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ELÓ́SZÓ

A történet, amelyrõl könyvünk szól, igaz
és valóban megrázó. Százötven év is el-
telt már az amerikai polgárháború – az
amerikai történelem legvéresebb konflik-
tusa – kezdete óta, amelynek borzalmak-
kal teli összecsapásait szinte lehetetlen
szavakba önteni. Az Abraham Lincoln
elnök ellen – pár nappal a háború befeje-
zése után – elkövetett szörnyû merénylet
és a közvetlenül azt követõ felfordulás
kapcsán sok találgatás kelt szárnyra. Való-
jában csak igen kevesen tudják, milyen
események vezettek a gyilkossághoz, és mi
történt valójában. 

Mielõtt Martin Dugard történésszel
együtt nekiláttam e könyv megírásának,
azt hittem, tisztában vagyok a tényekkel
és azok következményeivel. De hiába
tanítottam jómagam is történelmet ko-
rábban, rögtön szembesültem azzal, hogy
még a vérszomjas merénylet kitervelé-
sének is vannak olyan részletei, amelye-
ket a mai napig nem tisztáztak. A Lincoln-
gyilkosság a bátorság, a gyávaság és az
árulás története. Tények és feltételezések
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teszik zavarossá az összképet, ám köny-
vünkben sok részlet feltárul majd az
olvasó elõtt. Bízvást ígérhetem, hogy
sok olyan tényrõl beszámolunk, amelyek
nyomán többet megtudnak az Egyesült
Államokról, és arról is, hogyan változtat-
ta meg örökre Amerikát a Lincoln elleni
gyilkos merénylet. Ez a könyv nem ha-
sonlít tényirodalmi könyveimhez és napi
televíziós hírelemzéseimhez sem, de a
történetbõl leszûrhetõ tanulságok mind-
annyiunk számára hasznosak és sokat-
mondóak. Azok – beleértve engem is –,
akik jobb hellyé akarják tenni, és a világ
egyik legnagyszerûbb országaként akar-
ják tisztelni az Egyesült Államokat, soha
nem feledkezhetnek meg arról, kik voltak
azok a valódi hõsök, akik naggyá tették
ezt a nemzetet, és kik voltak azok a gaz-
emberek, akik besározták becsületét.

Végül szeretném kiemelni, hogy ez a
könyv egy igazi történelmi krimi. De 
a stílus ne tévesszen meg senkit! A tar-
talom maga a kendõzetlen és kompro-
misszumok nélkül feltárt igazság. Egy
torzítások nélküli amerikai történet,
amelyre büszke vagyok.

BILL O’REILLY 
2011. április 3. 

Long Island, New York 
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BEVEZETÉS

1865. MÁRCIUS 4., SZOMBAT

WASHINGTON D.C.

z embert, akinek már csak hat hét van hátra az életébõl,
nyomasztó gondolatok gyötrik. Összevonja szemöldökét,
ahogyan azt napjában számtalanszor megteszi, majd ki-
sétál a Capitolium – az amerikai törvényhozás – épületébõl,

amely szinte már teljesen felépült. Kimerült, az ájulásig fáradt. 
A zuhogó esõben és a bokáig érõ sárban mintegy ötvenezer férfi

és nõ figyeli, ahogyan második elnöki ciklusa kezdetén Abraham
Lincoln leteszi az esküt. Alig valamivel korábban új alelnöke, Andrew
Johnson húsz percen keresztül vöröslõ arccal és részegen, habzó
szájjal ócsárolta és ostorozta a délieket, miközben az értetlen tömeg
zúgolódva fogadta hõbörgését.

Talán éppen ennek hatására, amikor Lincoln fellép az emelvény-
re és elmondja az ország újraegyesítése mellett érvelõ, elegáns szó-
noklatát, a második beiktatási beszédének spirituális üzenete fel-
villanyozza közönségét: „Mivel rosszindulatot nem táplálunk senki
iránt, hanem inkább szívünkön viseljük mindenki jólétét, s eltökél-
ten hisszük az Isten által elõttünk feltárt igazságot, ezért együtt kell
munkálkodnunk azon, hogy befejezzük a munkát, amelybe bele-
fogtunk. Gyógyítsuk be a nemzet sebeit, óvjuk mindazokat, kik
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kivették részüket a csatákból, gondoskodjunk az árváikról és özve-
gyeikrõl, tegyünk meg mindent azért, hogy igazságos és tartós békét
kössünk, és ezt a békét megõrizzük mind magunk között, mind más
nemzetekkel” – fogalmaz alázatosan az elnök.

Kimerültsége ellenére Lincoln továbbra is karizmatikus, és most
még az erõ is visszatér belé.

A szónoklat közepette a felhõkön váratlanul átsüt a nap, és fénybe
burkolja Lincoln hórihorgas és ünnepélyes alakját. De szûk 200 km-
re, Petersburgben, Virginia állam vasúti csomópontjában teljesség-
gel ki van zárva, hogy bárkiben is ünnepélyes gondolatok merüljenek
fel. A Robert E. Lee tábornok által vezetett konföderációs had-
sereget az Ulysses S. Grant parancsnoksága alatt álló uniós csapatok
már több mint 250 napja ostromzár alatt tartják a városban. Noha
a déli katonák patkányhúson és nyers szalonnán élnek a lövész-
árkokban, Lee emberei mégsem adják meg magukat. A tábornok azt
tervezi, hogy csapataival kisurran a városból és menekülésre fogja
dél felé, Karolina irányába. Ha terve sikerrel jár, akkor feltehetõen
Lincoln is hiába mondja el imáját az újraegyesített Egyesült Államo-
kért. Marad a megosztottság Észak és Dél, az Egyesült Államok és 
a Konföderációs Amerikai Államok között.

%

Lincoln beiktatási beszéde nagy színészhez méltó alakítás. Miköz-
ben jobb kezét az ég felé emeli, alig néhány méternyire áll tõle az
ország egyik leghíresebb színjátszója. John Wilkes Bootht szinte
megbabonázzák az elnök szavai, noha közel sem úgy, ahogyan Lincoln
szeretné.

A huszonhat éves Booth Marylandben nevelkedett, és minden
szempontból kivételes fiatalember. A megnyerõ tekintettel és ele-
gáns mosollyal megáldott férfi egyszerre jóképû, sugárzó, eszes,
lenyûgözõ és nyájas. Szinte minden nõt ágyba vihet, akit csak meg-
kíván, márpedig étvágya nem csekély. Nem csoda, hogy a színész
már a Broadway-sikerekbe is belekóstolt. 

Mellette áll menyasszonya, egy fiatal, érzéki nõ. Szenátor apjá-
nak halvány fogalma sincs arról, hogy lányát titokban eljegyezte az
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alantas csepûrágói pályát választó aranyifjú. Lucy Hale és John
Wilkes Booth gyönyörû fiatal pár, és mindketten megszokták már,
hogy a jobb társasági körök és az ellenkezõ nem tagjai is csodálattal
tekintenek rájuk. De még a nõ sem tudja, hogy Booth a Konfö-
deráció szenvedélyes híve, aki szinte már beteges gyûlöletet táplál
Lincoln és az északi oldal ellen. Lucy azzal sincs tisztában, hogy võ-
legénye összeesküvõk különleges csoportját szervezte meg, amely-
nek segítségével ki akarja iktatni az elnököt. Szereztek fegyvert,
pénzt, és pontos tervet állítottak össze. De jelszavuk egyelõre még
a türelem. 

A szemerkélõ, hideg washingtoni esõben álldogálva, a Capito-
lium kupolájának árnyékában Booth az engesztelhetetlen és fék-
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telen haragon kívül semmit sem érez. A színész ösztönös lény, és
hajlamos a melodrámai gesztusokra. Alig valamivel Lincoln beszé-
dét megelõzõen, amikor az elnök kilépett a keleti szárny nyitott
oszlopcsarnokába, Booth rögvest megfeledkezett a gondosan ki-
tervelt összeesküvésrõl.

Noha sem pisztoly, sem kés nincs nála, Booth elindul, hogy
Lincolnra vesse magát. A washingtoni fõvárosi rendõrség – amely-
rõl amúgy köztudott, hogy szép számban akadnak sorai között a
Konföderáció hívei is – egyik tisztje azonban megragadja Booth
karját, és visszahúzza. A színész megpróbálja kiszabadítani magát,
de a rendõrtiszt, John William Westfall erre még erõsebben meg-
markolja a férfit. Westfall, a város lakóival egyetemben, pontosan
tudja, hogy sokan törnek Lincoln életére. Néhányan egyenesen azt
mondogatják, a kérdés nem az, sikerül-e végezni az elnökkel, hanem
az, mikor. A tiszt ennek ellenére sem tartóztatja le Bootht, sõt még
félre sem vonja, hogy kikérdezze. Westfall elfogadja a férfi magya-
rázatát, hogy csupán megbotlott. Egy Boothhoz hasonló híresség
letartóztatása még bajba is keverhetné a rendõrt.

Booth azonban még nem végzett, semmiképpen sem. Miközben
Lincoln beszédét hallgatja, szinte szétveti a gyûlölet. Az elnök köl-
tõi és józan szavai csupán tovább tüzelik haragját. Hányingerrel
tölti el, hogy a tömegben oly sok fekete arc figyeli elragadtatva az
elnököt. Booth mindezek hatására csak még elszántabb lesz abban,
hogy mindenképpen letaszítja „trónjáról” az elnököt. 

Lincoln sem végzett még. Az elnök nagyszabású terveket dédel-
get második elnöki ciklusára. Az elõtte álló négy évet – de talán
még többet is – lefoglalja majd, hogy begyógyítsa a nemzet háború
tépte sebeit. Ez a gyógyítás egyike Lincoln legfontosabb célkitûzé-
seinek, és a szinte már védjegyévé vált legendás csökönyösségével
azon lesz, hogy ezt beteljesítse. Semmi sem állhat az útjába.

Ám a gonosz nem ismer határokat, és az, amely most Abraham
Lincolnra készül lecsapni, egyike a legerõsebbeknek. 
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