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A simonianizmus, melyet Irenaeus még az első eretnekségnek1 (görögül: 
haireszisz), azaz az egyháztól elkülönülő keresztény filozófiai iskolának 
tartott, később olyannyira feledésbe merült, hogy a középkori latin Nyuga-
ton a szimónia (az Apostolok Cselekedetei 8,18-19. nyomán, ahol Simon 
Mágus meg akarja vásárolni az apostolok gyógyító képességét) már az egy-
házi hivatások kiárusítását jelentette. 

A nikaiai zsinat előtti korszakban Simon Mágus a hereziológiai és az 
apokrif apostollegendák hagyományában a nagyegyház talán leggyűlöltebb 
ellenségévé „minden eretnekségek atyjává” vált. Simon Mágus a 
simonianizmust feltehetően a Szíria-palesztinai Szamária-Szebasztéban 
alapította az i. sz. I. sz. közepe táján vegyes, hellénizálódott szamaritánus, 
(zsidó)keresztény hellénista és jórészt „pogány” környezetben. 

Adamik Tamás2 és a saját kutatásaim szerint mindhárom említett val-
lási közösség jelentős hatást gyakorolt Simonra. A Hippolütosz Refutatio 
VI-ban található simoni töredékeken a szamaritanizmusból bizonyos is-
tennevek említése, a szamaritanizmusból valamint a zsidóságból és a zsi-
dókereszténységből3 a Pentateukhosz iránti kitüntetett tisztelet (allegori-

                                                 
1  Iren. Adv. Haer. I. 23,2. 
2  ADAMIK TAMÁS: Hippolütosz: Minden eretnekség cáfolata. Hatodik könyv 

(Apophaszisz megalé). Bevezetés. In: Vallástudományi Szemle, 2005. 2. sz. 72-76. p. 
(Online: www.zskf.hu – 2009. október.) 75-76. p. További felhasznált források és iro-
dalom: Actus Petri cum Simone. In: Acta Apostolorum Apocrypha post Constantinum 
Tischendorf. Ed.: Lipsius, R. A. – Bonnet, M. Leigzig, 1891. I:45-78. (Online: 
http://khazarzar.skeptik.net – 2010. április.); Antiphón Peri Alétheiasz I. (Oxürh. 
Pap. 1364.) In: The Oxyrhynchus Papyri. XI. Ed.: Grenfell, B. London, 1915. (Graeco-
Roman Branch.) (http://www.archive.org – 2012. február.) 95-101. p.; Hippolytus: 
Refutatio omnium haeresium. Ed.: Marcovich, M. Berlin – New York, 1986. 
(Patristische Texte und Studien.); Irénée de Lyon: Contre les Hérésies. Livre 1. II. 
Ed.: Rousseau, R. – Doutreleau, L. Paris, 1979. (Sources Chrétiennes.); Recherches 
sur Simon le mage. I.: L’Apophasis megalé. Ed.: Salles-Dabadie, J. Paris, 1969.; 
Texigiszisz etbe Tpszikhi. Expository Treatise On the Soul. In: The Coptic Gnostic Li-
brary. Nag Hammadi Codex II,2-7. Ed.: Layton, B. Leiden – New York – Koppenhága 
– Köln, 1989. II:135-169. (Nag Hammadi Studies, 21.) (Online: 
http://khazarzar.skeptik.net – 2012. október.) 

3  E sorok írója szándékosan használja mind a „zsidókeresztény”, mind a „zsidó-
keresztény” szóalakot. Az előbbi alatt az első, zsidó származású keresztény csoportok, 
a két vallás határán álló, legalista rendszereit érti, az utóbbi alatt pedig a teljes (sza-
maritánus-)zsidó-keresztény (később -muszlim is) kultúrkört. 
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kus értelmezéssel párosulva), a hellénisztikus zsidóságból a Septuaginta 
használata, a hellénisztikus kereszténységből Lukács evangéliumával ro-
kon hivatkozás Jézus-mondás hagyományokra, valamint Pál korintoszi 
levelezésére, az antikvitásból az Odüsszeia tekintélyi szövegként való idé-
zése, Empedoklész, a sztoicizmus, a platonizmus és Arisztotelész filozófiá-
jának ismerete, nyelvi és stiláris szempontból az ázsiai stílusú görög retori-
kai nyelv használata mutatható ki. (A „Magyarázat a Lélekről” című mű 
hasonló összképpel rendelkezik.) A hagyomány egybehangzó véleménye 
szerint maga Simon is szamaritánus származású volt, ezért bármilyen cse-
kély az ortodox szamaritanizmus szerepe tanításaiban, nem lehet kizárni 
annak hatását, annak ellenére, hogy tagadja ezt a kapcsolatot a jelenleg 
uralkodó paradigma. 

A hereziológiai és a Péter-legenda hagyomány (Recognitiones, 
Homiliák, Actus Petri cum Simone és a későbbiek) viszonylag kevés hiteles 
adatot tartalmaznak Simon Mágus életéről, az ellenséges elfogultság miatt 
még kevesebbet, mint Péter apostolról, akinek fő ellenlábasaként mutatják 
be. 

Ma már Simon életének későbbi szakasza sem tárható fel objektív mó-
don. Az Actus Petri cum Simone leírása szerint Rómába ment, ahol a Pé-
terrel folytatott vetélkedés során az égbe akart felemelkedni, de az apostol 
imájának hatására lezuhant és összetörte magát, majd rövid időn belül 
meghalt.4 Ezzel szemben a Hippolütosz Refutatio VI. szerint visszatért 
szülőfalujába, Gittébe, ahol élve eltemettette magát, bízva abban, hogy a 
harmadik napon fel fog támadni és kikel sírjából, ami nem következett be.5 

Mindkét hagyomány azon túl, hogy ellentmond egymásnak, Simont 
Jézus riválisának állítja be, mivel mennybeszállási vágyát abból akarta 
levezetni, hogy Jézus mintájára az Isten jobbján akart volna ülni, az utóbbi 
hagyomány pedig egészen nyilvánvalóan a feltámadás-történet paródiája 
kíván lenni. Azonban Simon vélhetően nem tartotta magát messiásnak (ez 
egy szamaritánus hellénistának amúgy sem mondana sokat), hanem (az 
idézetekből láthatóan) Jézus szerepét is nagyra értékelve, magát nála is 
nagyobbnak vélte. 

Az egyház negatív értékítéletét, amely erőteljesebb volt még a többi 
„eretnekvezérrel” szemben megfogalmazott averziónál is, elsősorban a 
következők váltották ki: 
 

1. Simon Mágus az „Atyával” azonosította magát, így Jézusénál maga-
sabb rendű isteni auktoritást tulajdonított magának. Az egyház Jézus 
riválisának, „hamis messiásnak” tartotta, mivel nem tudott megbékél-
ni azzal, hogy a simoniánusok Simonhoz képest alacsonyabb rendű, de 
pozitív vallási alakként tisztelték Jézust, és ezért Simont a 
hereziológiai hagyomány mintegy „antikrisztusi” alakként próbálta fel-
tüntetni. 

                                                 
4  Actus Petri cum Simone 25. fej. 
5  Hippolütosz Refutatio VI. 19,3. 
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2. Simon Mágus a hagyomány szerint, kiváltott a türoszi bordélyból 
egy Heléna nevű prostituált rabszolganőt, és hierosz gamoszra (szent, 
kultikus nász) lépett vele arra hivatkozva, hogy ennek a nőnek a meg-
váltására érkezett a világba, akit „Első Gondolatának” 
(Epinoia/Ennoia) és „mindenek Anyjának” tartott. 
 
Simon azt állította, hogy a gonosz erők (dünameisz) (akiket későbbi 

követői más ókeresztény eretnekségek hatására a világot teremtő gonosz 
angyaloknak tartottak)6 az Epinoia-Heléna iránt érzett szexuális vágytól 
hajtva ki akarták szolgáltatni, prostituálni maguknak, és ezért halandó 
asszonyok testébe vetették, hogy uralkodjanak fölötte. Ezek közé a megtes-
tesülések közé tartozott, Simon Mágus vagy a simoniánusok szerint, már a 
trójai Heléna is. Így igen tág tér nyílt a simonianizmus számára, hogy fel-
használják misszionálásra a Simon korai tömegbázisát jelentő, 
hellénizálódott Szamária-Szebaszté város lakossága között elterjedt antik 
vallásosság szinkretizmusával jellemezhető kultúrát. 

A simoniánusok számára Simon Mágus és a bordélyházi Heléna kap-
csolata adhatott mintát a férfi és nő közötti szabad szerelem egyoldalúan 

                                                 
6  Az a szövegkritikai ellentét bizonyítja, hogy csak később hittek az angyalok világte-

remtői, valamint kinyilatkoztató-törvényhozói („prophétasz hüpo tón koszmopoión 

angelón empneuszthentasz” ) szerepében (Hippolütosz Refutatio VI. 19,3.7-8.; Iren. 
Adv. Haer. I. 23. fej.), viszont már korábban is a gonosz „erőknek”, „a prostitúció vi-
láguralkodó szellemeinek” (dünameisz, „nkoszmokratór …mpnevmatikon 

ntponiria”) evilág feletti uralmában (Hippolütosz Refutatio VI. 19,2.; NHC II,6 
131,14-15.), amely kimutatható (ezen a frazeológiai különbségen túl) a két forráscso-
port egyrészt a Hippolütosz Refutatio későbbi eredetű részei, és Iren. Adv. Haer. 
alapvető forrásai, másrészt a korábbi szövegtörténeti egységei és az ezekkel közel egy-
idős Ex. An között, ahol a „Nagy Erő”, illetőleg „az Atya” mint pozitív „Teremtő” is-
tenalak szerepelnek (Hippolütosz Refutatio VI. 13. fej.; 19,4.; Iren. Adv. Haer. I. 
23,1.), ezen túl az ótestamentumi kinyilatkoztatásnak itt még tekintélyi, azaz a jó 
erő(k)től ihletettként történő idézetei olvashatóak (Hippolütosz Refutatio VI. 
9,3.←Exod. 24,17. és Deut. 4,24.; 9,8.←Dániel 4,7-9.; 10,1.←Ézsaiás 5,7.[LXX]; 
10,2.←Ézsaiás 40,6-8.[var.]=1Péter 1,24-25.; 13. fej.←Ézsaiás 1,2. és Gen. 1,31.; 
14,1.←Exod. 20,11. és Gen. 2,2.; 14,3.←Példabeszédek 8,23.25.; 14,4.←Gen. 1,2.; 
14,5.←Gen. 2,7. és 1,26.; 14,7.←Ézsaiás 44,2.; 14,8.←Ézsaiás 44,2.; 14,8.←Gen. 2,10.; 
15,1-16,4-ben a Pentateukhosz, azaz „Mózes Törvénye” köteteinek a görög címeit alle-
gorikusan magyarázzák; 16,5.←Ézsaiás 2,4.; 17,2.←Gen. 1,2.; 17,5.←Gen. 3,24.; NHC 
II,6. 129-130.← Jeremiás 3,1-4.[LXX] és Hoseás 2,4-9.[LXX], valamint Ezékiel 16,23-
26.; 133.←Gen. 2,24. és 3,16., valamint Zsoltárok 44,11-12.[LXX]=45,10-11.[MT], to-
vábbá Gen. 12,1.; 134.←Zsoltárok 102,1-5.[LXX]=103,1-5.[MT]; 135-136.←Ezékiel 
apokrifon frg. és Ézsaiás 30,15.19-20.[LXX]; 137.←Zsoltárok 6,7-10.[LXX]=6,6-
9.[MT]). 

 A változás vélelmezhető oka egy korai, ténylegesen gnosztikus rendszer hatása, amely 
(mint olyan) a világteremtést és az ótestamentumi szövegeket gonosz, a jó ősprincípi-
umból degradáció folytán létrejött lényeknek (más gnosztikus irányzatokban többé-
kevésbé egy lénynek) tulajdonította. 
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pozitív vallási megítélésére,7 amelyet megszentelő erejűnek tartottak, 
szemben az óegyházzal (A keresztény protoortodoxia ugyanis, mint közis-
mert, a házasságon kívüli nemi érintkezést kizárólag negatív módon ítélte 
meg.). 

Mindamellett talán az egyetlen hereziológiai hagyománytól érintetlen 
simoniánus mű a nag-hammadi „Magyarázat a Lélekről” (Ex. An.) erőtel-
jesen elítéli a prostitúciót,8 melyet a zsidó-keresztény szóhasználat ugyan-
azzal a kifejezéssel illet, mint a házasságon kívüli nemi kapcsolatot (első-
sorban hajadonok esetén).9 Igaz, az utóbbi mű „szellemi értelemben” 
használja a prostitúció fogalmát, így a kötetlen nemi kapcsolat nem tarto-
zott szoros értelemben az általa elítélt magatartásformához, sőt Heléna „az 
Atya” (talán megengedhető a szöveg ilyetén értelmezése) emanációja általi 
megváltása mintájára lehetett pusztán nem mindennapi hierosz gamosz is. 
Erre utalhat a Hippolütosz  Refutatio VI-ban10 az, hogy az ilyen férfi és nő 
közötti szerelmi kapcsolatot „igazi agapénak”, keresztény értelemben vett 
feltétlen szeretetnek tartották. 

Mindezekből látható, hogy a hellénizmus homoszexualitás és biszexua-
litás iránti pozitív attitűdjéhez elutasítóan, vagy legalábbis passzívan viszo-
nyulhattak. Az is kérdéses, hogy a „szabad szerelem” a simonianizmusban 
meddig terjedt: (1.) egy egyszeri beavatási szertartáshoz tartozott, amely-
ben egy férfi és egy nő „törvényen kívüli” nemi kapcsolatot létesített egyet-
len alkalommal, amelyben a müsztagogosz (beavató pap) egyszer egy élet-
ben „megváltotta” a női hívőt, illetve egy müsztagogosz nő egy férfi hívőt, 
(2.) „szent nászban” egyesült párok bizonyos ünnepeken nemi érintkezést 
folytattak, (3.) a szertartásokon rendszeresen gyakorolták a férfi és nő kö-
zötti szabad szerelmet, vagy (4.) általános volt a „xenon mixei” az ellenkező 
neműek között. 

A (SALLES-DABADIE felosztása szerinti) 8., a 8bis. és a 9. töredékekben 
erőteljesen pozitív szerepben jelenik meg a gyermeknemzés és a terhesség, 
akárcsak a magvetés archetipikus képe (19,5-ben), amely a földművelést 
ismerő kultúrákban a gyermeknemzés példázataként szerepel. Ez is bizo-
nyíthatja, hogy a simoniánusok a „szabad szerelmet” a szakrális célok mel-
lett gyermeknemzés céljából sem ítélték el. Ez a momentum jelentősen 
megkülönböztette a simonianizmust az olyan, gyökereiben is gnosztikus 
keresztény eretnekségektől, melyek kezdettől fogva a világot „gonosz erők” 
alkotásának tartották, és ezért, hogy ne szolgálják a teremtő erő(k)et, vagy 
a cölibátust vagy a „magtalan” szabad szerelmet értékelték pozitívan. 

A korai simonianizmus, amely még Simon Mágust tartotta teremtő-
nek, azaz „super omnia paternek”,11 és Helénát „mindenek anyjának”,12 
már vélhetően gyakorolta az ellenkező neműek közötti „szabad szerelmet.” 

                                                 
7  Hippolütosz Refutatio VI.19,5. 
8  NHC II,6. (például:) 130. 
9  A héber zenut, görög porneia jelentése egyaránt: „prostitúció, paráznaság”. 
10  19,5. 
11  Iren. Adv. Haer. I. 23,1. 
12  Iren. Adv. Haer. I: 23,2. 
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Később, amikor már a teremtést gonosz angyaloknak tulajdonították, meg-
jelent a libertinizmus egy fokozottabb formája, annak következtében, hogy 
gnosztikus hatásra a világ megalkotását és a mózesi-prófétai normarend-
szert elvetették. 

Ekkor már az antinomizmus, Hippolütosz Refutatio VI. alapján, vélhe-
tően hivatkozott az antik filozófiai tradíció szofista áramlatához tartozó 
tézisre. Ez az etikai cinizmust hirdető tantétel megkülönbözteti a természe-
tes, ösztönös, ököljogon alapuló, pozitív értelemben vett titkos „igazságot”, 
melyről úgy tartották, hogy „természet szerinti” (kata phüszin), és a „ter-
mészetellenesnek” tartott, igazságosságon és bizonyos fokú altruizmuson 
alapuló, az eredeti szofista értelmezés szerint a társadalom által, míg ezen 
simoniánus szemelvény szerint a világteremtő angyalok által elrendelt 
„törvény szerinti” (kata nomon) világrendet.13 A „kata phüszin” és a „kata 
nomon” közötti különbségről, valamint ezek jellemzéséről szóló tan végső 
forrása vélhetően Antiphón Peri Alétheiásza14. 

A gnosztikussá váló simonianizmus (ahogy más gnosztikus rendszerek 
is vélték) a Pentateukhoszt, melyet a zsidó-keresztény szóhasználat Tör-
vénynek (Nomosz) nevezett ebben a korszakban, merőben negatívan érté-
kelte, így hasznossá vált a simoniánus ideológia számára a kifejezés össze-
csengése a szofizmus szekuláris értelemben használt „kata nomon” 
fogalmával, azaz a „törvény szerinti” világrendről alkotott felfogás kulcs-
szavával, mivel abban a kifejezésben is a „nomosz” szó szerepel.  

A simonianizmus sajátos szexuáletikájával és etikai cinizmusával ép-
pen ellenkező utat kezdett meg, mint az óegyház és a reneszánsz, valamint 
a reformáció előtti egyház. Az egyházi kereszténység mintaképe a prófétai 
nőtlenségben élő Jézus, a szerzetesség archetípusa, míg a simonianizmusé 
a nászpárját az erők vagy angyalok és a bordélyház bilincsei alól kiszabadí-
tó „Atya” volt. Az előbbié a mindinkább mindörökké szűz Mária, aki olykor 
már az ágostoni áteredendő bűntől is mentes, az utóbbié egy prostituált, 
akiben „az Első Gondolatot” vélték felismerni. Az egyik alapja a világ nor-
máinak szigorú betartása egy lelki ellenzékiség mellett, a másik tagadott 
minden normát, de vallási szempontból a prekrisztián világ számára erő-
sen konformnak tűnő kultuszt gyakorolt, miközben a világot a rossz erőktől 
eredeztette. Az előbbi a szexuális érintkezés miatt az ősszülők bűnének 
átadását látta a gyermeknemzésben Ágoston óta (áteredendő bűn), az 
utóbbi az istenképiséget, és így az üdvözülés lehetőségét a sperma és az 
anyatej által „közvetítette” a gyermek számára.15 
 

                                                 
13  Hippolütosz Refutatio VI. 19,8. 
14  Oxürh. pap. 1364. 
15  Hippolütosz Refutatio VI. 17,4-6. Simon Mágus szerint a tűz, az isteni szubsztancia a 

férfiakban spermává, a nőkben pedig tejjé alakul. Ezek biztosítják az „istenképiség”, 
és így az üdvözülés lehetőségének átörökítését.  


