
Lőrinczy Judit 

 

Elvitatás 

 
Fordító bekapcs. 

 

(***szövegrész nem olvasható ***) 

 

(***szövegrész nem olvasható ***) 

 

(***szövegrész nem olvasható ***) 

 
Vajon megsérült, vagy szándékosan törölték? Furcsa. 
Egy patkó-hajó az űrszemét-tenger kellős közepén. Csámcsoghatnak a régészek, milyen korból maradt ránk, 
magyarázkodhat az Űrfelügyelet, miért nem vették észre hamarabb, hogy itt kering a bolygó körül. 
Én meg kitalálhatom, hogy ez az izé vajon a fekete doboz, vagy valami más. 
 

678. sorszám alatt képviselői javaslat a 412. MD. 23. § szövegére (Benyújtotta: Merryah, 

Deren, Trot). A másnak élethez való jogát elvitató cselekmények elkövetői tettének 

megtorlása: a saját életük elvitatása, mert megtorlandó tettével lemond e jogáról. 

 
Nem gondoltam volna, hogy ilyen könnyen megbirkózik a szöveggel. Valami régi földi nyelv lenne? 

 

679. sorszám alatt képviselői javaslat a 412. MD. 23. § szövegére (Barman). (Helyesbítés: 

engedély nélküli képviselői felszólalás). Az élethez való jog elvitathatatlan, és mint ilyen, 

állandóan érvényesítendő, arról lemondani nem lehetséges. 

 

Elnöki felszólalás a 679. sorszám alatti képviselői javaslatra. Barman képviselőtársam 

indítványa (JKV. 679. szám alatt) nem tekinthető a 412. MD. 23. § szövegére tett javaslatnak. 

Engedély nélküli képviselői felszólalásra vitatom el. Kérem, ragaszkodjunk a jogszabály 

konkrét megfogalmazásához. 

 

Kérelem képviselői válasz iránt (Barman), az elnöki felszólalásra. A kérelem elutasítva. 

 

680. sorszám alatt képviselői módosító indítvány a 412. MD. 23. § szövegére (Horace). 

(Helyesbítés: Engedély nélküli képviselői felszólalás: Horace). Minden jog más jogának 

elvitathatatlanságán alapul. E körben külön nevesíteni az élethez való jog elvitathatatlanságát 

felesleges. (*** szövegrész törölve elnöki elvitatásra ***)  

 

Elnöki felszólalás, harmadik figyelmeztetés (jegyzékbe: Horace). Horace képviselőtársam 

indítványa (JKV. 680. szám alatt) nem tekinthető a 412. MD. 23. § szövegére tett javaslatnak. 

Engedély nélküli képviselői felszólalásra vitatom el. Kérem, ragaszkodjunk a jogszabály 

konkrét megfogalmazásához. Az ízléstelen humorért 800 kreditet vitatok el, a szövegrész 

teljesen törlendő. (Kincstár, 897. 12. K., Horace) 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás (Barman). Uranic Gren véleménye szerint minden jog 

érvényesíthetősége az elvitathatóság szintjétől függ. Az élet létrejötte magasabb rendű jogra, 

rajtunk kívülálló okra vezethető vissza, amelyet a mi fogalmaink saját korlátainkra 

figyelemmel kezelni nem tudnak. Ezért alapjaiban téves minden, az élet elvitathatóságát 

hirdető érvelés. 



 
Az lehet, hogy a fordítógép érti, mi a fene ez, de én nem.  

 

Engedélyezett képviselői felszólalás (Trot). Uranic Gren téved. Ha valaki elvitatná az én 

élethez való jogomat, mert ezt, lássuk be, megtehetnék az ön által emlegetett magasabb rendű 

jog ellenére is, tehát ha én ezt a közvetlen elvitatást másként elhárítani nem tudnám, csak az 

elvitató életéhez való jogának elvitatásával, akkor inkább szűnjön meg létezésem, csak ne 

sértsem meg a törvényt? 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Horace). Elvitatom, hogy Trot képviselőtársam még 

képes követni a saját mondandóját. 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Barman). A jogos védelem elismerése nem 

alapozza meg a halálbüntetés létjogosultságát. (***szövegrész törölve ***)  

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Trot). (***szövegrész nem olvasható ***) kibújt a 

szög (***szövegrész nem olvasható ***) Meddig élsz még vissza, Catilina, a türelmünkkel? 

 
Ki az a Catilina? Hát nem Barmannak hívják? 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Barman). (***szövegrész törölve ***) helyesen 

„béketűrésünkkel” (***szövegrész törölve ***) és kikérem magamnak, én nem szőttem 

összeesküvést a Tisztelt Ház ellen, még a feltételezés is (***szövegrész törölve ***) 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Trot). (***szövegrész törölve ***)  

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Barman). (***szövegrész nem olvasható ***) és 

dugja fel magának (***szövegrész nem olvasható ***) 

 

Elnöki felszólalás, tizenhetedik figyelmeztetés (jegyzékbe: Barman). Az ízléstelen 

nyilatkozatért 800 kreditet vitatok el. (Kincstár, 898. 12. K., Barman). A nem engedélyezett 

felszólalásokért 340-340 kreditet vitatok el. (Kincstár, 899. 12. K., Barman, Kincstár 900. 12. 

K., Trot). (Utólagos törlések elrendelve).  
 

Érdekes, némelyiket nem is törölték rendesen. 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Horace). Ciceró pontatlan idézéséért nem jár 

vagyoni elvitatás? 

 
Ciceró? És az ki? Azt hiszem, nyitok egy listát. 

 

Elnöki felszólalás. Horace képviselőtársam, ha minden elvitatásért elvitatnék, a plebs is 

elvitatná a Tisztelt Ház élethez való jogát. 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Horace). Minden tiszteletem mellett, Elnököm, amit 

tesz, az a humor jogának elvitatása. 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Merryah). Elnököm, 677. számú kapcsolódó 

képviselői indítványunkról még nem történt szavazás. 

 



Elnöki felszólalás, tizennyolcadik figyelmeztetés (jegyzékbe: Horace). Horace 

képviselőtársam téved. Ez nem a humor, hanem az ön vagyonának elvitatása. Kíván még 

valamit hozzátenni? 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás (Horace). Nem, Elnököm, visszavonom a korábbiakat, 

önnek mégis van humora. Különösen, ami a plebst illeti. 

 

Elnöki felszólalás. Képviselőtársaim, megegyezhetünk abban, hogy az élet elvitathatóságának 

is vannak szintjei? 

 

Elnöki kérdés szavazásra bocsátva. 492 IGEN. 2 NEM. 6 TARTÓZKODIK. Elnök 

megállapítja, hogy a szavazás érvényes és eredményes. Elnök megállapítja, hogy a 412. MD. 

23. § nem fogalmazható meg egyetlen elvitatással. Elnök további tárgyalásra utalja Merryah, 

Deren és Trot képviselőtársak 678. szám alatt benyújtott javaslatát. 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás (Merryah). Elnököm! Tisztelt Ház! Az élet jogának 

elvitathatóságából ered minden más elvitathatóság. Bármilyen esetben a szabad döntési jog 

elvitatása, tehát az integritás kétségbevonása más individuum részéről az ő ugyanilyen 

jogának elvitatásával torlandó meg. A szabad döntési jog elvitatása számtalan, nem 

kategorizálható formában jelentkezik (*** szövegrész nem olvasható ***) számtalan 

formában torolható meg. Egy szárny levágása oly mértékben aljas tett, amelyért nem tudunk 

elképzelni más válasz-elvitatási formát, mint ugyanezt. Ezeknél nem is vonja kétségbe senki az 

egyenértékű büntetéshez való jogot. Miért volna kivétel az egyenlő megtorlás elve alól az élet 

elvitathatósága, ami csupán súlyosabb elvitatás, mint a szárnycsonkítás vagy az utódok 

elhanyagolása, minek következtében nem tanulnak meg repülni. 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Barman). Csakhogy nekünk sem utódaink, sem 

plebsünk nincs, és repülni sem tudunk a szárnyainkkal. Nagy szavak, de üres beszéd! Igen, 

Elnököm, tudom. Kincstár. 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás (Deren). Merryah és Trot képviselőtársaimmal egyetértve 

(*** szövegrész nem olvasható ***) ezek az individuumok lemondanak élethez való joguk 

elvitathatatlanságáról. Ez a módosító indítványunk leglényege. 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás (Trot). Merryah és Deren képviselőtársaimmal 

egyetértve önmagában valóban nem látjuk mi sem a közösség jogát arra, hogy elvitassa más 

életét, de aki elvitatja egy individuum élethez való jogát, annak számolnia kell azzal, hogy e 

tettéért ugyanolyan elvitatást kap válaszul. Fakad ez saját maga cselekedetéből, és nem a 

mienkből, nem a közösségből. Ilyen módon az élet elvitatója tettével egyúttal saját életét 

vitatja el. Az én véleményem csupán annyiban tér el, hogy igenis, a közösségből fakad az 

elvitatás, hiszen ők hajtják majd végre. 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Horace). A lemondó nyilatkozatot írásba kell 

foglalni? Az általános elvitathatatlanságról lemondó nyilatkozatok előzetes bejelentési 

határideje nyolc forduló. Itt is érvényes ez a határidő? Erről is szavazni (***szövegrész nem 

olvasható ***) 

 

Képviselői kérdés szavazásra bocsátása elutasítva. (Jegyzékbe: Elnök). 

 



Engedélyezett képviselői felszólalás (Braman). Jogos védelem esetén is elvitatom más élethez 

való jogát. Ezzel le is mondok a saját életemhez való jogom elvitathatatlanságáról? 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás (Merryah). A jogos védelemhez való jog 

elvitathatatlansága magasabb szintű, mint más, az élethez való jog elvitatásának megtorlandó 

formái. 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás (Braman). És ki hajtja végre az elvitatást? 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás (Merryah). Már mondtam. A közösség. 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás (Braman). Az egyik oldalon történt lemondás hogy teremt 

elvitatási jogot a másikon? 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Trot). Már megint kezdi. 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Braman). Elvitatja a vitához való jogom? 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Trot). (***szövegrész törölve ***) 

 

Elnök szünetet rendel el. 

 

Elnök az ülést ismét megnyitja. 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás (Alk-Alk). Évszázadok óta tanulmányozzuk más világok 

jogrendszereit, mely elvek építhetők be miénkbe, és melyeket kell elvetni. De vajon 

megfigyeltétek-e, barátaim, hogy parlamentűrhajónk egyetlen hajtóereje a vita? 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Trot). Ó, igen, és mégis itt fogunk mind 

megöregedni, ennél az átkozott vízgolyónál. 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Barman). Hagyja már neki végigmondani! 

 

Elnöki felszólalás. Elnök szárnyemeléssel csöndre int. 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás folytatás (Alk-Alk). És megfigyeltétek-e jogunk és vitánk 

szüntelen változását, amikor a szupernóvák beszédét hallgattuk? Megfigyeltétek-e, miként 

pulzált e terem, és vitattuk el, adtuk meg egymásnak fényjelekkel, amit csak kell? De sem ők, 

sem mi nem tudtuk megoldani az Egyenletet. És észrevettétek-e aztán, hogy amint távoztunk, a 

pulzálás nem maradt abba, a részünkké vált? És amikor a szárnyas emberek bolygójához 

értünk, nem növesztettünk-e szárnyakat, s amikor levágtuk azt, nem áztatta 

parlamentűrhajónk padlóját először egy társunk testnedve? 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Deren). Miért hánytorgatod ezt fel? Nézz rá 

Ringgre és Ellre, így is épp elég fájdalmas az emlék. 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Ell). Hagyd, Deren képviselőtársam, hadd 

folytassa Alk-Alk, én is kíváncsi vagyok. 

 

Elnök szárnyemeléssel engedélyez. 



 

Engedélyezett képviselői felszólalás folytatása (Alk-Alk). A baltalények bolygóján 

megtanultuk, hogyan vágjunk egymás szavába, a rézangyaloktól megtanultunk káromkodni, 

pedig megvitattuk, sorra megvitattuk, beépítsük-e vitahajtóművünkbe az ő eljárásaikat. Én 

akkor is tiltakoztam. Nem fogok szavatokba vágni soha, és káromkodni sem. Azelőtt sem 

tettem. Ha nem hiszitek, olvassátok vissza az összes jegyzőkönyvet. A szárnyasemberektől még 

rosszabbat tanultunk. Nem vitát, hanem a vita egyfajta megoldását. Jól tudom, mit akar 

mondani Deren képviselőtársam. Hogy a szárnyasemberektől kaptuk az elvitatást és az adást. 

De mi volt az a végső elvitatás? A szárnytól megfosztás! És mi mérhető ehhez? Hallgatjuk itt 

a mélyben a rómailényeket, szónokaik és vitájuk fejlettebb, mint a szupernóváké, és mi 

magukba szívjuk mámorító vita-szavaikat. Ám én azt mondom, ne fogalmazzunk meg semmit, 

ne váljon részünkké Merryah, Deren és Trot képviselőtársaim indítványa. A vita még oly 

tetszetős és érdekes. De ami a vita tárgya: az végzetes. 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás (Horace). Csak akkor, ha elfogadjuk az élet 

elvitathatóságának lehetőségét. A vita pedig nem ért véget. Elnököm, hadd nyújtsam be a 

javaslatomat a 421. MD. 23. § szövegére! 

 

Elnöki felszólalás. Halljuk, és vitassuk meg. 

 

Engedélyezett képviselő felszólalás (Horace). Kérem, vegyék jegyzőkönyvbe, hogy a javaslat 

Barman képviselőtársammal közös. 

 

Engedélyezett elnöki módosítás. A javaslat 681. sorszám alá. 

 

681. sorszám alatt képviselői javaslat a 412. MD. 23. § szövegére (Benyújtotta: Barman, 

Horace). Az élethez való jog mindenkié, és mint ilyen, elvitathatatlan. Az elvitathatatlanság a 

jogos védelmet nem érinti. Az élethez való jog elvitathatatlanságáról lemondani sem önként, 

sem más formában nem lehet. 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Deren). Elnököm, ez a megfogalmazás kísértetiesen 

hasonlít arra, amelyet egyszer már ön elutasított a JKV. 679. szám alatt. 

 

Elnöki felszólalás. A parlamentűrhajót a vita hajtja. A vitát a javaslatról megnyitom. 

Felkérem Barman és Horace képviselőtársaimat, indokolják a megfogalmazás szövegét. 

 

Engedélyezett képviselői visszhangfelszólalás (Horace, Barman). Ha engedélyezzük a vitában 

alulmaradó fél kivégzését, úgy egy idő múltán nem lesz vita e hajón, és nem lesz, ami hajtsa. 

Ez a legfőbb érvünk, minden más csak szócséplés volna, elnököm, mely utóbbit viszont a 

rómailényektől átvenni nem kívánjuk. 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás (Deren). Képviselőtársaim tévednek. Nem a vitában 

alulmaradó felet végezhetjük ki a mi javaslatunk alapján, hanem azt, aki végzett egy 

társunkkal. Előre megfontolt szándékkal, mikor önhatalmúlag átvette a vita e megoldását. A 

jelenlévők száma osztható. Ha a mi javaslatunkat beépítjük vitahajtóművünkbe, úgy 

parlamentűrhajónk rendje helyre áll. Amíg nem vagyunk újra páratlan számban jelen, fennáll 

a veszélye annak, hogy patthelyzet alakuljon ki, bármilyen vitás kérdésben. Ha pedig így lesz, 

úgy megtorpanhatunk a világűr kellős közepén. Vagy ami még rosszabb, itt ragadunk a 

rómailények bolygójánál. És a rómailényeket elnézve, aligha maradnak meg bölcsőjükben, 

maholnap itt lesznek a nyakunkon.  



 
Rómailények. Ciceró. Utána kell néznem, volt-e ilyen korszak a történelmünkben. 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Barman). Még jó, hogy nem csak a nyelvüket, de a 

jogos védelem elvitathatatlanságát is átvettük tőlük. 

 

Tizennyolcadik elnöki figyelmeztetés (jegyzékbe: Barman). 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Trot). Ha a vitának vége, nekünk is végünk. 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás folytatása (Deren). A közösség érdeke mindenek felett, a 

közösség érdeke az egyénnel szemben – nem ezt tanultuk minden bolygón, ahol csak jártunk? 

Nem jogos védelem-e ez is? A rómailények helytelen vitamódszereik egy részét balga módon 

átvettük, mert azt hittük, olyan további magasszintű és fontos megállapításokat találunk, mint 

amilyen a jogos védelem elvitathatatlansága. De tévedtünk. A szupernóváktól átvettük a fényt, 

a szárnyasemberektől a szárnyakat, a rézangyaloktól a káromkodást, az emberektől… a 

gyilkolást. Vegyük át a megoldást is rá. 

 
Korai kapcsolatfelvétel lehetett? 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás (Alk-Alk). Kérem, elnököm, vegyen fel Merryah, Trot és 

Deren képviselőtársaim mellé csatlakozóként. Engem meggyőztek. 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Barman). (***szövegrész törölve ***) a 

rézangyalok (***szövegrész törölve ***) hülye majom (***szövegrész törölve ***) Ez nem 

old meg semmit! 

 

Tizenkilencedik elnöki figyelmeztetés (jegyzékbe: Barman). Az ízléstelen nyilatkozatért 800 

kreditet vitatok el. (Kincstár, 901. 12. K., Barman). A nem engedélyezett felszólalásért további 

400 kreditet vitatok el. (Kincstár, 902. 12. K., Barman). (Utólagos törlések elrendelve).  

 

Elnöki felszólalás. Kíván-e még valaki javaslatot tenni? 

 

Elnök megállapítja, hogy további javaslat a 412. MD. 23. §. megfogalmazására nem érkezett. 

 

Elnöki felszólalás. Kíván-e még valaki felszólalni, vagy szavazásra bocsáthatjuk a 681. 

sorszám alatti javaslatot (Barman, Horace)? 

 

Engedélyezett elnöki felszólalás (Ringg). Én vagyok ebben a parlamentűrhajóban az 

egyetlen, akinek nincs szárnya. De én vagyok ebben a parlamentben az egyetlen, akinek van 

tógája. Ti nem tudjátok felvenni. Én vagyok ebben a parlamentben az egyetlen, aki elvitatta a 

szabad szavazáshoz való jogát egy képviselőtársamnak, és amiért a szárnyam levágtátok. 

Valaki ebben a parlamentben elvitatta egy társa élethez való jogát. Eddig nem tudtuk, hogy ez 

is jog. A rómailények sem tanítottak rá. Mi kreáltuk: ha van jog az élet elvételéhez, akkor van 

jog az élethez is. Valaminek mindig kell lennie a másik póluson. Lehet, hogy holnap már 

mindannyian tógát akartok, és ehhez levágjátok szárnyatokat. Hiszen hibáik ellenére úgy 

tisztelitek a rómailényeket! Akkor pedig mi mind egyenlők leszünk megint. De ha valakinek 

elvitatják az élethez való jogát, többé nem adhatjuk neki vissza. Miért nem büntetjük meg őt 

másként? 

 



Engedélyezett képviselői felszólalás (Merryah). Mire gondolsz? 

 

Engedélyezett képviselői felszólalás (Ringg). Zárjátok ki a vitából és a szavazásból. Még csak 

hozzá se szólhasson. Úgy ismét helyreáll a páratlan létszám, és sosem alakulhat ki 

szavazategyenlőség. 

 

Elnöki felszólalás. A gondolat megfontolásra érdemes. Tekinthetjük önálló javaslatnak? 

 

(***szövegrész nem olvasható ***) 

 

(***szövegrész nem olvasható ***) 

 

Nem engedélyezett képviselői felszólalás (Barman). Elnököm, ez a szavazás megcsúf 

(***szövegrész nem olvasható ***) én nem (***szövegrész nem olvasható ***) Ez egyet 

jelent a halállal. 

 

(***szövegrész nem olvasható ***) a fenébe! nem tudom kiolvasni! 

 

(***szövegrész nem olvasható ***) 

 

(***szövegrész nem olvasható ***) gis miről szavazunk? Hogy kizárhattok-e engem? És ha 

már most patthelyzet alakul ki? Fajankók! Itt ragadunk a tógások bolygóján! Pingvinek! 

 
Fenébe, sérült az anyag.  

 

Elnök szavazásra bocsátja a kérdést a következő szöveggel: elvitatható-e az élethez való joga 

a közösség által annak, aki szándékosan elvitatta más élethez (***szövegrész nem olvasható 

***) 

 

Elnöki kérdés szavazásra bocsátva. 250 IGEN (***szövegrész nem olvasható ***)  

 

(***szövegrész nem olvasható ***) 

 

(***szövegrész nem olvasható ***) 

 

Az elnök a vitát lezárja. 

 

1. sorszámú elnöki utasítás a 412. MD. 23. §. alapján. Kamra kiold. 

 

(***szövegrész nem olvasható ***) 

 
Jelentésbe: a hajó néptelen. Patkó alakban széksorok, középen emelvény, mely az AGY-at is tárolja. Az 
egyik szék alatt nyílás az űrre. Az ülőhelyeken akár emberek is elférnek. További nyomkutatás elrendelve. 
Régészeti Hivatalt értesíteni. 
 
Érdekes. Mi ez a villogó felirat? 
Nem, köszönöm, a jelentésem nem kívánom szavazásra bocsátani. 


