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f o r g á c h  a n d r á s

Fantázia-hadművelet

Friedmann nemrégen valahol
A Fantázia-hadműveletről olvasott, 
Amellyel Pearl Harbor bombázása után
A Stratégiai Szolgálatok Hivatala, az
Office of Strategic Services, 
Röviden OSS, azaz a CIA elődje,
Kívánt döntő csapást mérni a japán erőkre.

A Fantázia nevű hadművelet egyik ötletgazdája,
A pszichológiai hadviselés egyik újdonsült stratégája,
Az az Ed Salinger lett,
Aki a háború előtti Tokióban
Komoly import-export céget vezetett.

Salinger szorgalmas műgyűjtő hírében állt, 
És ha valahol egy ritka darabot talált,
Egy zsibvásár eldugott zugában, 
Az értékét sokkal jobban föl tudta becsülni, 
Mint az őt hülye aminak néző árusok, 
S így megfizethetetlen kincsekhez jutott. 

Végül, és nem utolsósorban,
Egész jól megtanult japánul is, 
Elmélyülten tanulmányozta a helyi babonákat,
Ínyence volt a nó-színháznak, 
Még bostoni házát is elhúzható paravánokkal,
Japáni módra rendezte be. 

Salinger a felkérésre nem mondott nemet,
Tüstént szorgalmas munkához látott, 
És mintegy két évvel Pearl Harbor után
Előállt egy nagyszabású tervvel, miszerint 
A japánok harci morálját könnyen alá lehetne ásni, 
Ha a katonákra és civilekre ráeresztenék 
A japán rókaszellemet, a kicunét.

Néhány tábornok kérdő tekintetét látva, 
Amelybe némi gyanakvás is vegyült, 
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Mr. Salinger – diadalmas mosollyal – 
Kiteregette a bizottság előtt, 
Ők őrültekhez persze szokva voltak,
Kicune-gyűjteménye féltett darabjait, 
Melyekhez nem engedett senkit hozzányúlni.

Ám a szellemeket és démonokat ábrázoló,
Fölbecsülhetetlen értékű tekercsek láttán 
– Ahol látható volt például a jelenet, 
Ahogyan a Kuzonoha nevű kicune, 
Ez volt Ed Salinger bevallott kedvence, 
Gyönyörű nő, hajdan a gyermek apja által 
A vadonban megmentett fehér róka, 
Kinek, míg a kertjükben virágzó 
Krizantém látványába feledkezett,
Szőrös farka, ámuló fia szeme előtt
Kimonójából kilógott egy pillanatra, 
És emiatt távozni kényszerül, 
A fiából később magasrangú hivatalnok lesz.

Mindettől a tábornokok homlokáról
Nem tűntek el a mélységes redők, 
S a fejük zúgott a sok titokzatos névtől. 

A kicune a sintó vallásban a pusztulás előjele,
A kicune mágikus erejű, róka formájú szellem.

Ezek az urak már sok mindent láttak, 
A kicune korántsem volt az egyetlen idea
Az úgynevezett Fantázia-hadművelet során, 
Mert egyenrangú társai voltak még
A robbanó fánk, a denevérre szíjazott gyújtóbomba,
Az igazságszérum fogolyvallatáshoz,
És végül, de nem utolsósorban
Egy szarhoz nagyon hasonló szagú spré.

***

A Stratégiai Szolgálatok Hivatala
Komolyan vette Ed Salingert, 
És kezdetben arra gondolt,
Hogy a japán falvak fölé, elrémítve a népet,
Róka formájú léggömböket eresztenének, 
S a lebegő rókákat látva – ez volt a hipotézis –
A lakosság majd fejvesztve menekül,
Ha először nagyot néz is.
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Nem sokkal később egy,
A bűvös róka hangját szimuláló,
Meglehetősen ravasz hangszer
Megalkotására szólítottak föl, 
Hazafias hangú levélben,
Egy jó hírű sípgyártó céget.

Ed Salinger határozott véleménye szerint: 
A sípokat konkrét ütközetben is használni lehet,
Mert meghallva a síp hangját, a japánok, 
A kicunétól való, bennük mélyen élő, 
A közöny hamuja alatt föl-fölparázsló 
Babonás félelmük okán,
Hajukat tépve, fegyvereiket eldobálva 
Futnak majd az orruk után.

De a léggömbökön és harci sípokon túl,
A mindenre gondoló OSS
Egy híres illatszergyártó céget is megbízott azzal,
Hogy mesterséges rókaszagot fejlesszen ki.

Salinger egészen bizonyos volt benne,
Hogy a japánok, fölismerve a semmi mással
Nem összetéveszthető irtózatos szagot,
És meghallva a hátborzongató rókahangot,
Elborult aggyal menekülni fognak.

***

Salinger minden erőfeszítése dacára
A léggömb, a síp, s a rókaszag
Már bevetésük előtt elvettettek,
Mint nehezen kivitelezhető,
Hatásukat illetőn bizonytalan,
És nem eléggé praktikus valamik.
 
Ekkor viszont a Stratégiai Szolgálatok Hivatala
Visszatért Salinger eredeti ötletéhez,
Mely szerint Kínában és Ausztráliában élő rókákat
Kellene nagy számban összefogni,
Világító festékkel besprézni őket,
Majd a japán falvakban szabadon ereszteni.

Ám ez a terv számos logikai problémát vetett föl:
Rögtön fölmerült az első kérdés:
Miféle festéket kéne alkalmazni?
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De az Egyesült Államok Rádium Részvénytársasága
Nemsokára csattanós felelettel szolgált:
Sötétben világító festéküket ajánlották, 
Amelyben volt némi rádiumtartalom.

Már akkoriban is tisztában voltak
A festék használatának kockázatával,
Hiszen 1917 óta tudták,
Hogy a nem kis szenzációnak számító
Órák fluoreszkáló mutatóit
Sorozatban pingáló gyári munkásnők 
Súlyos vérszegénységben szenvedtek,
Csontjuk törékenysége fokozódott,
Álluk pedig elüszkösödött,
Ama csücsörítő szájmozdulat következményeként,
Mellyel hegyesre nyalták a festőecset végét.

Fittyet hányva a nyilvánvaló veszélyre,
A Stratégiai Szolgálatok Hivatala
Nem állt le a Fantázia-hadművelettel, 
S már itt is volt a következő akadály:
Miként tapadhat az állat bundájára
A radioaktív festék?

Az OSS szakértői ekkor fölkeresték
Harry Nimphiust, a Central Park vezető zoológusát,
Aki addigra bejárta keresztül kasul az USA-t, 
És akadt dolga béna elefánttal, törött lábú kanárival,
De ilyen üggyel még nem találkozott. 

Fölbérelt hát egy mosómedvét,
Aki, Ed Salingerhez hasonló hazafiként,
Már másnap készségesen engedte,
Hogy a festékkel egy gondozó bekenje,
Cserébe a rendszeres táplálkozásért.

A mosómedvét lakat alatt tartották,
A nyilvánosság elől szigorúan elzárva,
És a pár napig tartó
Szokásos mosómedvés trükközés után 
A festék szerencsésen megragadt.

***

De hogy megtudja, vajon a világító rókák
Tényleg megrémítik-e a japánokat,
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A Stratégiai Szolgálatok Hivatala
Úgy döntött, hogy előbb Washington D. C.
Rock Creek nevű parkjában
Harminc világító rókát szabadon ereszt.

Ha a világító rókák megijesztik az amerikaiakat,
Akkor a japánokat nyilvánvalóan
Sokkal jobban meg fogják ijeszteni.

Ezért, már a háború utolsó évében,
1945-ben, egy kora nyári estén,
A Stratégiai Szolgálatok Hivatala
Kiengedte a rókákat a parkban,
S az állatok a park ösvényein
Futkároztak föl-alá, összevissza.

Az esti sétálók előbb megzavarodtak,
Később pánikba estek, és az egyikük
A fűben ugráló ijesztő szellemekről
Értesítette a Nemzeti Park rendőrségét, 
Amelynek jelentése szerint: 

a rémületbe esett lakosság,
Melyet valósággal sokkírozott 
az utakon és a parkban 
szerteszökellő szellemállatok 
Váratlan látomása, 
Égnek álló hajjal, sikoltozva menekült
a park sötétebb tájékairól. 

***

Teljes siker. 

De ebben a pillanatban egy nagy halom,
A lebonyolítást illető konkrét kérdés merült fel:
Hogyan juttassák el a rókákat fizikailag
A japán szigetekre?

A Stratégiai Szolgálatok Hivatala
Kezdetben azt tervezte,
Hogy szimplán az óceánba ejti őket,
Majd hagyja, hogy kiússzanak a partra,
De az egyáltalán nem volt világos, 
Hogy vajon a világító rókák
Túlélnének-e egy ilyen kirándulást.
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Vajon tudnak-e a rókák hosszútávot úszni?
Nimphius váltig állította, hogy igen,
De Salinger csapata biztosra akart menni,
És előbb elvégzett egy másik kísérletet,
Hogy kiderüljön, a zoológus sejtése igaz-e.

A hajnali köd fedezete alatt
Az OSS személyzete
Egy csapat fogoly rókát szállított föl
A Chesapeake-öböl felé induló hajóra.

A rókák föl-alá járkáltak ketreceikben,
És amikor a hajómotor beindult,
Valósággal tombolni kezdtek, 
A személyzet a fedélzeten át
Egymás után bedobálta őket
A hideg és sós tengervízbe,
Hogy kiderüljön, egyáltalán tudnak-e úszni,
Vagy pedig simán elmerülnek, de
A japán rókainvázió főpróbája
Ismét csak teljes sikernek bizonyult.

***

Viszont mire a rókák partot értek,
A festék nagy része leázott,
És ami maradt, azt partra érés után
Saját maguk nyalták le magukról,
Vagyis a víziróka koncepció mégiscsak bukás volt.

A Fantázia-hadművelet sikere érdekében
A rókákat légi úton kellett tehát partra dobni,
Ám Ed Salinger arra figyelmeztetett,
Hogy a legnagyobb kihívást az jelenti,
Mivel rókákat mindeddig, tudomása szerint,
Még az égvilágon senki sem idomított,
Hogy vajon mi fog velük történni azután,
Ha már a kicunék célba értek.

Vajon az emberek közelében maradnak-e?
És ha tán gépfegyverropogást hallanak,
Vajon elkezdenek-e futni az ellenkező irányba? 

Az üzletember Salinger 
Ekkor egy egyszerű megoldást javasolt,
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A nagy számok törvényét:
ha elegendő számú rókát bocsátunk szabadon,
néhány egészen biztosan át fog törni,
Írta a Stratégiai Szolgálatok Hivatalának címzett
Memorandumában, és hozzátette, hogy amennyiben
nem találnak elegendő számú rókát,
helyettük vidramenyét, pézsmapatkány, prérifarkas 
kellő számban a rendelkezésükre áll.

***

Egy másik memorandumban Ed Salinger arra utal,
Hogy létezik a kicune legendájának 
Egy nemrégiben tudomására jutott 
Különlegesen pikáns változata is,
Amelyben a róka halálfejet hordoz a koponyáján.

Preparáltunk egy kitömött rókát,
fejére erősített halálfejjel, amelyben
egy egyszerű szerkezet lehetővé teszi,
hogy föl-le tudja mozgatni az állkapcsát,
Miáltal úgy tűnik majd, hogy maga a halálfej 
nyitja ki és csukja be a száját.

Majd hozzátette:
ezt a kitömött változatot
Ugyanolyan világító festékkel fogjuk bekenni,
Mint az élő rókákat.

A mindenre gondoló Ed Salinger javasolta továbbá,
Hogy a kitömött róka külsejét 
Burkolják be egy olyan lepellel, 
Amelyre világító csontokat festenek,
Majd hőlégballonra vagy sárkányra kötözve
Bocsássák föl a róka-ember hibridet,
Hogy fent a magasban lebegve
Még demoralizálóbb hatást fejtsen ki.

A japánok fölnéznek majd az égre,
És mit látnak a szemükkel? 
Sok-sok lebegő, úszó, világító rókát,
Vagyis a rókák világító csontját,
A fejük tetején egy-egy halálfej, 
Amelynek állkapcsa nyílik és csukódik,
Mintha beszélne. 
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De arra az esetre is fölkészülve, ha egyik 
Korábban vázolt javaslat se válna be, 
Salinger mellékletet csatolt a memorandumhoz: 
rókák megszállta emberi lények címmel,
Amelyben a szövetségesek ügyével szimpatizáló
Japán polgárok olyan, a rókaszellem által megszállt
embereket utánoznának, akik feltételezhetően 
a rókaság lényegét kifejező különös éneket 
Énekelnének – lényegében tehát
Félig megbomlott elmeállapotban
Meztelenül rohangálnának összevissza, 
Kicuneként rikoltozva.

Mindazonáltal Salinger – aki sosem fogyott ki az ötletekből –
Praktikus érzékéről tanuságot téve, figyelmeztette 
A Stratégiai Szolgálatok Hivatalának munkatársait,
Hogy a kicunék megszállta embersereg
Még csupán a tervezés fázisában leledzik. 

számos nehézséget kell még leküzdenünk,
Mielőtt a terv a megvalósítás stádiumába jutna.

Nem jutott el odáig.

***

Már 1943. szeptember 24-én, 
A Stratégiai Szolgálatok Hivatala
Kutatási és Fejlesztési Részlegének feje,
Aki a Fantázia-hadművelet felügyeletét látta el,
Azt javasolta egy megbeszélésen,
Hogy sürgősen felejtsék el az egészet.

Hogy lehet az, kérdezte szónokian,
Hogy rajta kívül senki nem kérdőjelezte meg,
Sem a kicune mögött álló logika, sem
A megvalósíthatóság vagy észszerűség szempontjából,
Ezt a szerinte hibbant ötletet.

Közölte tisztelt kollégáival, hogy nagyobb a baj, 
Mert amennyiben ez napvilágra jut,
Vagy úgy, hogy tényleg bevetik a kicunékat, 
Vagy úgy, hogy nem vetik be, 
Ám egy szemfüles újságíró
Kiszimatolja, mire költik a pénzt 
A világ talán legkiválóbb elméi,
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S teszik mindezt hónapokon át,
Ez a kicune-akció egy ellenük irányuló
És sajnos nehezen cáfolható
Megsemmisítő kritika alapját fogja képezni,
Már pusztán észszerűségi alapon. 

Hozzá kell tenni, hogy Stanley Lovell,
A Kutatási és Fejlesztési Részleg feje,
Híres volt excentrikus ötleteiről,
Éppen ő volt az, aki fölvetette
Az irónia halvány szikrája nélkül,
Hogy női szexhormonokat
Juttatva Hitler zöldségeibe
Elérhetnék, hogy a bajusza kihulljon –

És aztán a japánokkal kapcsolatban
Így jött a képbe egy másik ötlet.


