki nem olvassa őket. 
A  palesztinai régészet egyszerűen meghaladta e sorokat.

23 Lásd NEAHL, 123k.
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eredménye24, ám ez senkit sem tévesztett meg. Eusebios is elég pontosan írja 
le a helyet.25 A telepet a korai bronzkorban már lakják, s egy Ekhnaton ne
vét tartalmazó fajanszból készült szkarabeusz bizonyítja,26 hogy az egyip
tomi Újbirodalom korában is élő településként számolhatunk vele. Egy tö
redékes Sin-ahhe-eriba szöveg Hizqiyya városának említi,27 amit alátámaszt 
a tény, hogy újabb survey során 17 darab /WÁ-pecsétnyomat került elő 
Hizqiyya korából. Ugyanezt a lokalizációt találjuk Aharoni művében,28 G. 
Hentschel,29 valamint Stoebe30 kommentárjaiban.

Saul tábora a közelben, az Elá-völgyben helyezkedett el, vagy más néven 
(ha lefordítjuk a helynevet) a Terebint-völgyben. A völgy mai neve wadi es- 
sant,31 jelentősége pedig abban áll, hogy itt vezet felfelé az egyik út a tenger
parti síkságról a júdai dombvidékre.32 A filiszteus terjeszkedés egyik iránya 
nagy általánosságban éppen a nyugat-keleti irány volt.33 Éppen ezért szá
mukra, és persze a védekezés számára is kulcsfontosságú volt, ki birtokolja 
ezeket a nyugat-keleti irányú völgyeket. Az Élá-völgy ráadásul, ezt szemé
lyes tapasztalataim alapján állíthatom, elég széles ahhoz (még valamelyest 
vadregényesebb felső, azaz keleti szakaszán is), hogy kényelmes összeköte
tést biztosítson a tengerpart és a dombvidék között. A völgy birtoklása vég
ső soron a Hebrónba irányuló, illetve az onnan kiinduló forgalom ellenőr
zését is lehetővé tette. Aki tehát a völgyet birtokolta, könnyen elfoglalhatta 
Hebrónt is. Nem véletlen tehát, hogy a filiszteusok itt támadnak, mint 
ahogy az sem lehet véletlen, hogy a Saul elől bujkáló Dávid éppen ezen a 
környéken próbál meg önálló hatalmi bázist kiépíteni.

Miután valaki (könnyen lehet, hogy nem Dávid, hanem az ugyancsak 
betlehemi Elhánán, vö. 2 Sám 21,1934) legyőzte Góliátot, a filiszteusok fu
tásnak eredtek. Ám Saul katonái üldözték őket és sokakat le is vágtak közü
lük a Saarim felé vivő úton Gátig és Ekrónig. Saarimot gyakorlatilag senki

24 Eredetileg egy innen alig száz méterre levő kisebb domb oldalában épült arab falut hív
tak így.

25 Ónom. 18,10.
26 KEEL, Orte, 828.
27 JCS 12 (1958), 81.
28 DasLand, 221. 74. jegyzet, valamint 367. és 424.
29 H entschel, 108.
30 Stoebe, 316 .
31 Ugyanígy lokalizál: KEEL, Orte, 824; HENTSCHEL, 108; SCHROER, 89; STOEBE, 316.
32 Északabbra húzódik a Szórek-völgy, a Sámson-történetek gyakori helyszíne {wadi es- 

sarar). Ám  ez a völgy kanyargós, néhol pedig meredek kaptatok teszik nehézzé benne a hal
adást. Ezért valószínű, hogy az Élá-völgy volt a fontosabbik útvonal.

33 A  Yarkon torkolatvidékén, Tel-Avivtól alig néhány kilométernyire északra fekvő Tel- 
Qasile egy másik, a tengerparton Fönicia felé mutató terjeszkedési irányt jelöl.

34 Visszafogottabban, de hasonlóan látja a kérdést: DlETRICH, Königs^eit, 234.
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sem tartja lokalizálhatónak,35 Ekrón viszont mint a filiszteus Pentapolis tag
ja jól ismert.

Dávid, Saul elől menekülve Sámuellel együtt -  hogy az új fordítású 
Károli-féle Bibliát idézzük -  Nájótba érkezik.36 A héber szöveg, amely sze
rint Rámában (brrnh) vagyunk, nyomban gyanút ébreszt a fordítással kapcso
latban. A Nájót meggyőződésem szerint ugyanis nem igazi helynév. 
Lindblom cikke óta tudjuk,37 38 hogy a qere-bol ismert nyívt és a mvh (lakóhely) 
szavak összefüggenek. A héberben mindkét alak kánaáni jövevényszónak 
tekintendő, oda pedig talán az akkádból érkezett: vő. nawu / namu}% Ennek 
jelentése: elhagyatott hely, esetleg valami ezen álló építménnyel. Valószínű, 
hogy a szöveg szerint Dávid és Sámuel a prófétatanulók különálló, elhagya
tott „tanyájára” igyekeznek.39 Hogy ez Rámában hol helyezkedett el, termé
szetesen sosem fogjuk megtudni.

A következő helynévhez szomorú epizód tapad: Saul elől Dávid egy al
kalommal a nóbi szentélybe menekül (1 Sám 21,2). A papok segítenek neki, 
bár ezért később nagy árat kell fizetniük: Saul Ebjatar kivételével kiirtja va- 
lamennyiüket (1 Sám 22,11-19). Nób tekintetében sem mondhatjuk, hogy 
mindent tudnánk. Aharoni két helyen is feltételesen azonosítja egy el-'isamye 
nevű hellyel,40 ám ennek fekvését nem pontosítja. Másutt Jeruzsálemtől 
északra, benjaminita területre helyezi, ám ismét pontos megjelölés nélkül.41 
Ám Aharoni bizonytalanságától eltekintve eléggé egyértelmű sejtéseket talá
lunk Nób lokalizálását illetően. Schroer a Scopus-hegyre gondol Jeruzsá
lemtől északkeletre,42 Stoebe43 pedig az Olajfák hegyének északi részére, ar
ra a területre, ahol most az Augusta-Victoria Kórház, és egyben a német 
evangélikus régészeti intézet is fekszik. Nézetét mások is támogatják,44 de

35 McCarter furcsa megjegyzésével, hogy ti. a helynek valahol Szokó és Gát közt kell 
lennie, bizony nem sokra megyünk.

36 SCHROER, 95. Alighanem joggal vonja kétségbe az elbeszélés történetiségét, amikor 
megemlíti: ez az egyetlen hely, ahol Sámuel mint egy prófétaiskola vezetője tűnik föl.

37 L indblom , J., „Zűr Frage des kananáischen Ursprungs des altisraelitischen Prophetis- 
mus”, in Von Ugarit nachQumran (FS O. Eisfseldt, BZAW  77), Berlin 1958, 102.

38 Vö.: AHW, 770-771: „nawu: Steppe, Weidegebiet”, CAD N, Part I, 11, 249: „pasture 
land on the fringes o f cultivated areas, as habitat o f nomads, outlying area around a city.”

39 így gondolják többen is: STOEBE, 365; KUPPER, J.R., I ês nomades en Mésopotamie au temps 
des rois de Mari, Paris 1957, 12; MALAMAT, A., „Mari and the Bibié: Somé Patterns of Tribal 
Organizations and Structure”, in JAOS 82 (1962), 143-150, kül.: 146.

40 Das Land, 402, valamint 424.
41 Ibid., 432.
42 SCHROER, 97. Lásd még ehhez: DONNER, PL, „Dér Feind aus dem Norden. 

Topographische und archaologische Erwagungen zujes 10,27b-34”, in ZDPV 84 (1968), 46-54.
43 Stoebe, 392.
44 VOIGT, E., „The Site of Nob”, in JPOS 3 (1923), 79-87; A lbright, W.F., „The 

Assyrian Marsh on Jerusalem”, in A ÁSOK 1922/1923, 139.
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úgy gondolom: még nem értük el a pontosságnak egy olyan fokát, hogy 
dönteni tudnánk Schroer és Stoebe lokalizációja között.

Ugyancsak Dávid bujdosásának színterei közt kerül elő az Adullám- 
barlang. A barlang az Elá-völgy oldalában feküdhetett, erre utal a környék 
arab neve: ’id el-mije,45 amely jól megőrizte a bibliai névformát. Schroer, mint 
mindig, itt is Keel lokalizációját követi.46 Aharoni az alig száz méternyire 
fekvő es-seh madkur-ta gondol,47 s őt követi Hentschel is.48 Stoebeszerint a két 
lokalizáció nem zárja ki egymást, hiszen csak arról van szó, hogy a barlangot 
az Elá-völgy, vagy a belőle kiágazó ivadi es-sur felől közelktjük meg. Mindkét 
azonosítás nagyjából megfelel Eusebios tudósításának,49 hogy ti. Adullám 10 
római mérföldre van Eleuteropolistól. Vagyis: még mindig alig távolodtunk 
el a Góliát-történet színhelyétől.

Dávid Saul elől még a szüleit is megpróbálja elrejteni, és a móábi 
Miepébe viszi őket (1 Sám 22,3). A kutatók egy kivételtől50 eltekintve lehe
tetlennek tartják a móábi Miepe pontos lokalizálását.

Keila városa fontos szerepet tölt be Dávid karrierjében. E város megsza
badítása ad lehetőséget számára, hogy immár önálló tényezőként megked- 
veltesse magát a júdai politikai elit errefelé lakó részével. Aharoni csak utal 
rá, hogy Keilát is az Elá-völgy közelében kell keresnünk.51 Egyébként azon
ban szinte teljes egyetértés uralkodik abban, hogy Keilát52 tell-qilá-val kell 
azonosítani.53 A hely stratégiai jelentőségét mi sem mutatja jobban, mint az, 
hogy az Amarna-archívum tanúsága szerint vita, sőt harcok tárgyát képezte 
Suwardata gáti, és Abdi-hepa jeruzsálemi király, illetve a habiruk között.54

Innen menekül Dávid (az okokat részletezni most nem a mi feladatunk) 
Zif pusztájába. Tell-Sif impozáns méretű domb kb. 7 km-re Hebróntól dél
keletre. Valószínűleg ősidők óta itt vezetett a Hebrón-Arad-Holt-tenger út
vonal.55 Itt volt lehetősége Dávidnak arra, hogy szabadcsapata élén meg

45 K eel, Orte, 847.
46 Sch ro er , 99.
47 Das Lanti, 367k.
48 H entschel, 126.
49 Ónom, 24,11
50 ARNOLD, P.M., „Mizpah”, in ABD 4: 879-881, kül. 880. Itt a szerző három lehetséges 

helyszínt említ meg a móábi Miepeként: Kerak, Madaba és el-Meshrefeh, Madabától délnyu
gatra.

51 Das Lanti, 260.
52 A  gyakori Kegila-variáns mögött talán arra gondolhatunk, hogy a Septuaginta a héber 

ajin-X igen gyakran gammával írja át.
53 K fft, Orte, 788; HENTSCHEL, 130; SCHROER, 102 (Keel térképére utalva), McCARTER, 

370k; STOEBE, 418; Ónom, 114,14-18 , valamint: JlRKU, A., „Zu einigen Orts- und Eigennamen 
Palastina-Syriens”, in 204II7 51 (1963), 87.

54 Vö. EA, 279. 289.
55 K eel, Orte, 747.
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adóztassa a kereskedők karavánjait, és így biztosítsa mindannyiuk megélhe
tését. Valószínűnek látszik azonban, hogy itt sem egyszerűen a megélhetés
ről, hanem talán már a hatalmi bázis kiépítéséről volt szó. A város neve 
nem etimologizálható, talán nem is sémi eredetű. Sosem ásták, de bárki 
gyűjthet kerámiát a domb oldalában, és nyomban kiderül: Tell-Sif a vaskor 
teljes időszakán keresztül lakott volt. Ezt az azonosítást csaknem communis 
opinionak tekinthetjük.56 Talán nem árt tudatosítani: Dávid nem a városban, 
hanem az ettől keletre elterülő sivatagos területen bujdosott Saul elől.

Máón pusztájához (1 Sám 25) Dávid életének egy kevéssé dicsőséges epi
zódja kapcsolódik. Nem kell félnünk kimondani: Dávid az itteni földműve
sektől (talán nem nagy hiba, ha Nábál alakját típusként, pars pro toto értelmez
zük) védelmi pénzt, vagy legalábbis valami ahhoz nagyon hasonlót szedett, 
hogy el tudja tartani magát és népes csapatát. Az azonosítás itt is elég biztos
nak tűnik: a bibliai Máónt hirbet /na'in-nil, Hebróntól 10-12 kilométerre délke
letre kell keresnünk.57 Itt sem a város, hanem a körülötte egészen a Holt
tenger feletti fennsík széléig nyúló puszta szolgált menedékül Dávidnak.

Ciklag valamennyi helynevünk közül talán a legtöbbet vitatott darab. A 
város ugyanakkor fordulópontot jelent Dávid karrierjének történetében. Me
nekülés közben ugyanis komoly elhatározásra jut: ami nem sikerült neki ön
erőből, azt megteheti, ha Akis, gáti filiszteus király vazallusává szegődik. 
(Nem érdemes időt vesztegetni a körülményes magyarázkodásokra, hogy ti. 
Dávid Júda fiai ellen semmit sem tett, sőt kímélte őket, félrevezette a 
filiszteusokat. A hatalomra törő ember logikus gesztusa volt, hogy vállalta a 
filiszteus fennhatóságot. Másként ugyan hogy kerülhetett volna a politikai 
hatalom közelébe e térségben, ahol a filiszteusok szabták meg a dolgok alaku
lását?) Morálisan támadható, de politikailag kitűnő húzásával Dávid végre 
önálló hatalmi bázishoz jutott. A kérdés csak az: hol?

Az azonosítás, hogy ti. Ciklág a mai Teli Sera, Alt érdeme,58 de vele 
csaknem egy időben Ábel más következtetésre jut: szerinte Ciklágot Tell- 
Halifban kell keresnünk.59 Hentschel,60 Keel,61 Schroer62 és Stoebe63 Alt tézi
sét veszi át, Aharoni,64 McCarter65 és a telepet feltáró régész, J. D. Seger66

56 K eel, One, 747; Hentschel, 132; SCROER, 103; Stoebe, 423; A h aron i, Das Land, 296.
57 K eel, One, 756; H entschel, 133; Stoebe, 425; ÁBEL, 2: 377; A h a ro n i, Das Land, 

296; M c C a r t e r , 376.
58 Kleine Schriften, 3: 428-431.
59 Á bel, 2 :3 1 8 .
60 H entschel, 14 7 ,6 . jegyzet.
61 K eel, Orte, 936.
62 Sch roer  177.
63 Stoebe, 473.
64 Das Land, 297. Mindamellett meg kell jegyeznünk, hogy Aharoni érvei Tell-Halif elve

tését illetően részben gyengék (szerinte Gát fennhatósága nem terjedhetett ki ennyire keletre



A  DÁVID-TÖRTÉNETEK TOPOGRÁFIÁJA 15

inkább Ábel megoldása mellett voksolnak. Mindkét teli Beerseba vonzás- 
körzetében fekszik, tehát ugyanabban a régióban, ahol Dáviddal együtt ed
dig is mozogtunk. Akárhol lokalizáljuk is, a terület jelentősége abban állt, 
hogy birtoklása esetén innen kiindulva lehetett ellenőrizni a júdai dombvi
dék délnyugati sarkát. Ha mi is elfogadjuk Ábel azonosítását, akkor el
mondhatjuk: Ciklágot kiásták. A. Biran és R. Gophna 1970-1973-ban négy 
szezonon át kutatták a telit. Kitűnő adottságai miatt a hely a khalkolitikum 
óta lakott. A Kr.e. 9-8. században kazamata fallal látják el, de azt ezt közvet
lenül megelőző időszakról, vagyis Dávid koráról nincs értékelhető régészeti 
adat a birtokunkban.67 Dávid tehát Ciklág elfoglalásával mintegy beékelő
dött Gát territóriuma és a júdai dombvidék közé. A filiszteus vazallus felké
szült, hogy adott pillanatban Júda megmentőjeként lépjen majd színre.

Amikor Dávid egy időre elhagyta Ciklágot, az amalekiták feldúlták a tele
pülést, sőt a Dávid-csapat asszonyait, gyerekeit, egyszóval mindenét maguk
kal vitték. Dávid természetesen nyomban utánuk ered, de a csapat egy része, 
mintegy hatszáz ember, annyira eltikkadt, hogy pihenőt tartottak. E pihenő 
színhelye az 1 Sám 30,9 szerint a Beszór-pataknál volt. Dávid a maradék 
négyszáz legénnyel tovább üldözte, majd meg is támadta a mit sem sejtve mu
latozó amalekitákat (1 Sám 30,16-20). Amikor visszaértek a Beszór-patakhoz, 
a harcoló rész nem akart adni a zsákmányból az eltikkadva pihenőt tartó cso
port tagjainak. Dávid azonban a lelkűkre beszélt, így a Beszór patak partján 
mindenki egyenlően részesült a visszaszerzett javakból és az amalekitáktól 
szerzett zsákmányból is (1 Sám 31,21).

A Beszór-patakot több néven is azonoítják, bár mindegyik esetben 
ugyanarról a völgyről van szó. Hentschel szerint a ivadi-besor,k% Schroer sze
rint ugyanez,69 Aharoni szerint a wadi-ghavgeh™ McCarter szerint ugyanez71 
felel meg a bibliai Beszór-pataknak. L. M. F. De Vries még azt is megjegy
zi,72 hogy a patak Beersebánál ered, és Gázától délnyugatra ömlik a Földkö
zi-tengerbe. Bár időszakos vízfolyás, eső esetén hömpölygő áradattá válto
zik, és ha az időjárás megfelelő, akkor kiegészítésként még a földművelésben

-  de vajon honnan tudhatjuk ezt?), részben pedig némi naivitást tükröznek (Dávid innen ki
indulva nem tudta volna megkímélni a júdai területeket).

65 M c C a rt er , 414 .
46 In NEAEHL, 553-560.
67 Csak a teljes zavar kedvéért utalnék az Aharoni-tanítvány Fritz szóbeli közlésére, ame

lyet e sorok írójának 1993 augusztusában teli es-seba' dombján tett, hogy ti. teli es-seba' aligha 
azonos az ókori Bersebával, sokkal inkább Ciklágra kellene gondolnunk vele kapcsolatban.

68 H entschel, 155.
69 Sch ro er , 122.
70 Das Lanti, 27 és 208.
71 M c C a r t e r , 435.
72 ABD, 1: 697k.
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is lehet számítani rá. Stoebe ugyanakkor nem tartja lokalizálhatnak a pata
kot.73 74 Bizonyos bibliai helyek szinte felváltva használják a kánaáni vidék és 
Egyiptom határának megjelölésekor a Gáza és az Egyiptom patakja elneve
zéseket. (pl.: Józs 15,47) És csakugyan azt látjuk, hogy a Beszór-pataktól 
északra szinte egymást érik a palesztinai viszonylatban nagynak számító te
lepülések: Tell-Ajjul, Tell-Jemmeh, Teli el-Fa'ra (Dél), Beerseba és még so
rolhatnánk. A déli oldal ezzel szemben az urbanizációtól csaknem érintet
len. Minden valószínűség szerint itt kezdődött a vaskorban a nomádok 
territóriuma. Mindezeket megerősítik az asszír királyfeliratokból származó 
információk.

LH. Tukulti-apil-esarra (Kr.e. 745-727) az első, aki beszámol róla, hogy -  
feltehetően 734. évi hadjáratában -  elérte Egyiptom és Palesztina határát. 
Helytartót is kinevezett a területre: .. .]  m 1-di-bi-i-i-lu a-na lúr x[.. .]-ti <ina> 
[KUR Mu-us]-ri ap-qic?4 -  azaz egy olyan embert, aki szemlátomást nyugati 
sémi, legalábbis Baal-teofór neve erre utal. A következő hely, ahol a térség 
neve felmerül n. Sarrukín (Kr.e. 722-705) felirataiban van. A szöveg75 sze
rint a király várost alapított76 Egyiptom patakja (Na-ha-al Mu-uc-n) mentén. 
Assur-ahu-iddina feliratában pedig azt olvassuk,77 hogy a király Egyiptom 
ellen vezetett Kr.e. 671-es hadjáratának kánaáni kiindulópontjául Arza váro
sát választotta, amelyet a kutatók szinte egyöntetűen Tell-Jemmeh telep
halmával azonosítanak.78 Ez az Arza alighanem azonos azzal a várossal, 
amelynek megalapításáról II. Sarrukín számol be, bár sajnos a város nevé
nek említése nélkül. Assur-ahu-idina pedig azt álltja, hogy Afektől 
Rapheiáig menetelt a sereg „Egyiptom patakja” mentén.79 A terület -  így a 
nagykirály -  sivatagos, a patakban minden ellenkező híreszteléssel szemben 
nincs is víz, a vidék elég barátságtalan. Mindezek alapján eléggé valószínű, 
hogy a bibliai Beszór-patak és Egyiptom patakja egy és ugyanaz. Dávid te
hát, karrierje e fázisában még a lakott területek határán kívül megfordult 
néha. A senki földjén mozgott, ha éppen úgy hozta a sors.

73 Stoebe, 506.
74 „Summary Inscription 7. írom  Calah”, in TADMOR, H., The Inscriptions o f Tiglath-pileser III 

King ofAssyria, Jerusalem 1984, 202k.
75 Lásd AJO 14 (1941), 40sk., ANET, 286.
76 A  megjegyzést aligha érdemes szó szerint értenünk. Nem új város alapításáról volt szó, 

hanem csak arról, hogy a király újra megalapított egy települést, immár asszír városként. S 
hogy a város előtte már létezett? Ezt őfelsége alighanem másként értékelte, mint mi. ,Extra 
Assyriam non est vita. ”

77 A  szöveget lásd BORGER, R., Die Inschriften Asarhaddons Königs von Assyrien, Graz 1956, 86 
(AsBbE, hátlap 3-4. sor), valamint: LUCKENBILL, A R II, § 720; WlNCKLER, H., 7A 11 (1887), 
299kk, valamint: Tafel II.

78 Lásd az alapvető irodalommal együtt: K eel, Orte, 102.
79 A  szöveg: Frt.F 15-18, in BORGER, Asarhaddon, 112. valamint: LUCKENBILL, AR II, §§ 554-

559.
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Az utolsó búvóhely Engedi. Az azonosítás itt annyira egyértelmű, a te
lep pedig oly ismert és híres, hogy itt most nem kell különösebben foglal
kozni vele. Talán csak azt kellene itt is tudatosítani: Dávid a buja oázist 
övező sivatagban bujkált. A terület csaknem függőlegesen emelkedik a Holt
tenger nyugati partján, de a sziklák közt meghúzódó, részben természetes 
vízellátással rendelkező barlangok ideális rejtekhelyként szolgálhattak. 
Gondoljunk csak az 1 Sám 24,2kk életszerű leírására, amely szerint Dávid 
megkíméli az egyik barlangban éppen szükségét végző Saul életét.

Dávid természetesen, mint már láttuk, egy idő után80 szívós, jól felépített 
tervre alapozott munkával tört a trónra. E törekvésének fényében érthetjük 
meg, miért juttatott zsákmányából bizonyos júdai helyek előkelőinek. Poli
tikai tőkére váltotta a materiális tőkét. Ha végigtekintünk azon városok lis
táján, amelyek részesültek Dávid adományaiból, akkor mintegy pillanatfel
vételként elénk tárul az a terület, amelynek politikai lojalitására Dávid még 
filiszteus vazallusként, de már királyi terveket kovácsolva számíthatott.

A lista, amelyet az 1 Sám 30,27-31-ben olvashatunk, nem tartozik a 
könnyedén értelmezhető szövegek közé. Rögtön az elején bizonytalan a 
szövegállomány, hisz a TM byt-'l-x olvas, a Septuaginta ezzel szemben Bét- 
Cur-t. Stoebe81 qaiyetein-1 tartja az ókori hely mai megfelelőjének, körülbelül 
30 kilométerre Beersebától északkeletre.82 A lokalizálást illetően ugyanerre 
az eredményre jut Aharoni83 és Klein84 is. Ramat-Negeb kérdése talán még 
inkább megválaszolhatatlan. Noha az aradi osztrakonok egyikén85 erősítést 
rendelnek Aradból Ramat-Negeb erődjébe, a pontos helyről egyelőre fo
galmunk sincs. Keel szerint Teli Ira,86 Klein szerint Khirbeth-Ghazze lehet
ne a megoldás.87 Mindkét területen végeztek terepbejárást, és mindkét terü
letről került elő a vaskor I-re utaló kerámia anyag, így azután egyelőre 
végképp nem lehet dönteni a két terület között. Jattir esete viszonylag egy
szerűnek látszik: csaknem mindenki szerint hirbet-'attir-ral (Beersebától 25 ki
lométerre északra) azonos.88 Aroerrel kapcsolatban meg kell jegyeznünk,

80 A z  időpont kérdéséhez lásd KŐSZEGHY, Dávid, 70-94.
81 Stoebe, 509.
82 Ugyanígy lokalizál ÁBEL, 2: 283 is.
83 Dos Und, 118.
84 K lein, 284.
85 A z osztrakonról, Arad (6):24-ről lásd AHARONI, Y., The Arad Inscriptions, Jerusalem  

1981, 46-49; LEMAIRE, A., Inscriptions hébraiques I. Les Ostraca, Paris 1977, 192; RENZ, J. -  
RÖLLIG, W ., Handbuch dér althebraischen Epigraphik I, Darmstadt 1995, 389-393; SMELIK, K.A.D., 
Historische Dokumente aus dem altén Israel, Göttingen 1986, 106.

86 K eel, Orte, 354.
87 K lein, 284.
88 K eel, One, 577, és 756 térkép; H entschel, 157; Stoebe, 509; Á bel, 2: 356; K lein,

284.
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hogy természetesen nem az Arnon partján fekvő Aroerről van szó, hanem 
hirbet-'arara körülbelül egy hektárnyi kiterjedésű rommezejéről, Beersebától 
20 kilométerre délkeletre.89 A telit A. Biran és R. Cohen ásták.90 A 135 mé
ter hosszú offset-inset-íú jelentős településre enged következtetni. A III. réteg 
(Kr.e. 9/8. század) leletei között /w/é-pecsétnyomat ugyanúgy található, 
mint egy edómi pecsétlenyomat Iqsh felirattal. Minden valószínűség szerint 
kevert népességgel kell tehát számolnunk a júdai Aroerben a királyság ko
rában. Szifmot fekvéséről halvány fogalmunk sincs, Estemoa esetében 
azonban nem ilyen rossz a helyzet. Lokalizálása szinte egyöntetű: es-semu’a, 
14 kilométerre délkeletre Hebrontól.91 A télién feltárt92 Kr.e. 9-8. századi 
elég nagy mennyiséget képviselő ezüst kincslelet minden szépsége ellenére 
sem hozható összefüggésbe a dávidi zsákmányosztással. A jerahmeéliek és a 
kéniek városait egyelőre reménytelen keresnünk, és bizony Horma esetén 
sincs okunk az örömre. Ha egy települést egy időben azonosítanak teli el- 
msas,,93 teli el-mil).i94 95 és teli es-sebafíS telephalmával, akkor az kissé borúlátóbban 
fogalmazva azt jelenti: fogalmunk sincs a település hollétéről. Bór-Asán és 
Aták egyelőre megoldhatatlan feladatot jelentenek a kutatás számára.

Annyi azonban már most is bizonyos: Dávid mintegy megdolgozta a 
Berseba és Hebrón környékén élő települések politikai elitjét, hogy a tró
nért folytatott harc döntő pillanatában számíthasson rájuk.

b. A trónra lépés után
A trónra lépést követő időszak helyneveit talán nem érdemes ugyanazzal a 
módszerrel kutatnunk, mint a trónra lépés előtti idők helyneveit. Termé
szetesen itt is felbukkannak olyan helynevek, amelyeknek azonosítása egy 
sor érdekes kérdést vet föl. Jó volna pontosan tudni, hol helyezkedett el a 
Refáim-völgy (2 Sám 5,18),96 Baal-Peracim (2 Sám 5,20),97 Bertah és Berotai

89 KEEL, Orte, 337; STOEBE, 509; KLEIN, 284; MATTINGLY, G.L., ABD, 1: 400.
90 B ir a n , A ., NEAEHL, 98-90.
91 Kff.T , Orte, 762; HENTSCHEL, 157; SCHROER, 124; STOEBE, 505; M cCARTER, 436; 

A h a ro n i, 259k, PETTERSON, J.L., ABD, 2: 617k.
92 Y eivin, Z., NEAEHL, 423-426.
93 H a m ilt o n , J.M., ABD 3: 2, 82k; Stoebe, 509; ÁBEL, 2: 350; A h aro n i, 223k; K lein,

285.
94 HAMILTON, 282 m int másik lehetőség.
95 Stoebe, 509 m int másik lehetőség.
96 A z  el-beqa' -  terület mellett voksol a legtöbb kutató: STOEBE, 2: 176; SCHROER, 149; 

M c CARTER, 2: 153; ANDERSON, 2 Sámuel (WBC 11), Dallas 1989, 92k, ÁBEL, 1: 402; 
Ed elst e in , G.,ABD, 5: 676k.

97 Itt még a név értelmezése is bizonytalan, a lokalizációról nem is beszélve. Lásd STOEBE, 
2: 177; HENTSCHEL, 2: 23; M c CARTER, 2: 154; ANDERSON, 93.
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(2 Sám 8,8),98 a Sós-völgy (2 Sám 8,13).99 100 Talán még érdekesebb volna meg
fejteni a 2 Sám 8,1 hapax legomenonját {mtg 'mnlof® és még sorolhatnánk.

Az állam kiterjedése szempontjából különösen érdekesek azok a helyne
vek, amelyeket a dávidi népszámlálás kapcsán olvashatunk (2 Sám 24). A 
népszámlálás gondolatának elutasítása a szövegben teológiai megalapozott
ságot kap, hogy ti. az egész akció nem kedves YHWH előtt (2 Sám 
24,1 lkk). Aligha tévedünk azonban nagyot, ha feltételezzük: e heves elutasí
tás, sőt elítélés mögött a törzsi politikai elitnek az adókivetéssel szembeni 
jogos félelme állhatott. Hiszen, bár az Otestamentum nem említi, ugyan mi 
más lehetett Dávid célja a népszámlálással, mint az, hogy az adókivetéshez 
nélkülözhetetlen információkhoz jusson? A szöveg szerint Joáb, némi el
lenkezés után végül elindul, és körbejárja az egész birodalmat -  legalábbis 
ezt gondolnánk. Csakhogy a szöveg mást sugall!

Joáb ugyanis Aroertől101 indul, majd Jazéren102 és Gileádon,103 illetve két 
lokalizálhatatlan helyen (a Tahtim földjén fekvő Hodsi, valamint Dán-Jaan) 
át Szidón környékére104 105 és Tyros erődjéhez103 érkezik. Még meghökkentőbb 
a lista ezután következő hirtelen, már-már esetlen lezárása, amely szerint a 
népszámlálás Júda déli vidékéig, egészen Beersebáig106 tartott. McCarter sze
rint107 talán csak a periféria megadóztatását vették tervbe, ám e sejtéssel, 
amely nem bizonyítható, és nem is cáfolható, nem sokra megyünk. Az 
mindenesetre csakugyan feltűnő, hogy igazán jó, részletező leírást csak a bi
rodalom keleti és északi határáról kapunk. A döntő momentum azonban, 
ami a mi topográfiai kérdésfeltevésünk szempontjából fontos, pont itt kere
sendő. A lista ugyanis sem Cóbát, sem Damaszkuszi, sem pedig az Eufráte-

98 Mindkét város, ahonnan Dávid tisztázatlan módon fémekhez jut valahol az 
Antilibanon lejtőin keresendő. STOEBE, 2: 244; HENTSCHEL, 2: 35; McCARTER, 2: 250; 
A n d erson , 133.

99 STOEBE, 2: 245 nincs lokalizáció, ÁBEL, 1: 407: a wadi el-milh, ANDERSON, 134 nincs lokali
záció.

100 STOEBE, 2: 242: talán Jeruzsálem  eufémizmusa, HENTSCHEL, 2: 3: a hatalm i m onopol
helyzetet kifejező szókapcsolat, ANDERSON, 131: control, supremacy.

101 Ez itt a moábi határvidéken fekvő Aroer, azaz hirbet-arair, az Arnon (wadi-mujib) északi 
partján. ÁBEL, 2: 351; STOEBE, 2: 516; HENTSCHEL, 2: 109; M c CARTER, 2: 509. ANDERSON, 
285 egyedül áll véleményével, hogy ti. egy ’arair nevű, Dibón melletti falunál kezdődhetett 
Joáb népszámláló körútja.

102 Talán hirbet-gagpjr, a jordániai plató nyugati, a Jordánhoz illeszkedő peremén, nagyjából 
a mai Amman magasságában. STOEBE, 2: 517; HENTSCHEL, 2: 109. ANDERSON, 285 szerint az 
Ammantól 12 kilométerre nyugatra fekvő hirbet es-sar a bibliai Jazér megfelelője.

103 Azaz: a Jabbók-folyó vidékén, még mindig a Jordántól keletre.
1M Érdekes megfigyelni, hirtelen mennyire elbizonytalanodik a leírás!
105 A  dávidi birodalom és Fönícia viszonyáról az alábbiakban még lesz szó.
106 Nyilván azonnal feltűnik, hogy itt a déli végeket toposz szerűen jelölő város adja a le

írás utolsó elemét.
107 M c C a rt e r , 2: 509.
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szig nyúló Hamatot nem említi. Pedig, ha Dávid államához tartoztak, ak
kor miért nem végeztek ezeken a területeken összeírást? A kérdésben ter
mészetesen ott rejlik a válasz, amelynek kimondásával azonban mégis jobb 
megvárnunk e szerény írás végét.

Ha továbbra is a birodalom kiterjedését vizsgáljuk, nem hagyhatjuk fi
gyelmen kívül, hogy a trónra lépés után megváltozik a Dávid-történetek 
földrajzi dimenziója. Hirtelenjében megnőnek a távolságok, és aki tegnap 
még Adullám és Máon közt menekült Saul katonái elől, az ma egy vitatott 
kiterjedésű, de mindenesetre viszonylag nagy állam uralkodója lett. E sze
rény írás hátra levő, lényegesen rövidebb részében éppen azt szeretnénk 
összefoglalni: miként vélekedik a nemzetközi kutatás a dávidi állam kiterje
déséről, méreteiről.

A kérdés több szempontból is problematikus. Nem is annyira a kritikai 
szemlélettel szemben támasztott szokásos kifogások teszik nehézzé a hely
zetet, hanem két másik körülmény. Egyfelől a bibliai szövegek, amelyek 
Dávid hódításairól, azaz végső soron a dávidi birodalom kiépüléséről szá
molnak be, nem tekintik céljuknak a helyzet korrekt jogi leírását. (Melles
leg: ha ezt tennék, az talán még nagyobb gyanút kelthetne.) Gyakran nem 
derül ki, pontosan milyen viszony jön létre Dávid személye, állama és egy 
adott terület között. Mindez természetesen általános jelenség az ókori Kö
zel-Kelet történeti jellegű forrásaiban. Ha viszont ez így van, akkor mód
szertani szempontból elfogadhatatlan volna, ha egy történész más mércével 
mérne a bibliai, és megint más az egyéb helyről származó adatok kiértékelé
se során.

A másik probléma a „minimalizálás” és a „maximalizálás” régi szembe
nállása, amely a tell-dáni felirat kapcsán váratlan (vagy talán inkább várha
tó?) hevességgel tört elő az elmúlt évek során. Nagyjából ugyanez a helyzet, 
ha Dávid államának kiterjedéséről van szó. A maximalizáló oldal természe
tesen a Zsolt 72,8 szövegét idézi: „Uralkodjék (ti. a király) tengertől tenge
rig, és a folyamtól a föld széléig.” Innen már csak egy lépés, és máris az Euf- 
rátesznél, a Vörös-tengernél, Egyiptom patakjánál, azaz egy hatalmas 
birodalomnál vagyunk. Ha pedig ez így van, akkor miért haboznánk tér
képre vetíteni e dicső határokat? A minimalizáló oldal ezzel szemben nem 
mindig szigorú módszertani megfontolásokból minimalizál. Néha mintha 
csak azért tenné, hogy élvezze a másik oldal gyakorta igen heves reakció
it.108 És persze minden szöveget lehet fogság utáninak datálni, folyamatosan 
lehet az egyébként csakugyan igaz meggondolásra hivatkozni, hogy egy for
rás nem forrás -  és így tovább. Mégis úgy tűnik, sokkal érdemesebb az iga

108 Legalábbis így mondta tanárom és Dok/orvaler-em, Klaus Seybold egy baráti beszélgetés
során.
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zságot valahol a maximális és a minimális megoldás között keresni. A leghe
lyesebb, ha mindkét irányzathoz egyforma tisztelettel, sine ira et stúdió közelí
tünk, nehogy egyetlen fontos kutatási eredményt is szem elől tévesszünk 
valami előítélet miatt.

Minthogy Dávid történetei elválaszthatatlanok Saul alakjától, s mint
hogy Dávid állama csak Saul államának romjain jöhetett létre,109 nem árt le
galább egyetlen pontot tisztázni: Saul államának kiterjedését.

Minden ellenkező véleménnyel szemben le kell szögezni, hogy Saul 
fennhatósága nem terjedt ki Júda területére. Árulkodó e tekintetben a 2 Sám 
2,8 megjegyzése, amelyből megtudjuk, hogy Saul halála után (Ábner jóvol
tából) fia, Esbaal lett a király Mahanaimban Gileád, Jezréel, Efraim és 
Benjámin fölött. Vagyis Júda még itt sem merül fel, pedig e helyen elkép
zelhető, hogy nem csak a birtokolt, hanem a birtokolni vágyott területeket 
is előszámlálják. A Góliát-történet ugyan júdai területen játszódik, de éppen 
a történet legendáris jellege miatt történeti topográfiai szempontból mindez 
nem sokat mond. Az a tény pedig, hogy Saul júdai területen üldözi Dávi
dod, végképp nem árul el semmit Saul territóriumának kiterjedéséről.110 
Dávid egyik nagy történeti teljesítménye éppen az, hogy politikai arculatot 
ad az addig éppen csak formálódó Júdának. Júda mint politikai egység csak 
Dávid hatalmi bázisának kiépülésével együtt jött, jöhetett létre.111 Saul halá
la, Esbaal legyőzése és Abner meggyilkolása (meggyilkoltatása?)112 után az
tán sikerült ezt az új egységet mintegy politikai apportként a perszonáluni- 
óhoz csatolni.

A kutatásban azonban ennél is izgalmasabb az a kérdés: hol húzhatjuk 
meg a dávidi állam északi, illetve keleti határait.

Az egyik végletet Aharoni képviseli, aki e tekintetben gyakorlatilag 
semmi mást nem tesz, mint a bibliai híradásokat -  tekintet nélkül ezek eset

109 Nem árt szó szerint értenünk a 2 Sám 3,1 híradását, amely szerint hosszúra nyúlt a 
háború Saul háza és Dávid háza közt Saul halála után is. És talán az sem hiábavaló, ha emlé
kezetünkbe idézzük a benjamini Simei gyalázkodó szavait, amelyekkel vérengző embernek 
nevezi Dávidot (2 Sám 16,5-9).

110 Mindehhez bővebben: DONNER, H., Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in 
Grundingen I, Göttingen 1984, 182.

111 Lásd erről ugyanígy DlETRlCH, Königszeit, 156-162.
112 A  jól megszervezett politikai gyilkosságok mindig csaknem kibogozhatatlanok. Nincs 

okunk kételkedni benne, hogy Ábnert személy szerint csakugyan Joáb gyilkolta meg (2 Sám 
3,22-27). Ám  nem lehet szabadulni a gondolattól, hogy Joáb motívumai közt testvére halálán 
kívül pozíciójának féltése is szerepet játszott. Hiszen Ábner és Dávid a gyilkosságot megelő
zően tárgyalásokat folytattak mindarról, „amit Izrael és Benjámin egész háza jónak látott” 
(2 Sám 3,19). A  funkciók esetleges lebegtetése (ki lesz ezután a sereg főparancsnoka?), a ki
rálycsináló Ábner túlzott hatalmától való félelem -  mind-mind olyan motívumok, amelyek 
még a legóvatosabb elemző számára is felvetik Dávid bűnrészességének kérdését. Lásd ehhez: 
KŐSZEGHY, Dávid, 80-82.
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lég eltérő korára, eltérő irodalmi hátterére és intenciójára -  egyszerűen tér
képre vetíti. így  áll elő az a csakugyan impozáns méretű államalakulat, 
amely nagyjából megfelel a Zsolt 72,8 által sugallt ideálképnek.113 A másik 
véglet érzékeltetésére talán elegendő Ahlström egy fejezet címét magunk elé 
idézni: Dávid's „Empire”, ahol az idézőjel önmagáért beszél.114 De hasonló N. 
P. Lemche véleménye is, amelyben a honfoglalást a Kr.e. 10/9. század, az ál
lamalapítást pedig a Kr.e. 9/8. század fordulójára teszi.115 Még érdekesebb 
Knauf eljárása, amennyiben a kérést nyitva hagyja, de finom érveléssel mé
gis sugallja, hogy a történeti Dávid megszokott datálását illetően meglehető
sen szkeptikus.116

Ha végigtekintünk az e témáról referáló ótestamentumi szövegeken, ak
kor néhány dolog, függetlenül esetleges maximalizáló, avagy minimalizáló 
hajlamunktól, elég hamar kiderülhet. Nyilvánvaló, hogy az egyes területe
ket Dávid eltérő jogi konstrukciók mellett birtokolta. Az is bizonyos, hogy 
a Jordántól keletre élt bizonyos izraelita népesség.117 Ez a tény pedig meg
könnyítette, hogy Dávid, elemi gazdasági érdekeket követve118 meghódítsa a 
Jordántól keletre fekvő területeket.119 Annál is könnyebb dolga lehetett, 
mert a transzjordániai államok (Ammón, Moáb és Edóm) ekkoriban az ál
lami fejlettségnek és a szervezettségnek még egy alacsonyabb fokán álltak.120 
A bibliai híradások alapján a terület meghódításának kronológiáját lehetet-

113 Dos Land, 303-309.
114 AHLSTRÖM, G.W ., The Histoiy o f  Ancient Palestine front the Paleolithic Period to Alexander’s 

Conquest (JSOTSuppl 146), Sheffield 1993, 480.
115 LEMCHE, N.P., „The History o f Ancient Syria and Palestine”, in Citdli^ations o f the 

Ancient N earEast(Sasson, J.M., ed.), New York 1995, 1195-1218, kül. 121 lk.
116 KNAUF, E.A., Die Umwelt des Altén Testaments (Neuer Stuttgarter Kommentár, Altes 

Testament 29), Stuttgart 1994, 121k. Knauf egyetlen mondatban megemlíti, hogy a bibliai 
hagyomány szerint Dávid, illetve Salamon alapították meg a monarchiát. Ám  rögtön a kö
vetkező mondatban arra utal, hogy az ókori-keleti kortársak ezt az érdemet sokkal inkább 
Omrinak tulajdonították (vö.: Izrael neve az asszír feliratokban: Bit-Humri). Ezen felül, véli 
Knauf, az is elgondolkodtató, hogy a Sesonk-listán sem Izrael, sem Júda neve nem bukkan 
fel. Akinek füle van, hallja meg...

117 A  bibliai adatok (Num 32) szerint Rúben és Gád törzsei a Jordántól keletre telepedtek 
le. Ezt a közlést cáfolhatatlanná teszi a Mesa-felirat 10. sora: w'l gdysh  b'rs ’trt m'lnr. és Gad tör
zse ősidőktől fogva Atarotban lakott. De említhetnénk Saul és Jabes-Gilead szoros kapcsola
tát is, amely jelzi, hogy az izraelita szolidaritás számára a Jordán nem jelentett áthághatatlan 
határt.

118 A  Királyok útjának nevezett útvonal az Aqabai-öböl és Damaszkusz közt az ókori Pa
lesztina egyik legjelentősebb útvonala volt, s forgalma jelentős bevételt jelentett annak, aki 
birtokolta.

119 U gyanígy: AHLSTRÖM, History, 481.
120 Éppen ezért Dietrich nem is a „Königtum”, hanem a „chiefdom” szót használja velük 

kapsolatban. DlETRICH, Königsqeit, 187.
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len helyreállítani, számunkra azonban most csak a tény fontos: elképzelhe
tő, hogy Dávid csakugyan meghódította ezeket a területeket.121

Ha az északi hódításokat vizsgáljuk, akkor négy területre, négy állam- 
alakulatra kell összpontosítani figyelmünket: Fönícia, Damaszkusz, Cóbá és 
Hamath.

Fönícia a mi szempontunkból egyszerű eset. A 2 Sám 5,11 közlése sze
rint Dávid mesterembereket és cédrusfát kapott Hirámtól, Tyros királyától, 
aki így segítette122 őt palotája felépítésében.123

Az északi arámi államokkal Dávid számtalan háborúba bonyolódott, 
ami alapvetően egyenlő erők küzdelmére utal. Egyetlen állammal, Gesurral 
(a mai Golan-fennsík területén) tart fenn békés viszonyt, amit dinasztikus 
házassággal pecsétel meg. Maaka, Talmaj, gesuri király lánya szülte Dávid
nak Absalomot és Támárt. A többi arámi állam közül Cóbát124 Dávid a 
2 Sám 8,3k szerint legyőzi (bár a legyőzött harcosok óriási száma éppen 
nem ébreszt bizalmat a közlés történetiségét illetően).125 Ugyanez történik 
Damaszkusszal a 2 Sám 8,5k szerint, bár az adó hangsúlyos említése mintha 
arra utalna, hogy direkt ellenőrzés, megszállás mellett rendszeres adófizetés
re is gondolhatunk.126 Hamat esetében viszont kategorikusan el kell utasíta
nunk a hódítás gondolatát.127 A 2 Sám 8,9-11 ugyanis egyértelműen ajándék
cseréről beszél a két uralkodó, Dávid és Tói között. Ez pedig az ókori 
Közel-Keleten mindig az egyenlő államok közti békés viszony kifejezésének 
eszköze volt. Amikor azt olvassuk, hogy Mitanni királya ajándékot küldött 
a fáraónak, akkor természetesnek vesszük, hogy baráti gesztusról van szó 
csupán, s meg sem fordul a fejünkben, hogy Mitanni meghódította Egyip

121 Ne feledjük: a Jordán-árok ellenőrzése a kor technikai viszonyai közepette óriási fela
dat lehetett.

122 Lásd ehhez: DONNER, Geschichte, 200; DlETRICH, Königsspit, 187.
123 Gondolhatnánk esetleg arra is, hogy e passzus az 1 K ir 5,17 visszavetítése Dávid ko

rába, magam mégis inkább úgy gondolom: nincs okunk kételkedni sem a Dávid és Hirám  
közti békés viszonyban, sem pedig abban a tényben, hogy Dávid a föníciai divatot utánzó 
palotát épített magának.

124 Érdemes figyelembe vennünk A lt áthidaló javaslatát, hogy tudniillik ezek az arámi ál
lamok éppen úgy alakulóban levő képletek lehettek, mint kevéssel korábban maga Izrael is, 
ALT, A., „Das Grossreich Davids”, in Kleine Schríflen, 2: 66-75, kül. 72.

125 A z Ószövetség azon állítását, hogy Cóbá hatalmi övezete eredeti centrumától (az 
Antilibanon déli régiója) az Eufráteszig terjedt volna, egyelőre semmilyen más forrás nem erősí
ti meg.

126 íg y  DONNER, Geschichte, 200.
127 Másként, de előítéletekkel, kevés meggyőző erővel MALAMAT, A., Das davidische und 

salomonische Kinigmch und seine Bepiehungen gu Ágypten und Syrien. Zűr Entstehung eines Grossreiches 
(Östereihische Akademie dér Wissenschaften. Philosophische-Historische Klase, 
Sitzungsbericht 407), Wien 1983, 39-41.
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tomot. Ha viszont ez így van, akkor miért kellene másként gondolkodnunk 
Hamath és Dávid állama esetében?128

Az északi helyzetet mindent összevetve Dietrich jellemzi a legjobban,129 
amikor azt állítja: Dávidnak sikerült stabilizálnia hatalmát Galileában, ami a 
kor igencsak illékony politikai viszonyait ismerve komoly teljesítmény. El
érte, hogy északi szomszédai elfogadják, sőt respektálják államát, de teljesen 
félreértenénk a helyzetet, ha Dávidod triumfáló hadúrként képzelnénk el 
Szíria déli térségeiben.

Vizsgálódásunk végén összegzésként a következőket mondhatjuk el. A 
Dávid-történet helyneveinek kissé behatóbb ismerete a következő ponto
kon mélyítheti el ismereteinket magáról Dávidról:

1. A történetek a királyság megszerzésének időszakában ki sem mozdul
nak Júda területéről, annak is a legdélebbi, a Negev-sivataggal határos 
régiójából. Mindez kijelöli azt a területet, ahol Júda mint önálló politi
kai egység létrejött. Saul állama nem terjedt ki erre a területre, Júda Dá
vidnak köszönheti, hogy önálló politikai arculatra tett szert.

2. A dávidi mozaik-állam valószínűleg meghódította a Jordántól keletre 
eső területek egy részét is, ám sem e hódítás kronológiáját, sem pedig 
pontos kiterjedését nem tudjuk megadni.

3. Északon Dávid helyet talált államának a szomszédok között, de hiba vol
na nagy hódítónak tekinteni őt ebben a változékony viszonyairól ismert 
régióban.

0 3  s o

Die Ortsnamen dér Dávid—Erzáhlungen
Miklós Kőszeghy

Dér Artikel bescháftigt sich mit dér Problematik dér Ortsnamen dér David- 
Erzáhlungen des Altén Testaments. Die Bestimmung dér betreffenden Ortschaften 
macht es möglich über den geographischen und damit auch über den historischen 
Hintergrund dér Karriere des ersten Königs Israels und Juda etwas mehr zu 
erfahren. Die Ortschaften dér Geschichten des Königs Dávid sind leichter zu 
identifizieren, als die Stationen dér früheren Karriergeschichte. Die Erforschung 
dér Ortsnamen kann alsó so wohl das persönliche Schicksal des Königs, als auch die 
politische Lage des davidischen Staates etwas beleuchten.

128 Ugyanígy DONNER, Geschicbte, 201; AHLSTRÖM, History, 483k, A lt, „Grossreich”, 73.
129 D ietrich, Königs^eit, 196.


