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A könyvet õseim, a New York állambeli Yonkersben élt dolgos,
nemes lelkû és becsületes Kennedyk emlékének ajánlom.
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Elõszó
w 

1963. NOVEMBER 22., 14 ÓRA KÖRÜL

MINEOLA, NEW YORK

Carmine Diodati testvér hittanos kisdiákjai döbbenten ülnek
padjaikban. A hangszóróból a rádió recsegõ hangja szól a
Chaminade Gimnázium osztálytermében. John F. Kennedyre

rálõttek a Texas állambeli Dallasban, az elnököt kórházba szállítot-
ták. Hamarosan azt is közlik: Kennedy halott. Néma döbbenet a hír
hallatán.

Az 1953 elõtt született amerikaiak legtöbbje a mai napig ponto-
san tudja, hol volt akkor, amikor tudomást szerzett JFK meggyilko-
lásáról. A rettenetes péntek után napokig szomorúság és zavartság
uralkodott az országban. Miért történt? Ki ölte meg az elnököt? 
És egyáltalán, milyen ország az, ahol ilyen megtörténhet?

Az elnök meggyilkolása némiképp személyesen is érintett engem.
Anyai nagymamám leánykori neve Winifred Kennedy. Ír származá-
sú katolikus családunkat szoros érzelmi kötelék fûzte a fiatal elnök-
höz és családjához. A gyilkosságot úgy éltem át, mint ha saját házunk
egyik lakója lett volna az áldozat. A Long Island-i gyerekek nagy
többségéhez hasonlóan engem sem érdekelt különösebben az orszá-
gos politika, mégis élénken emlékszem a falakra aggatott Kennedy-
képekre rokonaim lakásában. Az elnök az õ szemükben szent volt, 
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az én szememben pedig távolba veszõ alak, aki szörnyû halált halt,
szétloccsant agyának darabkái beborították az elnöki limuzin cso-
magtartóját. Sosem felejtem el, ahogy felesége, Jacqueline kétségbe-
esetten kotorássza a szanaszét röpült koponyaszilánkokat.

■ ■ ■

Boldogsággal töltött el, hogy milliók olvasták tetszéssel Martin
Dugard-ral közösen írt, Lincoln (Killing Lincoln)* címû könyvünket.
Célunk az volt, hogy a történelmet közelebb hozzuk mindenkihez.
Szerettük volna megosztani olvasóinkkal az eseményeket és az oko-
kat, méghozzá minél szórakoztatóbb és informatívabb módon. Mi-
után elkészültünk Abraham Lincoln utolsó napjainak krónikájával,
magától adódott, hogy John Kennedy következik. Többen is rámutat-
tak, hogy a két államférfi sok közös vonással rendelkezett, túlzás
nélkül mondhatjuk, hogy mellbevágó a kettejük közti egybeesések és
párhuzamosságok sora:

✦ Lincolnt elõször 1860-ban, Kennedyt 1960-ban választották
elnökké.

✦ Mindkettejüket pénteki napon, feleségük jelenlétében gyilkol-
ták meg.

✦ Mindkettejük hivatali utódja, egykori alelnöke déli államból
jött, Johnsonnak hívták, és korábban szenátor volt.

✦ Andrew Johnson 1808-ban, Lyndon Johnson 1908-ban szü-
letett.

✦ Lincolnt 1846-ban választották be a kongresszusba, Kennedy
1946-ban lett a képviselõház tagja.

✦ Hivatali ideje alatt mindkét politikus elveszítette egyik gyer-
mekét.

✦ Míg az egyik gyilkos, Booth egy színházban adta le a végzetes
lövést, majd egy mezõgazdasági épületben érte a vég, addig
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Oswald egy raktárépületbõl lõtte le áldozatát, majd egy film-
színházba menekült be.

Kevés amerikai mérte föl 1963-ban, hogy JFK meggyilkolása milyen
mélyrehatóan változtatja meg az Egyesült Államokat. Manapság
elsõsorban politikai szempontok hátráltatják a történelem iránt
érdeklõdõket. Ebben a könyvben megpróbálunk áthatolni a sûrû
ködön, igyekszünk felmutatni a tényeket, amelyeknek egy része
sajnos mindmáig ismeretlen. Beszámolónkban Martin Dugard-ral
csak addig a pontig megyünk el, ameddig a bizonyítékok megenge-
dik. Összeesküvés-elméletekkel nem foglalkozunk, ámbár fölvetünk
néhány kérdést a ma még ismeretlen vagy ellentmondásos tényekkel
kapcsolatosan.

Könyvünk tényekre épül, többek között olyanokra is, amelyek
eddig nem kerültek nyilvánosságra. A Kennedy elnökkel kapcsolatos
információk olykor szívet melengetõk, máskor felkavarók. Ha meg-
gyilkolásának mikéntjérõl és miértjérõl van szó, az igazság brutális,
ám mégis mindenkinek ismernie kell. Bennünket ért az a különle-
ges megtiszteltetés, hogy megoszthatjuk az olvasókkal a Kennedy-
gyilkosság tényeit és igazságait.

BILL O’REILLY
2012. május

Long Island, New York
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1917. MÁJUS 29. – 1963. NOVEMBER 22.
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Bevezetés
w 

1961. JANUÁR 20., 12 ÓRA 51 PERC

WASHINGTON D.C.

Aférfi, akinek életébõl már három év sincs hátra, bal kezét 
a Bibliára helyezi.

Vele szemben Earl Warren, a Legfelsõbb Bíróság elnöke az
elnöki hivatali eskü szövegét recitálja. 

– Ünnepélyesen esküszik-e ön, John Fitzgerald Kennedy…
– Én, John Fitzgerald Kennedy, ünnepélyesen esküszöm – ismétli

az új elnök bostoni akcentussal elharapva a szóvégeket. Tekintete a
fõbíróra irányul, akinek nevérõl – a halálos merénylet körülményeit
kivizsgáló bizottság nyomán – egyszer majd az õ halála fog eszébe
jutni mindenkinek.

Az új elnök gazdagnak született, és mintha kifinomult beszéd-
modora még jobban eltávolítaná választóitól, de tele van lelkesedés-
sel, és tudja, hogyan szerettesse meg magát. Igazi férfi. A kampány-
ban még azt is megengedte magának, hogy tréfás célzásokat tegyen
apja hatalmas vagyonára; humorral és szókimondással hatástala-
nította ezt a megosztó körülményt, mert azt akarta, hogy az átla-
gos amerikai higgyen abban, amit Amerika jobbá tételérõl mond.
„Nyugat-Virginia szegényei azt hallották a bostoni jelölttõl, hogy
szüksége van a segítségükre, és bizalmat szavaztak neki. Nebraska
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számára idegen terepén jobb kezével élénken gesztikulálva azt ma-
gyarázta, hogy Amerika »de még milyen nagy« lehet, és a farmerek
értették, mire gondol” – méltatta az egyik elemzõ a magát sokféle
közegben elfogadtatni képes politikust.

Mindamellett JFK-t sem szereti mindenki. Az elnökválasztást
Richard Nixonnal szemben csak minimális szavazattöbbséggel
nyerte meg, az összes szavazat 49,72%-át gyûjtötte be. Lehet, hogy 
a farmerek értették, mire gondol Kennedy, de a nebraskaiak 62%-a
mégis Nixonra szavazott.

– …hogy az Egyesült Államok elnökének tisztét híven gyako-
rolja…

– …hogy az Egyesült Államok elnökének tisztét híven gyako-
rolom…

Nyolcvanmillió amerikai nézi a beiktatást a televíziók elõtt. Húsz-
ezren vannak ott a helyszínen. Vizes hó hullott Washingtonban azon
az éjszakán, a hadsereg kénytelen volt lángszórókat használni az
utak megtisztításához. Most süt a nap a Capitolium fölött, de a
tömeget kegyetlen szél tépázza. A nézõk hálózsákokba, pokrócokba,
vastag pulóverekbe és télikabátokba burkolóznak, magukra vesznek
mindent, amivel melegíthetik önmagukat.

John Kennedy az egyetlen, aki tudomást sem vesz a hidegrõl. Még
a felöltõjét sem tartja magán. Még csak 43 éves, rettenthetetlennek
és életerõsnek akar látszani. A kabát, kalap, sál és kesztyû mellõzése
eszköz az elnököt kisportolt fiatalemberként ábrázoló imázs fénye-
zéséhez. A 180 cm-nél magasabb, ápolt férfinak zöldesszürke a sze-
me és széles a mosolya, bõre a család Palm Beach-i nyaralójában
nemrég eltöltött vakáción sötétbarnára sült. Igaz, Kennedyt csak az
látja az egészség szobrának, aki nem ismeri: addigi életében sokat
betegeskedett, és két alkalommal adták már fel neki a római kato-
likusoknál szokásos utolsó kenetet, a haldoklók szentségét. Bajai
elkísérik a következõ években is.

– …és legjobb képességei szerint…
– …és legjobb képességeim szerint…
A körülötte felsorakozott méltóságok és barátok sokaságában

három olyan ember áll, aki létfontosságú Kennedy számára. Az elsõ
az öccse, Robert, akit vonakodva bár, de az igazságügyi miniszteri
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posztra szemelt ki. Az elnök nem mint jogászt, hanem mint talpig
becsületes embert és mint tanácsadót tartja õt nagyra. Tudja jól,
hogy Bobby mindig meg fogja mondani neki az igazat, bármilyen
brutális igazságról legyen is szó.

Az elnök mögött az alelnök, Lyndon Johnson áll. Van olyan – az új
elnök által is osztott – vélemény, hogy valójában ez a keménykötésû,
magas texasi vívta ki a gyõzelmet Kennedynek, aki Johnson neve
nélkül sosem szerezhette volna meg az „egycsillagos államot” és a
kincset érõ 24 texasi elektori szavazatot. A Kennedy–Johnson-páros
így is csak vékonyka, 46 ezer szavazatnyi többséggel tudott nyerni
Texasban, és ha Kennedy újra akarja választatni magát, meg kell
ismételnie ezt a fegyvertényt.

Végül az új elnök fiatal felesége is ott áll közvetlenül Warren fõ-
bíró mögött. Jackie Kennedy szürkésbarna kosztümjében és ahhoz
illõ kalapjában sugárzóan szép. Ránctalan arcát sötétbarna haj és
szõrmegallér keretezi. Borostyánszín szemében az izgalom szikrái,
fáradtságnak nyomát annak ellenére sem látni rajta, hogy hajnali 
4 óráig ébren maradt. A Frank Sinatra, Leonard Bernstein és más
hírességek által szervezett, beiktatás elõtti összejöveteleken gyakorta
ürültek fenékig a poharak. Jackie nem várta meg a partik végét, már
jóval elõbb hazatért georgetowni házukba, de férje nem tartott vele.
Amikor végül, nem sokkal 4 óra elõtt, John is hazakeveredett, ébren
találta feleségét, aki nem tudott elaludni az eseménydús nap után.
Miközben Washington utcáin az elakadt autókra és a rögtönzött
örömtüzekre egyre csak hullt a hó, a pár hajnali beszélgetésbe kez-
dett. Kennedy elmesélte feleségének, hogyan zajlott az apja által
szervezett késõ esti vacsora, és izgatottan taglalták a beiktatási ün-
nepség részleteit. Különleges nap lesz a következõ, gondolták, amit
még sok más különleges nap követ.

John F. Kennedy pontosan tudja, hogy az emberek rajonganak
Jackie-ért. Elõzõ este a hó lepte washingtoni utcák forgatagában a
járókelõk egyszer csak észrevették Kennedyék limuzinját. A meg-
választott elnök kérésére felkapcsolták az autóban a belsõ világítást,
hogy láthatóvá váljék felesége. Jackie bája, stílusérzéke, szépsége
rabul ejtette Amerikát. Az asszony folyékonyan beszél franciául és
spanyolul, titokban az egyik filteres cigarettát szívja a másik után, 
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és jobban szereti a pezsgõt, mint a koktélokat. Elbûvölõ a mosolya,
akárcsak a férjéé, de míg férje extrovertált, addig õ a teljes ellentéte.
Bizalmát kívülállók ritkán nyerik el.

Jackie Kennedyt, az elbûvölõ fiatalasszonyt súlyos tragédiák érték
házasságuk hét éve alatt. Elsõ terhessége vetéléssel, a második leá-
nyuk halvaszületésével végzõdött. Voltak azonban az életében öröm-
teli események is: született két egészséges gyermeke, Caroline és
John, ráadásul energikus, fiatal férje massachusettsi politikusból
döbbenetes gyorsasággal az Egyesült Államok elnökévé emelkedett.

A bajokat, úgy tûnik, maga mögött hagyta, elõtte a korlátlan,
fényes jövõ. Kennedy elnöksége sikerre ítéltetett, akárcsak az Arthur-
legendában Camelot városa – a Broadway egyik színházában, a
Majesticben nemrég bemutatott zenés sikerdarab szavaival: „Itt
révben vagyunk, és itt is maradunk, boldogan élünk Camelotban,
amíg meg nem halunk.”

■ ■ ■

– …fenntartja, óvja és megvédi az Egyesült Államok alkotmá-
nyát.

– …fenntartom, óvom és megvédem az Egyesült Államok alkot-
mányát.

Kennedy elõdje, Dwight Eisenhower Jackie mellett áll. Kennedy
mögött Lyndon Johnson, Richard Nixon és Harry Truman. Általá-
ban e méltóságok egyikének jelenléte is elég ahhoz, hogy a legszigo-
rúbb biztonsági rendszabályokat foganatosítsák. A biztonsági szol-
gálatnak valóságos rémálom, hogy most mind itt vannak, szorosan
egymás mellett.

A titkosszolgálat ügynökei riadókészültségben vannak. Az a dol-
guk, hogy oltalmazzák az elnököt. Truman elnöksége óta a most 
55 éves ügynök, U. E. Baughman a parancsnok, aki szakmai érdemei
miatt kerülhetett a testület legmagasabb polcára. Úgy érzi, Kennedy
a sportos alkatával, és azzal a szokásával, hogy szívesen vegyül az 
emberek közé, nehezebb feladat elé fogja állítani azokat, akik a biz-
tonságáért felelnek, mint a titkosszolgálat történetében bárki más. 
A jellegzetes sörtehajú, szikár Baughman háromszor is kis híján
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kiüríttette a beiktatási tribünt, mert veszélyben érezte az elnök biz-
tonságát. Az egyik alkalommal kék füst szállt föl a pulpitus alól, 
és azt hitték, bomba van ott. A biztonságiak nyomban munkához 
láttak, és kiderítették, hogy a pulpitust emelõ és süllyesztõ motor-
ból jön a füst. Nem kellett mást tenni, mint kikapcsolni a motort.
Baughman ügynökei most a tömeget pásztázzák, nyugtalanítja õket,
hogy rengetegen vannak az elnök közvetlen közelében. Egy jól kikép-
zett fanatikus merénylõ egy szál pisztollyal és öt jól célzott lövéssel
egy hivatalba lépõ és két volt elnököt, továbbá két alelnököt tehetne
el láb alól.

Baughman tisztában van azzal a megdöbbentõ ténnyel, hogy
1840 óta mintegy húszévente a megválasztott amerikai elnökök
kivétel nélkül meghaltak hivatali idejük alatt: William H. Harrison,
Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley, Warren 
G. Harding és Franklin D. Roosevelt. Viszont közel hatvan éve egyet-
len elnök sem lett gyilkosság áldozata, hála a titkosszolgálat szak-
értelmének. Az elõzõ hónapban az ügynökök meghiúsítottak egy
Kennedy elleni merényletet, amikor egy korábbi postai dolgozó el-
keseredésében dinamittal akarta levegõbe röpíteni a megválasztott
elnököt. Baughman fejében bizonyára ott bujkál a kérdés: megtörik-e
a halállal végzõdõ elnöki pályafutások láncolata, vagy Kennedy lesz
a következõ a sorban?

JFK csak nevet azon, hogy hivatali ideje alatt meghalhat. Hogy
bizonyítsa, mennyire nem babonás, a Fehér Házban töltött elsõ
néhány éjszakáján Lincoln hálószobájában aludt, és „Abe kísérteté-
tõl” pillanatig sem zavartatta magát.

– Isten önt úgy segélje!
– Isten engem úgy segéljen!
Az eskü véget ért, Kennedy kezet ráz Warren fõbíróval, majd

Johnsonnal és Nixonnal. Végül Eisenhowerhez fordul. A két férfi
barátságosan mosolyog, de acélos a tekintetük. Eisenhower, a háta
mögött, csúfnevet akasztott Kennedyre: „Bánatos Kisfiú” (Little
Boy Blue). Tejfelesszájúnak, kormányzásra képtelennek tartja, és
sértésnek érzi, hogy a partraszállás egykori vezénylõ tábornokát
olyan ember váltja az elnöki székben, aki a háborúban csupán a
hadnagyi rangig vitte. Kennedy a maga részérõl úgy látja, az agg
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tábornok kevéssé viseli a szívén az amerikai társadalom visszásságai-
nak megszüntetését, amit õ elsõdleges küldetésének tekint.

Kennedy minden idõk legfiatalabban megválasztott amerikai
elnöke, Eisenhower pedig a legidõsebb. A kettejük közti nagy kor-
különbség miatt két egészen különbözõ nemzedék az övék, és na-
gyon eltérõen szemlélik Amerikát. Már csak egy perc, és Kennedy
megkezdi beiktatási beszédét, amelybõl jobban kitûnnek majd ezek
a különbségek, mint korábban bármikor.

Az Egyesült Államok 35. elnöke elengedi Eisenhower kezét. Las-
san bal felé fordul, a pódiumon áll, kezében az elnöki pecsét. Beszé-
dére pillant, majd fölemeli tekintetét a mozdulatlanságba dermedt
arcok ezrei felé, és tudja, a tömeg türelmetlen. A ceremónia késve
kezdõdött, Richard Cushing bíboros könyörgése rendkívül hosszú-
ra nyúlt, és Robert Frostot, a 86 éves költõt annyira elvakították a
napsugarak, hogy nem tudta felolvasni erre az alkalomra írt versét.
Semmi sem úgy sikerült, ahogy eltervezték. A mozdulatlan arcok
valamiféle megváltásra várnak. Olyan szavakat szeretnének hallani,
amelyek felkavarják a washingtoni politika állóvizét, begyógyítják a
mccarthyizmustól megosztott, a hidegháború által rettegésben tar-
tott, még most is faji szegregációval és diszkriminációval küszködõ
nemzet sebeit.

Kennedy Pulitzer-díjas történész, a díjat a Profiles in Courage
(Arcképek bátrakról) címû könyvével érdemelte ki. Ha valaki, akkor
õ tudja, mennyit ér egy nagyszabású beiktatási beszéd. Hónapok óta
azokkal a szavakkal a fejében kel és fekszik, amelyeket most el fog
mondani. Tegnap este, amikor az autóban felkapcsoltatta a világí-
tást, hogy a bámészkodók jobban lássák Jackie-t, Thomas Jefferson
beiktatási beszédét olvasta újra, és ezen a mérlegen könnyûnek talál-
ta a magáét. Ma reggel, mindössze négyórányi alvás után, ceruzával 
a kezében ment végig a beszédén újra meg újra.

Szavai zsoltárként visszhangzanak. „Szóljanak e szavak itt és
most baráthoz és ellenséghez egyaránt, hogy Amerika új nemzedé-
kének átadatott a fáklyavivõ szerepe, annak a nemzedéknek, amely
ebben a században született, a háborúban edzõdött, kemény és
kegyetlen béke szoktatta fegyelemre, és régi örökségünket büszkén
vállalja.”
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Nem szabályszerû beiktatási beszéd ez. Inkább ígéret. Amerika
legszebb napjai csak ezután jönnek el, mondja Kennedy, de csak
akkor, ha mindenki munkához lát és megteszi a magáét. „Ne azt
kérdezd, mit tehet érted a hazád – figyelmeztet, fölemelve a hangját
a záró szentencia elõtt –, hanem azt, hogy mit tehetsz te a hazádért!”

A beszédet elhangzásának perceitõl klasszikusként emlegetik.
John Fitzgerald Kennedy nem egészen 1400 szóban írta körül vízió-
ját a nemzet számára. Most félreteszi beszédét, mert eljött az idõ,
amikor be kell váltania az amerikai népnek tett nagy ígéretét. Vala-
mihez kezdenie kell Kubával és szovjetbarát vezetõjével, Fidel
Castróval. Foglalkoznia kell a távoli Vietnam problémáival, ahol
amerikai katonai tanácsadók kis csapata küszködik, hogy stabilitást
teremtsen egy régóta háborúk dúlta országban. Hazai terepen a
maffiaszerû bûnszövetkezetek hatalma éppúgy azonnali figyelmet
követel, mint a polgárjogi mozgalmak megosztó ügye. Ennél sokkal
személyesebb feladat számára, hogy közvetítenie kell az egymásról
kölcsönösen rossz véleményen levõ igazságügyi miniszter, Bobby
Kennedy és az alelnök, Lyndon Johnson között.

JFK végignéz az õt csodáló tömegen. Tudja, sok munka vár rá.
A beiktatáson nem jelent meg minden meghívott. Híres elõadó-

mûvészek, akik részt vettek az elõzõ esti partikon, az elsõ sorokból
láthatták volna az amerikai történelem kiemelkedõ momentumát,
de a hideg és az éjfél utáni órákba nyúló mámoros ünneplés miatt 
az énekes Frank Sinatra, a színész Peter Lawford és a komponista-
karmester Leonard Bernstein – meg rajtuk kívül sokan mások – úgy
döntöttek, inkább kialusszák magukat, és a tévében nézik végig az
eseményt. „Majd elmegyek az elnök második beiktatására” – ezt
mondogatták. 

Ám nem lesz második beiktatás. John Fitzgerald Kennedy el-
indult az úton, szembe a végzetével.

■ ■ ■

Több mint 7000 km-re innen, Szovjet-Belorusszia fõvárosában,
Minszkben egy amerikainak, aki nem szavazott John F. Kennedyre,
elege van mindenbõl. Lee Harvey Oswald, az Egyesült Államok
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haditengerészetének egykori mesterlövésze megelégelte az életet,
ami ebben a kommunista országban osztályrészéül jutott.

Oswald disszidens. Tizenkilenc éves korában, 1959-ben ez a vé-
kony testalkatú, aránylag jó megjelenésû, nehezen kiismerhetõ ván-
dormadár úgy döntött, elhagyja az Egyesült Államokat. Meg volt
gyõzõdve arról, hogy a Szovjetunióban tárt karokkal fogadják majd
szocialista meggyõzõdéséért. A dolgok azonban nem a tervei szerint
alakultak. Szeretett volna beiratkozni a Moszkvai Egyetemre, dacára
annak, hogy nem volt gimnáziumi érettségije. Ehelyett a szovjet
hatóságok a Moszkvától 650 km-re nyugatra fekvõ Minszkbe tele-
pítették, ahol egy elektronikai üzemben dolgozva, kemény kétkezi
munkával tartotta el magát.
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Lee Harvey Oswald 1959-ben, amikor szovjet állampolgárságért folyamodott.
(Bettmann/Corbis/AP Images)
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Oswaldnak lételeme az utazgatás, ám a hatóságok szigorúan kor-
látozzák mozgását. Korábban hazájában zûrzavaros nomád életet
élt. Apja meghalt még születése elõtt. Anyja újra megházasodott, de
hamarosan el is vált. Marguerite Oswald kevés pénzbõl élt, és gyer-
mekével, Leevel gyakran kellett szedniük a sátorfájukat. Bejárták
Texast, laktak New Orleansban és New York Cityben. Addig a napig,
amikor abbahagyta a középiskolát és jelentkezett a haditengeré-
szethez, Oswaldnak huszonkét bejelentett lakcíme volt, és tizenkét
különbözõ iskolába járt – akadt köztük javítóintézet is, ahol a bíró-
ságilag elrendelt pszichiátriai vizsgálat zárkózottságot és szociális
alkalmazkodási zavart állapított meg nála. A diagnózis szerint „élénk
fantáziájának középpontjában a mindenhatóság és a hatalom áll,
így próbálja kompenzálni hibáit és kudarcait”.

Az 1961-es Szovjetunió nem az a hely, ahol tág tér nyílik a sze-
mélyes függetlenség és a hatalmi ambíciók számára. Lee Harvey
Oswald, elõször életében, lecövekel. Minden reggel bevonszolja
magát a gyárba, hosszú órákig áll fásultan az esztergapad mellett,
munkatársainak a beszédét is alig érti. Disszidálásáról 1959-ben
beszámoltak az amerikai lapok, mert rendkívül szokatlan volt, hogy
egy amerikai tengerész, még ha olyan szovjetbarát érzelmû is, hogy a
bajtársai Oszvaldovicsnak szólítják, megszegje Semper Fidelis (Örök
hûség) esküjét, és átálljon az ellenséghez. Most azonban tökéle-
tesen névtelen, és ez teljesen elfogadhatatlan számára. Immár rossz
döntésnek érzi, hogy disszidált. Naplójának bevallja: mélységesen
csalódott.

Lee Harvey Oswaldnak nincs baja John Fitzgerald Kennedyvel.
Nem sokat tud az új elnökrõl és politikájáról. S bár elsõrangú lövész
volt a katonaságnál, szinte semmi sincs a múltjában, ami arra utalna,
hogy saját magán kívül bárkire fenyegetést jelenthetne.

Miközben Amerika Kennedy beiktatását ünnepli, a disszidens
kérvényt fogalmaz hazája moszkvai nagykövetségének. Rövid és
célratörõ a levél: Lee Harvey Oswald haza akar térni.
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