
A drogkereskedelem visz-
szaszorításáért szer-
vezett akciók során a 

Hargita Megyei Rendőr-főka-
pitányság szervezett bűnözés 
elleni osztálya a Hargita és 
Maros megyei különleges be-
vetési egységekkel, ügyészi 
irányítással először február el-
sején tartott nyolc házkuta-

tást Marosvásárhelyen, egyet 
Ákosfalván,  valamint egyet 
Szentegyházán – számol be 
hétfői közleményében a rend-
őrség. Kilenc, 23 és 50 év kö-
zötti személy otthonát kutatták 
át, lefoglalva 150 gramm mari-
huánát, egy kannabiszgyanta-
darabot, kannabiszmagokat, 
hat – valószínűsíthetően hallu-

cinogén hatóanyagú – gombát, 
továbbá a gyanú szerint kábí-
tószer-kereskedelemből szár-
mazó 650 lejt, valamint több, a 
tudatmódosító szerek árusítá-
sához használt eszközt és mo-
biltelefont.

Udvarhelyen is volt rajtaütés

Egy héttel később, február 
8-án reggel a különleges egy-
ségek Székelyudvarhelyen ál-
lítottak meg egy személyautót, 
amelynek utasterében, egy há-
titáskába rejtve 500 gramm ér-
tékesítésre szánt marihuánát 
találtak, tíz csomagra osztva. A 
rajtaütést követően a jármű 29 
éves tulajdonosát, J. S. B.-t és 
utasát, a 41 éves B. R.-t előállítot-
ták. A vizsgálatok szerint utóbbi 
a drogot múlt év novemberében 
Magyarországról szállította Ro-
mániába. Lakásának átvizsgá-

lásakor a rendőrök további ötven 
gramm kannabiszt találtak.

11 gyanúsított

A két akció során lefoglalt tu-
datmódosító szereket további 
vizsgálatra átadták a szervezett 
bűnözés elleni osztály központi 
drogelemző laborjának. A három 
hónaptól tíz évig tartó szabad-
ságvesztést kockáztató tizenegy 
azonosított személy ellen drog-
kereskedelem és drogbirtoklás, 
B. R. ellen továbbá kábítószer-
behozatal gyanújával folytatják a 
vizsgálatokat. Három gyanúsítot-
tat 24 órás őrizetbe vettek, majd 
hatvannapos hatósági felügyele-
tet rendeltek el ellenük. A rend-
őrség közleménye ugyanakkor 
megjegyzi, az akciók során ki-
lenc kannabiszfogyasztót is azo-
nosítottak.
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Megyéken átívelő drogfogás
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Drogkereskedőket és -fogyasztókat azonosított a rendőrség

Udvarhelyen 500 gramm marihuánát foglaltak le

Tizenegy, Hargita és Maros megyében tartott 

házkutatás és egy rajtaütés során összesen hét-

száz gramm marihuánát, kannabiszgyantát és 

-magokat, több hallucinogén hatóanyagú gom-

bát, drogkereskedelemhez használt eszközöket, 

illetve készpénzt foglalt le a rendőrség szerve-

zett bűnözés elleni osztálya az elmúlt napokban.

Emlegetjük nyakra-főre a rohanó 
világot, a változó időket, van, aki ör-
vendve, van, aki kevésbé. Magánügy, 
ki mint éli meg és fogadja el a válto-
zást, de az a tény, hogy az információk 
ma már sokkal gyorsabban érkeznek 
és rohannak tovább, mint azelőtt, ta-
gadhatatlan. Nem kell megijedni, nem 
szándékom belemerülni a világháló 
és a különféle okos kütyük hatásának 
elemzésébe, csak olyan példákat em-
lítenék, amelyeket, gondolom, kortár-
saim mind megéltek, ha netán nem is 
tudatosult még bennük az akcelerációs 
szindróma. Hajdan folyton fel-felütött, 
állandóan idézett kedvenc nagyregé-
nyeim egyikét nemrég újból el szeret-
tem volna olvasni, hadd lám, válto-
zott-e az idők során. Nagyon hamar 
be kellett látnom, hogy igen. Annyira 
túlbeszéltnek találtam, hogy képtelen 
voltam újraolvasni. És hány régi ked-
venc filmmel vagyok így?! Amit annak 

idején többször is megnéztem, most 
nagy fájdalmamra már nem tudom: az 
elnyújtott történetmondás, szájba-
rágás legföljebb altatónak jó. Nem is 
kesergek mindezen, elfogadom, hogy a 
látásom korommal bekövetkező romlá-
sával arányosan a nézésem élesedett: 
a lényeg észrevételéhez nincs szükség 
hosszas „hagymahántásra” (Günter 
Grass kifejezésével), gyakran elég 
egyetlen pillantás is. De az ókori róma-
iak által már megfogalmazott változó 
időkkel történő együttváltozásunknak 
nemrég érdekes vetületével szembe-
sültem: egy volt tanítványom, akinek 
már iskolás gyereke tanulja Vörösmar-
ty Mihályt, felhívott, mert valamit nem 
értett a gyerek házi feladatában és nem 
tudott neki segíteni. Elbeszélgettünk 
erről-arról, szóba került a költő nagyon 
kevés, de csodálatos szerelmes verse, 
mire volt diákom megkérdezi: pedofil 
volt-e a költő, amiért egy generációval 

fiatalabb lányt vett feleségül? Akarat-
lanul jót nevettem, és természetesen 
tiltakoztam, ő elfogadta nemleges vála-
szomat, de éreztem, megőrzi a vélemé-
nyét. Miután befejeztük a beszélgetést, 
kezdtem el gondolkodni, mi volna, ha a 
szexuális aberrációk mai túlpörgetett 
médianyilvánosságával néznénk egy ki-
csit át régi kedvelt szövegeinket, meny-
nyi elítélnivalót találnánk például Zeusz 
folytonos nőhajkurászásaiban, vagy Ak-
hilleusz és Patroklosz ruhacserés gya-
nús barátságában, Oidiposz Sigmund 
Freud által már kiaknázott történeté-
ben, és sorolhatnám. Ugyanígy átvizs-
gálhatnánk a kultúrtörténet nagyjainak 
intimitásait, állíthatnánk róluk sokat 
– de minek?! Nyugodtan rohanjon az 
idő, de szerintem kíméljük meg a régi-
eket mai tekintetünktől. Nem tabuál-
lítást óhajtok, csak félek, hogy ezzel a 
retropiszkálással magunkat fosztanánk 
ki, tennénk szegényebbé.

Ha mai szemmel nézzük a régieket
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