
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, 
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teljesen más céllal építették újra: laktanyák, 
raktárak, planetáriumok, kultúrközpontok – sőt 
börtönök lettek belőlük. Ennek a gyakorlatnak 
igazán különleges példájává vált némelyik szé-
kesegyház. Az Istenanya temploma 1889-ben 
épült Szentpéterváron a Vasziljevszkij-szigeten 
III. Sándor cár megkoronázásának tiszteletére. 
Az építkezéshez szükséges pénz egy része ma-
gának az uralkodónak a zsebéből származott, a 
többit tengerészek adták össze. A bizánci stílusú 
székesegyház Tengerészeti Minisztérium (a ha-
ditengerészeti flotta fő szervének megbízásából 
épült, ezért Szentpétervár legfontosabb tengeré-
szeti templomának tekintették. Sajnos valószínű-
leg későbbi sorsának alakulásában is ennek volt a 
legnagyobb szerepe. A templom híre megelőzte 
az [1905-ös] orosz forradalmat. A Galernaja kikö-
tőnegyedben volt található – amelyben nagyrészt 
az északi főváros boszjákoknak nevezett hajó-és 
kikötőmunkásai – azaz a szegények, képzetlen 
munkások vagy volt parasztok laktak. A szá-
zadfordulón egész évben egy Grigorij Gapon 
nevű pópa misézett, aki olyan népszerű volt, hogy 
minden egyes prédikációját két-három ezren hall-
gatták – nagyobb is lehetett volna ez a szám, ha 
több férőhely lett volna a templomban. Nem más, 
mint Gapon volt az, aki 1905-ben ötvenezer mun-
kást gyűjtött össze, hogy békés menetben a Téli 
Palota elé vonuljanak. Az a tragikus nap „véres 
vasárnap” néven vonult be a történelembe.

A székesegyház továbbra is nyitva maradt a 
forradalom után, hogy majd később, 1932-ben 
csukja be a kapuit, miután valaki bátorkodott meg-
említeni, hogy kinek a megbízásából épült. Ekkor 
tervezték át az épületet búvárképző létesítménnyé; 
már a rákövetkező évben egy magas nyomású 
kamra kapott helyet a katedrális magas és erős fa-
lai között. A 40 méter mély búvármedence lett az 
első ilyen projekt az egész Szovjetunióban, rajtuk 
kívül csak Anglia büszkélkedhetett már hasonló-
val. A szentélyből úszómedence lett. A templom 
kincsei és műtárgyai hamarosan a fosztogatók 
martalékává váltak, míg a freskókat egyszerűen 
lefestették. Amikor bezárt a búváriskola, a restau-
rálók 10 festékréteget számoltak meg.

A felújítási munkálatok csak 2006-ban kezdődtek, 
amikor is kezdetét vette az a hosszadalmas folya-
mat, amelynek során az épületet visszaszolgáltatták 

az Orosz ortodox egyháznak. A búváriskola fel-
szerelése jó ideig feküdt szanaszét szórva az épü-
letben – nem sok embert engedtek be a bezárása 
után. „Elhanyagolt falak, lógó kábelek, egy hatal-
mas medence rozsdás csempével, s végül egy óri-
ási akna, amelyet szégyenlősen egy ideiglenesen 
felállított ikonosztázzal takartak el” – így szólt az 
épületről készült leírás 2015-ben, amikor végre 
már folyamatban voltak a felújítási munkálatok. 
A legtöbb vitát a búvármedence mélyéig vezető 
fém csigalépcső váltotta ki: félő volt, hogy az 
épület szerkezete nem fogja túlélni eltávolítását, 
és be fog omlani a kupola. Szerencsére sikerrel 
végződött a művelet. A katedrálisban még folyik 
a restauráció, az istentiszteleteket egy közeli ká-
polnában tartják.

(Russia Beyond)
https://www.rbth.com/lifestyle/332344-

cathedral-diving-pool

Zanny Minton Beddoes

Karantén rapszódia                              
Alekszander Puskin számára a bezártság 

felszabadító élmény volt

A költő életének legtermékenyebb korszaka 
volt az az idő, amelyet az 1830-as kolerajár-
vány miatt elszigeteltségben töltött.

1830 nyarának végére Alekszander Puskin tele 
volt szorongással és erőt vett rajta az élet-
untság. Legkisebb gondja is nagyobb volt az 
Ázsiából Oroszország felé terjedő koleráról 
érkező híreknél. Eljegyzése nehézségekbe üt-
között, anyagi gondokkal küszködött, a cárral 
való ellentmondásos kapcsolata pedig tartha-
tatlanná vált. I. Miklós, a humortalan és ke-
gyetlen kényúr azzal kezdte uralkodását, hogy 
kivégeztetett öt arisztokratát, akik 1825-ben a 
dekabristák felkelését vezették ellene; további 
120 összeesküvőt pedig az Orosz Birodalom 
messzi vidékeire száműzött – közülük sokan 
Puskin közeli barátai voltak. Ő maga egy évvel 
korábban anyja birtokán találta magát ateista 


