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Az Apostolok cselekedetei  központi  része,  a  Csel  10:1–15:35  az ősegyházban végbemenő egyik 
fontos fejleményről, a pogány keresztyének befogadásáról ad beszámolót. Kétségkívül e folyamat 
lényeges  részét  képezte  az  Írás  megszólaltatása.  Izráel  Szent  Iratai  kulcsfontosságú  szerepet 
játszottak  az  Egyház  dilemmáinak  bemutatásában  és  a  megoldáshoz  vivő  utak  kijelölésében. 
Ebből  kifolyólag  az  Apostolok  cselekedeteinek  elbeszélője  az  eseményeket  az  Ószövetség 
elbeszéléseihez  igazítva  mutatja  be,  saját  elbeszélésének  szereplőit  az  ősi  szent  narratívák 
szereplőihez való hasonlóságukban vagy tőlük való különbözőségükben ragadja meg és az Egyház 
misszionáriusai  és  vezetői  érveiket  erősítendő  idézik  az  Írás  szavait.  A  kihívás  tehát  nem  az 
Ószövetség  megfelelő  szavainak,  kifejezéseinek,  elbeszéléseinek,  témáinak  vagy  könyveinek  az 
azonosításában  rejlik,  hanem  sokkal  inkább  a  szövegközi  kapcsolatok  mintáinak 
meghatározásában.  E disszertáció célja,  hogy főként a  francia irodalomtudós,  Gérard Genette  
transztextualitás  térképét alapul  véve számba vegye,  csoportosítsa és értékelje a  Csel 10:1–15:35 
szövegközi  kapcsolatait.  Genette  általános jellegű megfontolásai  tehát  és  a transztextualitás  öt  
típusa adja a választott szöveg értelmezésének alapvető keretét.

1. tézi

A  Csel  10:1–15:35-ben  található  elbeszélések  és  megnyilatkozások  megidézik  az  Ószövetségben  
fellelhető  témákat  és  irodalmi  formákat  anélkül,  hogy  szükségszerűen  utalnánk  az  egye  
szakaszokra. Ez a legimplicitebb transztextualitás típus, az architextualitás, más szinten található,  
mint  például  az  allúzió  vagy az  idézet.  Az  elbeszélések architextuáli  tendenciái  ugyanakkor  
legalább olyan fontosak, mint a többi típus. Az architextuáli tendenciák feltérképezése a szövegek  
architextuáli jellemzőinek a megállapítását eredményezheti.

Jól ismert bibliai toposznak nevezhető, amikor egy magas rangú idegen vezető váratlanul nagy  
hitről tesz tanúságot egy próféta, vagy prófétai személy előtt. A legismertebb ószövetségi esete  
annak,  hogy  egy  pogány  hivatalos  személy  egy  próféta  közreműködésével  részesül  Izráel 
Istenének  kegyelmében  a  szíriai  Naámán  történetében  található  (2  Kir  5:1-19).  Ugyanebbe  a 
kategóriában  sorolható  továbbá  a  római  százados  szolgájának  a  meggyógyítása  a  Lukács 
evangéliuma szerint (Luk 7:1-10). A toposz részei a következőképpen határozhatóak meg: (1) egy  
előkelő  pogány ember  valamilyen hiányban szenved;  (2)  ez  az  ember  segítségért  fordul  Isten 
emberéhez úgy, hogy közben hitéről tesz tanúságot; (3) Isten embere közvetíti Isten kegyelmét. 
Kornélius  és  háznépe  megtérésének  elbeszélése  (Csel  10:1–11:18)  ugyanezt  a  logikát  követi. 
Kornéliusnak szüksége volt arra, hogy tanítást kapjon Péter apostoltól; Péter, hallva Kornélius 
beszámolóját  az  angyal  látogatásáról,  kijelenti,  hogy  Isten  előtt  kedves  dolog  elfogadni  a 
pogányokat (Csel 10:35); végül Isten jóindulatának bizonyítékaként kiárad a Lélek a pogányokra 
és ugyanekkor részesülnek a keresztségben is.
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Az ókori Mediterráneum egyik jellemző toposza, a vendéglátás hagyományos leírása szintén 
több  alkalommal  fellelhető  a  Csel  10:1–15:35  szövegében  további  architextuális  kapcsolatokat 
teremtve ezzel. A toposz mintaszövegének az 1 Móz 18–19-ben fellelhető elbeszélés tekinthető, 
mely arról számol be, hogy Ábrahám és Lót külön-külön vendégül látták a küldötteket. A három 
cézáreai követ vendégül látásának története (Csel 10:9-23) és a kísérlet az apostolok isteneknek 
kijáró köszöntésére Lisztrában (Csel 14:8-19) egyaránt arra gondolatra épít, hogy az ismeretlen 
küldöttek  isteni  eredetűek  lehetnek  és  isteni  felhatalmazással  rendelkezhetnek.  Ezért  különös 
vendégszeretet jár nekik.

A templomi kultuszt megidéző nyelvezet használata az ősegyház életének leírásában szintén 
egy fontos architextuális kapcsolódásnak tekinthető. Ugyanígy felfedezhető az áldozati nyelvezet 
Kornélius kegyességének leírásában (Csel 10:1-8) valamint Pál és Barnabás pogány misszióra való 
kiválasztásának  történetében  (Csel  13:1-3).  Az  ószövetségi  teremtés-  és  szabaduláselbeszélésre 
jellemző nyelvezet szintén megjelenik a vizsgált szakaszban.

2. tézi

Kétféle  hipertextuáli  műveletet  azonosítottam az  Apostolok  cselekedetei  kijelölt  szövegében:  a  
transzpozíciót és a tematikus imitációt. A Genette által meghatározott diegetikus transzpozíció a  
legpontosabb leírását  adja a Kornélius megtéréstörténete (Csel  10:11–11:18)  és a Jónás története  
közötti  transztextuáli  kapcsolatnak.  A másik  hipertextuáli  művelet,  az  imitáció  gyakrabban  
fordul  elő  az  Apostolok  cselekedetei  szövegében.  A tematikus imitáció  kifejezés alkalmazására  
azért  van  szükség,  hogy  pontosan  meghatározható  legyen  az  a  sajátos  imitáció,  ami  a  
következőképpen írható le: a tematikus imitáció egy olyan hipertextuáli művelet, amely jellegzete  
témák és egy vagy több szereplő megfelelésén alapszik. Továbbá bizonyos fokú szóegyezés i részét  
képezi a tematikus imitációnak.

A Csel  10:1–11:18  számos ókori  és  kortárs  magyarázója  kapcsolata  össze  Péter  apostol  cézáreai 
pogány missziójának elbeszélését Jónás könyve elbeszélésével. A hasonlóságok felismerésén túl az 
interpretációtörténet  során számos kifejezést  alkottak meg a magyarázók a két  szöveg közötti  
kapcsolat meghatározására. A Goulder által használt  kontrasztív tipológia és Wall által használt 
nyelvi-koncepcionáli megfelelés egyaránt a kérdéses szövegközi kapcsolat pontos leírását hivatott 
szolgálni.  A  Genette  által  leírt  diegetikus  transzpozíció a  két  elbeszélés  közötti  kapcsolat 
pontosabb  meghatározására  ad  lehetőséget.  A  diegetikus  transzpozíció  nem  szűkíthető  le 
egyetlen  kapcsolódási  pontra–legyen  az  egy  közös  motívum,  szereplők  hasonlósága  vagy 
szóegyezés. Az egyik szövegtől a másik szövegig vezető transzformáció természete szerint direkt, 
tematikus  és  diegetikus,  amennyiben  Jónás  könyve  cselekménye  áthelyeződik  az  első  századi 
Joppéba és Cázáreába.

3



A másik hipertextuális művelet, az imitáció nagyobb gyakorisággal fordul elő az Apostolok 
cselekedetei  szövegében.  A tematikus  imitáció kifejezés  alkalmazására azért  van szükség,  hogy 
pontosan  meghatározható  legyen  az  a  sajátos  imitáció,  ami  a  következőképpen  írható  le:  a 
tematikus  imitáció egy olyan hipertextuális  művelet,  mely jellegzetes  témák és  egy  vagy  több 
szereplő megfelelésén alapszik.  Továbbá bizonyos fokú szóegyezés is  részét képezi  a tematikus 
imitációnak.  Ez  a  típusú  szövegközöttiség  csekély  kiterjedésű,  legfeljebb  néhány  szekvenciára 
terjed ki. Igen gyakran erősíti a hipertextus és a hipotextus között meglévő kapcsolatot allúzió 
vagy valamiféle szóegyezés.

Tírusz királyának gőgje és büntetése (Ez 27) valamint Heródes gőgje és büntetése (Csel 12:18-
23) közötti kapcsolat tematikus imitációnak tekinthető. A két király között erős kapcsot jelent, 
hogy Istennek nevezték magukat, vagy legalábbis elfogadták, hogy Istennel azonosították őket. A 
két királyhoz köthető gőgös kijelentés igen közel állnak egymáshoz. E konkrét intertextuson túl 
más kapcsolódási pontok is előtérbe kerülnek: mindkét főhős király, mindkettőjük királyi ruhája 
külön  figyelmet  kap,  mindkettő  elnyeri  büntetését  az  őket  figyelő  közönség  szeme  láttára. 
Heródes tíriuszi és szidóni hallgatósága tovább erősíti a párhuzamot.

A tematikus  imitáció  összetettebb  formája  figyelhető  meg  a  Csel  12:1-17  elbeszélésben.  Az 
Egyiptomból való kivonulás és Jézus Krisztus szenvedéstörténete számos motívuma és epizódja 
fedezhető fel  a  szövegben.  Péter  bebörtönzése  és  megszabadulása történetének a kivonulás  és 
Jézus szenvedéstörténete adja a  hátterét.  A hipertextusnak tehát két  fő hipotextusa van.  Ezen 
kívül Péter és a Jeruzsálemi egyház történetének elbeszélésében még Illés, Judit, Dániel és barátai  
történetének  számos  kis  epizódja  idéződik  meg.  Mindegyik  tematikus  imitáció  vizsgálható 
önállóan.  Ugyanakkor  a  tematikus  koherencia  figyelmet  érdemel.  Mindegyik  megidézett 
elbeszélés  intertextuális  kapcsolatban áll  a  kivonulás  történetével.  A tematikus  koherencia  jól  
megfigyelhető: elnyomásról és megszabadulásról szóló bibliai történetek összekapcsolódása adja 
Péter történetének intertextuális  hátterét.  Péter  megszabadulásának története  a  Biblia  számos 
megszabadulás-történetének a megidézésével együtt kerül elbeszélésre.

3. tézi

A  beszédek  nagy  számának  köszönhetően  a  metatextualitás  az  Apostolok  cselekedetei  öt  
fejezetének  meghatározó  transztextualitás  típusa.  A  vizsgált  fejezetekben  az  Írás  szavait  
legnyíltabban  az  elbeszélések  szereplői  idézik.  A  metatextualitás,  az  idézésen  és  allúzión  
túlmenően magában foglalja az idézett szövegek értékelését és magyarázatát i. A metatextualitást  
egyaránt  meghatározza  az  idézett  textus  jelentése  és  a  beszédek  kommunikatív  szándéka  és  
kontextusa.  A  Septuaginta  szavait  bizonyos  szándéknak  megfelelően,  nyíltan  idézik  és  
magyarázzák a beszélők.
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A  Csel  13:16-25-ban  található  metatextusban  igen  határozott  logika  figyelhető  meg,  amihez 
viszonyítva  a  textusnak  alárendelt  szerepe  van.  A  metatextus  textushoz  való  viszonyát  a  
performatív mód határozza meg. Pál beszédének logikáját az isteni kezdeményezések sora adja,  
ami Dávidban és az ő magvában, Jézus Krisztusban éri el a csúcspontját. Pál korszakokról beszél,  
melyek közül a legtöbbet egy-egy kiválasztott ember tevékenysége határozott meg. A korszakok és 
a  kiválasztott  emberek  leírását  az  elbeszélő  az  Írásból  vett  idézetekkel,  allúziókkal  és 
összefoglalókkal  végzi  el.  Az  Ószövetség  számos  könyvéből,  fejezetéből  és  verséből  vett  
intertextusokat  az  elbeszélő  a  választott  témához  kapcsolódó egységes  kijelentésekké  olvasztja 
össze.

Ettől eltérő metatextuális műveletet hajt végre az elbeszélő Pál missziói beszédének második 
felében: a szónok nyíltan idéz szövegeket és az interpretációs eljárást nyilvánvalóvá teszi. A beszéd  
eme  részében (Csel  13:32-38)  számos  könyvből  idéz  a  szónok hosszabb  szakaszokat.  Az  egyes  
verseket  pontosan idézi  és  mindegyikhez fűz magyarázatot  is.  Az idézett  szövege  jelentőségét 
abban látja a szónok, hogy egy érvrendszer láncolatában az egyes elemekhez talál bennük érveket.  
A magyarázat  a  nyílt  színen megy végbe.  Gyakran történik hivatkozás a  hallgatóságnak azon 
szerepére,  hogy  megítélje  a  magyarázat  helyességét.  Ezt  az  eljárását  interpretációs  módnak 
neveztem el.

A harmadik metatextuális művelet Jakab apostol beszédében (Csel 15:13-21) figyelhető meg. Az  
Írás  szavait  hosszan idézi  a  beszélő.  A legjellegzetesebb különbség az előzőekhez képest,  hogy  
magyarázat  nem  követi  az  idézetet  valamint  a  magyarázat  szokásos  eszközei  hiányoznak  a 
szövegből. Kizárólag az idézetet bevezető szavak és a textusokon végrehajtott változtatások adnak 
eligazítást arra nézve, hogyan kell értelmezni az idézetet. Jakab rámutat arra, hogy a pogányok 
megtérése megegyezik a próféták szavaival.  A kompilált  idézetben található prófétai szavakból 
sejthető, hogy Isten helyreállított jelenléte a zsidók és a pogányok számára egyaránt elérhető lesz.
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