
Szabadkõmûvesség és darwinizmus?

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy irányelvei
I.
A Kõmûvesség felavatáson alapuló, hagyományos, ezoterikus intézmény.
Jóhírû szabad férfiak egyesülése, tekintet nélkül azok hitére, nemzeti
hovatartozására, fajára, vagy politikai pártállására, akik egymást testvérnek
tekintik és kötelességüknek érzik, hogy embertársaikkal szemben is
hasonlóképpen cselekedjenek. A Kõmûvesség elutasítja a tagok
toborzását.
II.
A szövetség tagjait szabadkõmûveseknek nevezik, ezek a szeretet, a
testvériség és a béke gyakorlásával az ember és az emberiség szellemi
felemelkedésén munkálkodnak. A szabadkõmûvesség mûvészete kettõs
tevékenységet foglal magában: a tisztaság templomának építését az ember
belsejében és azt a törekvést, ami egy harmonikusabb világ kialakítására
irányul.
III.
A kõmûvesség rítusokat és szimbólumokat használ a tudáshoz vezetõ úton,
törekvése, hogy tagjait az igaz emberségre, a tolerancia gyakorlására és az
egyén jogainak mindenirányú tiszteletben tartásával a társadalom iránti
kötelezettségeinek teljesítésére nevelje. Mivel a szabadságot elsõrendû
szempontnak tekinti, a dogmatizmust elutasítja s az egyetemességet, mint
alapvetõ elvet teszi magáévá, egyetlen tagjának sem engedi meg a vitát,
vagy nézeteinek kifejtését vallási vagy pártpolitikai kérdésekben, sem a
páholyban, sem - szabadkõmûvesi minõségben másutt.
IV.
A szabadkõmûvesség elismeri egy Legfelsõbb Lény létezését, akit a
szabadkõmûvesek neveznek. A
páholy szertartásos munkáin a Szent Törvény Könyve nyitva legyen, rajta a
körzõvel és a szögmérõvel. Kötelességeinek teljesítésére minden
szabadkõmûves a Szent Törvény Könyvére tesz fogadalmat.
V.
Minden tag kötelezettséget vállal arra, hogy engedelmeskedik azon ország
törvényeinek, amelyben tartózkodik, vagy amelyik számára védelmet
biztosít. A magyar szabadkõmûves kötelessége ezen felül hazája
szabadságának és függetlenségének védelme, valamint az, hogy legjobb
tehetsége szerint járuljon hozzá a béke fenntartásához.
VI.
A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy önálló és független, mint ilyen,
teljes és kizárólagos joghatósággal bír a Rend három szimbolikus fokozata
felett. Bár a nõket igen nagyra tartja, a Rend követi a gyakorló
kõmûvességben kialakult azon hagyományt, amely szerint csak férfiak
vehetõk fel. Nem engedhetõ meg a szabadkõmûvesi kapcsolatok
fenntartása szabálytalan szabadkõmûvesi társulásokkal, vegyes
páholyokkal, általában olyan Keletekkel, amelyek nõket is felvesznek, vagy
amelyek nem dicsõségére végzik
munkájukat.
VII.
Valamennyi páholy szigorúan szem elõtt tartja a Szabadkõmûvesek Régi
Kötelmeit, valamint a Rend megállapított elveit és szokásait. Emellett
minden magyar páholy szigorúan tartja magát a Magyarországi
Szimbolikus Nagypáholy Alkotmányához, törvényeihez és határozataihoz.
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Az evolúció maga
Közös õs
A fajok többszörözõdése
Fokozatosság
Természetes kiválasztódás

Az Escherichia Coli ostora

Darwin elméletei
Ernst Mayr, Darwin követõje után

Fig. 1. Model for the structure and mechanism of E. coli FOF1. Adapted from
Duncan et al. (24). The membrane-embedded FO sector catalyzes proton
transport and consists of one copy of subunit a, a dimer of b subunits, and an
oligomeric ring of c subunits. The hydrophilic F1 sector extends '120 Å from
the cytoplasmic face of the membrane and contains five subunits with the
stoichiometry a3b3g1d1«1. The a and b subunits alternate in a hexamer that
surrounds a central asymmetric core consisting of the gsubunit. Three catalytic
nucleotide-binding sites (one visible) are located at alternate ayb subunit
interfaces, primarily on the b subunits. F1 binds to FO through two distinct
linkages: (i) a central stalk (or rotor) comprised of g« and anchored to the c
ring, and (ii) a peripheral stalk (or stator), comprised of b2d, that anchors a3b3

to the a subunit. Two partial channels for proton transport, each accessible to
a different side of the membrane, are thought to be located between the a
and c subunits. During ATP synthesis, each proton would enter through the
periplasmic channel and bind to a deprotonated c subunit. The c ring then
would rotate one step to the right relative to subunit a, and net transport
would occur as a previously protonated c subunit moves into alignment with
the cytoplasmic channel and loses its proton. Because the c ring is anchored to
g« and subunit a is tethered to a3b3 by b2d, rotation of the c ring relative to
subunit a forces gto rotate relative to the catalytic subunits, thus driving the
binding changes required to achieve net synthesis of ATP.

Egy definíció: Az evolúció olyan folyamat,
amely több generáció során olyan változásokat
hoz létre egy populációban, amelyek örökletesek.

Problémák:
- idõskála: a mutációkon keresztül meg-
valósuló evolúció idõigénye
- ellentmondó régészeti leletek: több-
millió éves magaskultúrák régészeti nyomai
- a kormeghatározás ellentmondásai
- egyszerûsíthetetlen bonyolultság:
az evolúciónak szigorúan monoton javuló
megoldásokon keresztül kellene megvalósulnia
- hasonlóság = azonos eredet?

Darwinizmus mint ideológia: a “survival of the fittest”
társadalmi igényt elégít ki. A szabadkõmûvesség
válasza: nagyszabású jótékonysági projektek

Darwinizmus mint mítosz: az õsleves elmélet

A génsebészet mint modell: értelmes tervezõ akcióban

Életre tervezett Univerzum: az univerzum finomhangolt
összefüggései (a három kölcsönhatás kényes egyensúlya)

A valódi vita hiánya

Értelmes tervezõ: V.E.N.É.M.

A mai evolucionizmus: igyekszik integrálni a XX. szd.
tudományos eredményeit:
- molekuláris biológia
- genetika
- fizika, kozmológia
- társadalmi kérdésekre alkalmazás


