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amelyben egyre több ember veszti el szavahi-
hetőségét. Erre az a magától értetődő válasz, 
hogy kevésbé kell bízni az emberekben. Erre 
viszont az a természetes válasz, hogy nem kell 
szégyenkeznünk, amikor elkapnak bennünket, 
mivel könnyen meggyőzhetjük magunkat arról, 
hogy sok más ember, vagy talán senki sem jobb. 
Nézzünk csak rá közösségi médiánk képfolya-
mára, és elmondhatjuk magunknak: „Hiszen ez 
csak politika vagy reklám. Mindenki ezt csinál-
ja.” Elképesztően pimasz, nagy valószínűséggel 
megrögzött hazudozók, mint például Donald 
Trump vagy Vlagyimir Putyin úgy gondolják, 
hogy nem állnak kevésbé becsületesebb ember 
hírében más közszereplőknél; ez olyan öncsa-
lás, amelyen nehéz lehet változtatni, különösen 
a Londonban jelenleg nagyban zajló komoly 
versenyt látva. Talán a politikai buborékban 
elhangzottakat úgy kell kezelni, mint a színpa-
don szereplő színészek kijelentéseit – nem mint 
komolyan vett kísérleteket az igazság közlésére 
vagy ígéretekre, hanem pusztán utánzásként, egy 
forgatókönyvben megírt szerepekként. Elvégre 
az a színész sem hazudik, aki Hamlet apja szel-
lemének mondja magát, sőt még az igazságot 
sem ferdíti el. Egy teljesen másik játékban vesz 
részt. Ez megnyugtató értelmezését jelentené 
annak, ami Londonban, Washingtonban vagy 
Moszkvában folyik. De a színházban, amikor 
a lámpák kialszanak, a színészek és a nézők 
hazamennek, a látszatkeltést felváltják a való 
élet komoly dolgai, az igazság és az ész pedig 
visszanyeri szuverenitását. Sajnos, ez nem így 
működik a politikában. Hamisság és „színész-
kedés” árad a politika színpadáról, és mindent 
megfertőz. Először még jó móka, majd a dolgok 
kezdenek rossz irányban változni, működéskép-
telenné válni, szaporodnak az élelmiszerbankok, 
az emberek az utcára vonulnak vagy egyre töb-
ben meghalnak.

Mi lenne tehát a gyógymód? A rossz elképzelé-
sek és rossz szellemi beidegződések elleni egyet-
len orvosság, ha jobbakat alakítunk ki. Olyan 
vezetőkre van szükségünk, akik jobb példával 
járnak elöl, és az embereket jobban fel kell ké-
szítenünk arra, hogy meg tudják különböztetni 
a hitelt érdemlőt attól, ami nem az. Nyilvánvaló, 
hogy ezt nem lehet elérni a brit oktatási miniszter, 

Michael Gove által szorgalmazott tényanyag, 
képletek és nyelvtan megtanultatásával; ez job-
bára csak biflázásszerű befogadásra szoktatja 
a gyerekeket, amely a teljes ellentéte a világra 
adott bármilyen hathatós, intelligens és kritikus 
válasznak. Olyan oktatási rendszerre van szüksé-
günk, amely ösztönzi az óvatos szkepticizmust és 
a képzelőerővel megáldott nyitott gondolkodást, 
és amely a valószínűségek észszerű értékelésére 
sarkall. Sok tennivalónk akad még azon a téren 
is, hogy javítsunk a tisztesség és a kulturált vita 
felé mutató beállítottságunkon. Egy „igazság 
utáni” világban, amelyet tévinformációk zuhataga 
és szégyenérzés nélküli politikusok jellemeznek, 
be kellene vezetnünk a filozófia gyakorlati alkal-
mazását osztálytermeinkben. Milyen felforgató 
gondolat! De ahogy a mondás tartja: „Aki úgy 
gondolja, hogy a tudás drága, próbálja ki, milyen 
a tudatlanság.” 

Ez a cikk a New Statesman és Aaron James 
Wendland közti együttműködésként megjelenő 
Agora-sorozat része. Aaron James Wendland 
moszkvai Gazdasági Főiskola filozófia-tanszé-
kének munkatársa.

(New Statesman)

Julia Glum

Kincsvadászat                                       
Kalandorok tömegét csábította            

kincskeresésre egy elrejtett                                              
kincsesláda a Sziklás-hegységben

Cynthia Meachum élete legjobb napjaként em-
lékezik arra, amikor 2015-ben elvesztette az 
állását. Csak hallanánk a 65 éves hölgyet, 
amint arról mesél, hogy miként kapta meg a 
rossz hírt, hogyan hárította el főnöke bocsánat-
kéréseit, hogy aztán szinte ugráljon örömében. 
„Legszívesebben cigánykereket hánytam vol-
na” – mondja.

Már egyébként sem volt messze az idő, ami-
kor Meachum nyugdíjba vonulhatott volna at-
tól félvezetőgyártó-ipari cégtől, ahol helyszíni 
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szervízmérnökként dolgozott. Az elbocsátás azt 
jelentette, hogy teljes mértékben átadhatta ma-
gát igazi mániájának: az állítólag milliókat érő, 
Forrest Fenn által elrejtett kincs megtalálásának.

Megvolt már a „főhadiszállása”, amelyet az 
Új-Mexikó állambeli Rio Ranchó-i otthonában 
alakított ki egy könyvtárszobából; itt a falak 
tele voltak a Yellowstone Nemzeti Park és a 
közeli erdők óriási térképeivel. Eszközöknek 
sem volt híján, köztük kézikönyveknek arról, 
hogyan horgásszunk műléggyel Montanában, 
a chasingfennstreasure.com domén, továbbá 
kapcsolatban állt a keresők nemzetközi közös-
ségével.

Most pedig – végre – az idő is rendelkezé-
sére állt.

„Ahogy kiléptem abból a tárgyalóból, az első 
ember, akit felhívtam, a férjem volt, a második 
pedig Forrest Fenn” – meséli Meachum.

Ez végül is nem olyan téma, amiről csak úgy 
fecsegni lehet a munkahelyi kávészünetben. A 
Fenn kincsvadászat elemei akárcsak egy tün-
dérmeséből lépnének elő: kilenc nyomravezető 
jel van egy idős műgyűjtő által írt versben; egy 
láda elrejtve valahol a Sziklás-hegységben; a 
zsákmány pedig olyan értékes, hogy volt már, 
akinek az életébe került a kincskeresés.

A Fenn-kincsvadászok, mint például 
Meachum esetében a keresés nem csak ábránd-
kergetés. Valódi elkötelezettséget, és ami még 
fontosabb, nem kevés pénzt igényel. A túraba-
kancsoktól a szállodai szobákig gyorsan szapo-
rodnak a költségek. Meachum nemrégiben ki-
számította, hogy pusztán egy év alatt több mint 
10 000 dollárt (hárommillió forintot) költött a 
hajtóvadászatra – amely szerinte szinte se mmi 
az „óriási kalandért”, amely még mindig tart.

A legtöbb kincskereső megszállottan kutat, 
pénzt szán rá és ehhez igazítja az életét, akár-
csak Meachummel és a munkájával történt. 
Némelyek számára azonban meglehetősen drá-
ga mulatságnak bizonyul.

„Az a nyavalyás vers, amelyet Forrest írt, 
fogva tart és nem hagy nyugodni bennünket 
– mondja Meachum. – Az a gond, hogy nem 
tudni, megoldottuk-e a rejtélyt, amíg meg nem 
találjuk a kincset. Emiatt nem tudunk kiszállni 
a játékból.”

1988-ban Forrest Fenn úgy érezte, hogy már 
nem sok van neki hátra. A légierő veteránjából 
lett műgyűjtőnél veserákot diagnosztizáltak, és 
az orvosok azt mondták neki, hogy „kemény 
harcot” kell folytatnia a túlélésért.

Egyik éjszaka, amikor Fenn-nek nem jött 
álom a szemére, és közelgő sorsát fontolgat-
va feküdt ágyában, arról kezdett gondolkoz-
ni, hogy mennyire szeretett műtárgyakkal és 
műkincskereskedéssel foglalkozni élete során. 
Akkor jött az ötlet, amelyről később úgy írt, 
mint „az elme és a pillanat tökéletes összeta-
lálkozásáról”: „Mi lenne, ha hagynám, hogy 
mások keresgéljenek, amíg én még itt vagyok, 
és talán még azután is folytassák a keresgélést, 
miután már elmentem?”

Így Fenn „méregdrágán” vásárolt egy öntött 
bronzládát, és saját kifejezésével élve „pazar 
rejtekhellyé” alakította át. Arany pénzérmé-
ket, alaszkai mosott aranyrögöket, Kolumbusz 
Kristóf kora előtti állatfigurákat és kínai jádekő 
szobrokat rakott bele. Belekerült egy 17. száza-
di, Spanyolországból származó smaragdgyűrű, 
amely több apró gyémánttal van kirakva, és 
egy 22 türkiz koronggyönggyel díszített ezüst 
karkötő. Ráadásul még egy húszezer szóból 
álló önéletrajzot is betett, egy edénybe lezárva 
és olyan aprócska betűtípussal írva, hogy na-
gyítóval kell olvasni. És életben maradt.

A híresztelések szerint – bár Fenn nem árulta 
el, pontosan mikor – 2010 körül történhetett, 
hogy a tettek mezejére lépett; kocsijával eluta-
zott a hegyekbe, ott egy bizonytalan távolságot 
gyalogszerrel tett meg, majd egy titkos helyen 
hagyta a ládát. Saját pénzén egy könyvet is 
kiadott A hajsza izgalma (The Thrill of the 
Chase) címmel. Ebben kilenc nyomravezető 
jelet rejtett el a kincs helyével kapcsolatban 
egy 24-soros versben „Brown otthonáról”, a 
„lobogó tűzről” és arról, „ahol a meleg vizek 
megállanak”.

A keresők tömegesen 2013-ban indultak el, 
amikor Forrest Fennt a TODAY showműsorban 
való szereplése nyomán felkapta a média. Fenn 
könyve hivatalos forgalmazójának könyveladásai 
ennek nyomán állítólag havi 25 példányról percen-
kénti 25 példányra ugrottak. A 2018-ig eltelt idő-
ben becslések szerint 350 000 ember kutatott 
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megszállottan a kincsesláda után, amelynek 
értéke Fenn elmondásai alapján akár 5 millió 
dollárra is rúghat. A legtöbben fel sem tételez-
ték, hogy az egész csak csalás lenne.

A kincskeresőknek még csak Fenn könyvét 
sem kellett megvenniük a részvételhez – a 
nyomravezető költemény a neten is megtalál-
ható. Ha az ember megoldotta a rejtélyt, már 
csak túrabakancsot kellett húznia, és kezdőd-
hetett is a helyszíni kutatás.

Sacha Johnston öt évvel ezelőtt csatlakozott 
a kincskeresők megszállott csapatához a közeli 
Albuquerque-ben, Új-Mexikóban él, a kereső-
túrák mindössze hat órát vesznek igénybe, és 
kevesebb, mint 50 dollárjába kerülnek – „egy 
tankolásnyi benzin, pár üveg víz, és esetleg 
egy ebéd ára, amíg odafenn vagyok” – mondja 
Sacha, aki már több mint 300-szor próbálkozott.

Johnston asszony egyértelműen a hobbik közé 
sorolta a hajszát, bár e hobbi miatt szüksége lett 
túrabakancsra és derékig érő gumicsizmára, vala-
mint gumiabroncsláncokat kellett beszereznie a te-
repjárójába. (A fegyver, amelyet ilyenkor magával 
visz, karácsonyi ajándék volt). Kikapcsolódásnak 
tekintette ingatlanügynöki munkája mellett, és 
egy kis pihenést jelentett neki a stressz közepette, 
amelyet ötéves autista fiának gondozása okozott.

„Az embereket elkapta az aranyláz, és nem érde-
kelte őket, mit esznek másnap, mert elhitték, hogy 
létezik egy arannyal és ékszerekkel teli, dollármilli-
ókat érő kincsesláda – mondja Sacha – Számomra a 
szabadidő eltöltésének egy formája volt.”

Johnston az elmúlt öt évben 15 000 dollárt 
(kb. 5 millió forintot) költött a kincs keresésére. 
Szemében az előnyök felülmúlták a költsége-
ket. Megtanulta, hogyan ismerje fel az állato-
kat ürülékük alapján, képes lett iránytű nélkül 
tájékozódni, és kilométereket gyalogolni nagy 
magasságban, és ennél is többet.

Továbbá még egy dolgot le kell szögezni: 
Johnston ragaszkodik hozzá, hogy ő nem egy 
közönséges kincskereső volt, hanem Fenn kin-
csének keresője. Az egyedüli ok, amiért nem 
sajnált ennyit szánni a kutatásra annak „pénz-
ügyi és logisztikai kivitelezhetősége”.

„Ha nem Új-Mexikóban, hanem más ál-
lamban lenne elrejtve, …nem indultam volna 
háromszázszor a keresésére – mondja. – Ezt nem 

tudom megengedni magamnak, és soha nem 
indokolná a rászánt költségeket, miközben 
kihatással lenne a mindennapi életemre, és a 
családomat sem tudnám ugyanúgy ellátni.”

Nem ő volt az egyetlen kincskereső, akinek 
szerények az igényei. Az angliai Manchesterben 
élő Jono Jones tavaly egy öt és fél hetes nyá-
ri vakációt töltött az Egyesült Államokban 
feleségével és gyerekeivel; ezt egészítette ki 
egy Yellowstone parki gyalogtúrával. A Fenn-
kincs miatti kitérő, amelyet New York-i, Las 
Vegas-i és San Franciscó-i városnézéseik közé 
zsúfoltak be, összesen körülbelül 5800 dollárba 
(közel 1 800 000 forintba) került.

Mivel a negyvenéves Jonesnak számítás-
technikus vállalkozóként nem mindig van ál-
landó jövedelme, végig nagyon visszafogottan 
költekezett amerikai nyaralása alatt. Reggelente a 
család sonkás-sajtos szendvicseket csinált a hotel-
szobában, hogy ne kelljen étteremben ebédelniük. 
Vettek egy éves bérletet is a nemzeti parkokba, 
hogy spóroljanak a belépődíjakon.

Jones nagyon elszontyolodott, amikor nem 
találta meg a kincset – még egy montanai 
bankkal is kapcsolatba lépett egy sürgősségi 
biztonsági széf nyitása ügyében, ha esetleg 
sikerrel járna – de a kudarc nem csökkentette 
lelkesedését.

Úgy tervezték, hogy ezen a nyáron visszatér-
nek, és Jones megint rendkívül tudatosan készül 
arra, hogy ne pocsékolják az időt vagy a pénzt. 
Azt mondja, hogy mivel a tengerentúlról jön, 
többféle megoldásnak érzi szükségét az utazás 
költségeinek lefaragására. „Ennyi kiadás mellett 
gondoskodnom kell arról, hogy mindent tőlem 
telhetőt megtegyek a megoldásért. Erre az évre 
különös alapossággal készültem fel.”

Itt már nem csak egy összetekert pergamen-
darabon levő X jelet kellett beazonosítani – ezt 
a módszer már a múlté. Ez hajsza egészen 
modern, ahol a keresésre indulók előzetesen az 
interneten egyeztettek.

A Facebookon kétezer főt számláló csopor-
tokban az emberek a nyomravezető jeleken 
civakodtak, jávorszarvasokról készült videókat 
osztottak meg, yellowstone-i webkamerás fel-
vételeket néztek, illetve megvitatták, hogy elég 
meleg-e az idő a gyalogtúrákhoz. A Reddit-
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en mintegy 14 000 ember iratkozott fel a /r/
findfennsgold (’Fenn aranyának megtalálása’) 
aloldalra, ahol minden idők legnépszerűbb 
posztja az It’s Always Sunny in Philadelphia 
(’Philadelphiában mindig süt a nap’) mém; 
ez utóbbi a kincskeresők buzgalmán gúnyo-
lódik, amellyel agyonelemzik Fenn életét. 
„Forrest azt mondta, hogy szereti a ketchupot 
a sajtburgerjén – olvasható – A kincsnek egy 
ketchupfolyó közelében kell lennie.”

Voltak olyan független fórumok is, mint pél-
dául a Hint of Riches (’A gazdagság íze’) és a 
Chase Chat (’Témánk a hajsza’), amely utóbbi 
több mint 109 000 hozzászólással büszkélked-
het olyan szekciókban, mint a „Forrest Facts” 
(’Tények Forrestről’) és a „Therapy Room” 
(’Terápiás szoba’). Egy sajátos alszekció 
jött létre a YouTube-on, ahol az úgynevezett 
FennTuberek interjút készítenek egymással vi-
deó podcastok számára, felvételeket küldenek a 
túráikról és az égvilágon mindent kielemeznek, 
Fenn firkálmányaitól kezdve a kincsvadászat 
etikájáig. (Az egyik legtermékenyebb csatorna, 
A Gypsy’s Kiss 2013 óta elérte a több mint 1,7 
milliós nézettséget.)

Aztán ott vannak még a blogok. A legismer-
tebb Fenn-oldal talán Dal Neitzelé, egy 71 éves 
kincskeresőé, aki televíziós állomást üzemeltet 
a Washington állambeli Bellinghamben.

Neitzel blogja, a dalneitzel.com kulcsfon-
tosságú forrás volt azoknak a keresőknek, akik 
úgy vélik, hogy Fenn gondolkodásmódjának 
megismerése segíti majd őket a rejtély meg-
oldásában. A 88 éves Fenn hosszú életet tudhat 
maga mögött, és néhányan biztosak benne, hogy 
akár szándékosan, akár véletlenül, az évtizedek 
folyamán voltak elejtett megjegyzései. Neitzel 
hűségesen gyűjti ezeket az apró anekdotákat, idé-
zeteket és részleteket, nem egyszer saját kétkedő 
kommentárját is hozzáfűzve. Ezek a nem hivata-
los „támpontok” gyakran egy-egy expedícióhoz 
vezettek, és a dolgok ilyetén alakulása igencsak 
megemelte a kincsvadászat költségeit is. Például 
Fenn, testvére, Skippy és Donnie barátja a 60-as 
években építettek egy motelt a Yellowstone park 
közelében. Így amíg a bakancsos túrára indulók 
elvben körülbelül 20 dollárért megalhattak egy 
kempingben is, valószínűbb volt, hogy a Dude 

motelben szálltak meg, ahol a foglalások júni-
usban 211 dollárnál kezdődtek éjszakánként. 
(Fenn kedvence a 4-es számú szoba volt). A 
szobafoglalás miatt nem volt mindegy, milyen 
repülőjegyet váltottak, ez hatással lehetett az 
autóbérlésre, és így tovább. S természetesen 
annak betervezéséről sem volt szabad elfeled-
kezni, hogy megmártózzanak Fenn titkos fürdő-
helyén, a Firehole folyóban.

„Sok ember úgy gondolta, hogy ha pár percig 
Forrest cipőjében jár, az segíti majd a láda meg-
találásában – magyarázza Neitzel. – Ha megértik 
Forrest humorát, a történetét, az életét, amikor 
14 évesen nyáron West Yellowstone városkában 
élt… talán segíthet nekik a vers értelmezésében.”

A hajsza közben eléggé ki kellett nyitni a 
pénztárcát. A keresők dedikált példányokat vá-
sároltak Fenn könyveiből, a Zabhegyezőből és 
Robert Redford The Outlaw Trail (’A zsivány 
nyomában’) című dokumentumfilmjéből. Kis 
könyvtárat hoztak létre topográfiai és repülési 
térképekből, valamint egy Fenn segítségével lét-
rehozott cég, a Benchmark térképeiből. Az eBay-
en próbálnak lecsapni olyan Fennhez köthető 
műtárgyakra, mint az az öntött bronzedény, amely 
néhány hónappal ezelőtt 5600 dollárért kelt el, és 
olyan filmeket tanulmányoztak, mint például az 
1962-es Üldözők (The Great Chase) című néma-
film, amely 50 dollárért kapható DVD-n.

Mindez pedig még azelőtt történt, hogy egy-
általán felhúznák a túrabakancsukat. Azokra az 
utakra már egy teljesen más lista alapján kel-
lett csomagolni: medve- és bogárriasztó spray, 
Camelbak-kulacs, túracipő, GPS-eszközök és 
egyebek. Mindezek egy (lehetőleg katonai) há-
tizsákba kerültek, amelynek természetesen elég 
nagynak kellett lennie ahhoz, hogy a kincsesládát 
is le lehessen cipelni benne a hegyről.

Neitzel soha nem indult kincset keresni ked-
venc terepjárója nélkül. Már felhagyott annak 
számontartásával, hány utat tett meg eddig, bár 
úgy becsüli, hogy körülbelül hetvenötöt. Minden 
egyes oda-vissza megtett 2400 mérföldes (több 
mint 3800 km-es) út körülbelül 2000 dollárjába 
(640 000 forintjába) került.

„Ennek a kincsnek a keresésekor nem ne-
héz függővé válni, mert rettentő jó móka. Én 
nagyon élveztem a keresés izgalmát – mondta. 
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– Ha valaki meg akarja találni, nem szabad ab-
bahagynia a keresést. Ez elég sokba kerül, attól 
függően, hol lakik valaki.”

A Fenn-féle kincsvadászatnak minden izgal-
ma mellett árnyoldala is volt. Rengeteg olyan 
történet is kering, amelynek szereplői elve-
szítették a mértéket, és megtakarított pénzük, 
otthonuk vagy házasságuk ment rá a keresésre.

Stuart Vyse, a Going Broke: Why Americans 
(Still) Can’t Hold Onto Their Money 
(’Tönkrementünk: Miért nem képesek az ame-
rikaiak (még mindig) megfogni a pénzt’) szer-
zője szerint valószínűleg azért okozott függősé-
get a Fenn-kincs, mert számos olyan pszicho-
lógiai tényező tökéletes metszéspontjában volt 
található, mint a munka nélküli pénzszerzés, a 
kaland megléte és a talány megoldásához szük-
séges perceptív intelligencia.

Az egyik legnyomósabb ok azonban, amiért 
a keresgélők ennyire nem sajnálják pénzüket, 
maga a puszta tény, hogy az óra folyamatosan 
ketyeg.

A kincskeresés lényegében olyan verseny, 
amelynek csak egy győztese lehet, így nincs 
vesztegetni való idő – főként mivel Fenn ta-
valy azt mondta, hogy szerinte hamarosan meg 
fogják találni a ládát. Meggyőződése, hogy az 
emberek 200 lábnyira (azaz hatvan méterre) 
voltak már tőle, és ettől még inkább fokozódott 
az iram.

Vyse szerint a versenyszerű jelleg olyan két-
ségbeesést eredményezett a kincs után kutatók 
körében, amely hasonló ahhoz, amikor valaki 
úgy érzi, hogy pusztán azért kell megvásárolnia 
egy terméket, mert azt csak korlátozott szám-
ban értékesítik.

„Nem túl sok az esély arra, hogy bárki meg-
találja – mondja. – Az elgondolás arra épül, 
hogy »ha rájövök, az elképesztő nagy dolog 
lesz. Megmutatja majd, milyen eszes vagyok. 
Rajtam lesz a világ szeme.«”

A kincskeresés körüli őrületnek súlyos kö-
vetkezményei is voltak. Néha zaklatók követ-
ték Fennt és családját, fenyegető üzeneteket 
küldtek neki vagy betörtek a házába. Eddig 
négy ember halt meg a kincs felkutatása köz-
ben, legutóbb 2017-ben. Ennek eredménye-
ként Új-Mexikó állam akkori rendőrfőnöke, 

Pete Kassetas nyilvánosan felszólította Fennt, 
hogy vigye el a ládát, vagy „fújja le a kincsva-
dászatot”.

Ő nem volt hajlandó.
„Szeretném, ha az emberek jól éreznék ma-

gukat, és azt is szeretném, ha kalandokat él-
nének meg – mondta akkoriban Kassetas. – A 
valóság azonban úgy néz ki… hogy amikor 
valakinek kb. 2 millió dollár van a zsebében, 
ahogy azt pletykálják, … akkor nem mindig 
képes helyes döntéseket hozni.”

A Fenn-kincs keresői nem szeretnek a sze-
rencsétlenül jártakra vagy az adósságokra gon-
dolni. Ehelyett jobban szeretnek arról beszélni 
az emberek, hogy miként sikerült Fenn révén 
újra találkozniuk rég nem látott rokonokkal, 
újból megszeretniük a természetet, és olyan 
készségeket megtanulniuk, amelyeket egyéb-
ként soha nem sajátítottak volna el.

A hajsza miatt egy észak-karolinai kincs-
kereső, Kristie Thor, aki YouTube-csatornát 
indított a témában, „pár ezerszer már a tönk 
szélére jutott”. De nem bánja. Azt mondja, 
hogy ez a pénz megérte, mivel ezáltal egy 
közösség tagjának mondhatja magát – hogy 
ismerheti azokat, akik a kutatást ünneplő 
nyári Fennboree-találkozót szervezték, il-
letve azoknak az embereknek az összetartó 
csapatát, akik segítettek 60 000 dollárt (19 
millió forintot) összegyűjteni, amikor tavaly 
az egyik kincsvadásznak leégett a háza a ka-
liforniai erdőtüzekben.

Ezenkívül közös pólótervezés folyt, póker-
bajnokságokat és saját mini kincsvadásza-
tokat tartottak. Dicsekednek Fenn-nel ápolt 
barátságukkal. Majdhogynem más nyelvet 
beszélnek, mondataik tele vannak utalá-
sokkal arra a lefelé vezető kanyonra, az 
Ojo Calientére (’forró vizes forrásokra’) 
és Fenn hatalmas (valódi) madzaggombo-
lyagjára.

Klikkes jellege és a részvétel költsége el-
lenére Thor kitart amellett, hogy a vadászat 
nem volt elérhetetlen szórakozás. Ha pél-
dául egy kincskereső nem engedhette meg 
magának, hogy megvásárolja a Hajsza izgal-
mát, akkor nyerhet egy példányt Thor hetente 
kétszer megrendezett YouTube-műsorán.



118

Valóság • 2020. október

Thor utal egy 2016-os interjúra, ahol Fenn 
elmondta, hogy remélhetőleg a szerencsés 
megtaláló „egy texasi redneck lesz, aki épp 
elvesztette az állását, kisteherautóval jár, és 12 
gyerekét meg a feleségét kell eltartania.”2

„Ezt bárki meg tudja csinálni, legyen bármi-
lyen is az anyagi háttere” – teszi hozzá Thor.

Néha azonban nem árt megállni egy perc-
re. Cynthia Meachum, aki nyugdíjazását a 
kincsvadászatnak szentelte, azt mondja, hogy 
mindig meglepődik, amikor azon gondolkozik, 
hogy eddig mennyi pénzt költött a hajszára. 
„Olyan ez, mint a szent füst.3 Nem tudom. 
Vajon azt mondja, hogy teljesen megőrültem? 
Vagy esetleg mégsem? – kérdezi. Végül mit 
gondol Fenn mindazon pénzről, amelyet az 
emberek kincsét keresgélve elköltöttek?

Fenn hallása már nem a régi; többnyire 
e-mailen kommunikál az emberekkel. De tény-
leg sikerült a pénz segítségével betekintenie 
saját, pénzről szóló személyes történetébe – 
és talán valami még többe. A következőket 
mondta: „A pénz többet jelent azok számára, 
akiknek nincs.

Amikor gyerek voltam az 1930-as évek 
végén, eljártam füvet nyírni a lakóhelyemen, 
és egy negyed dollárt kaptam fizetségül. Nagy 
dolog volt számomra. Emlékszem, hogy a 
nadrágom zsebében tartottam a balkezemet, 
és szorítottam a tenyeremben a pénzérméket. 
Egyenesen jártam és fütyörésztem, mert az a 
pénz 5 Wimpy-hamburgert, vagy 4 hamburgert 
és egy kólát, vagy 3 hamburgert és egy csomag 
Friost jelentett. Egy csésze fagylalt öt centbe 
került. Annyi lehetőség volt, és két napig úgy 
éreztem, enyém volt a világ.

Akkoriban nem tűnt föl, de beléptem a 
kereskedelem világába, és a pénz erejéről ta-
nultak később nagyon hasznosnak bizonyultak 
számomra.”

2 A redneck (’vörösnyakú’) eredetileg némiképp 
sértő utalás az ország déli részén élő gazdálko-
dókra (parasztokra).

3 A Holy Smoke (Szent füst) utalás egy dalra, 
amely azokat a tévéprédikátornak nevezett mé-
diaszemélyiségeket figurázza ki, akik a vallá-
sos emberek hitbeli meggyőződését kihasználva 
gazdagodtak meg, majd óriási botrányok köze-
pette buktak el.

Epilógus
Mint számos újság, köztük a USA Today is 
hírül adta, tíz év keresés után megtalálták a 
Sziklás-hegységben elrejtett, 1 millió dollár 
értékű kincsesládát. A hírt maga Forrest Fenn 
jelentette be és erősítette meg weboldalán. 
Forrest Fenn elmondta továbbá, hogy nem 
ismeri a megtalálót, akit a [Fenn] könyvében 
lévő vers vezetett a rejtekhelyre. Csak annyit 
árult el, hogy egy „Keletről származó” ember, 
aki nem akarta megadni a nevét, de küldött neki 
egy fényképet a felfedezés bizonyítékául. „A 
kincs ott volt, ahol hagytam, a szabad ég alatt 
a Sziklás-hegység dús erdei aljnövényzetében” 
– mondta Fenn.

A Washington Post és Guardian tudósítása 
szerint a kincs megtalálását és a kaland lezá-
rulását vegyes érzelmek kísérték mind Fenn, 
mind a keresők részéről. A 89 éves műkincs-
gyűjtő gratulált a kalandban részt vevő több 
ezer embernek, és reményét fejezte ki, hogy 
más, új felfedezések várnak még rájuk. A 
kincsvadászok egy része csalódott, és több 
információt szeretne. Vannak, akik átverésről 
beszélnek. Mások viszont örülnek a megtaláló 
szerencséjének, és sok boldogságot kívánnak 
neki. A Santa Fe New Mexican napilap kissé 
borúlátóbban fogalmaz, valószínűleg a kincs-
keresés és annak veszélyei körül folyó sok 
jogvitára utalva: „Lehet, hogy a kincskeresés 
véget ért, de a küzdelem bizonyosan nem.”

(Money)

Jekatyerina Szinyelsikova

Búváriskola a székesegyházban

Miután a bolsevikok kezére került a templom, 
a kupola alatt 40 méter mély búvármedencét 
hoztak létre; az oltár helyén pedig uszoda épült

Amikor a bolsevikok el akarták törölni a vallási 
jelképeket, istentiszteleti helyek tízezreit hordták 
szét az utolsó tégláig. Azokat a templomokat, 
amelyeknek sikerült elkerülniük ezt a sorsot, 


