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A Ronald Reagan elleni merénylet 
meghiúsulásának 40. évfordulója
 f 1981. március 30.

Szöveg: Dukavits Bence
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1981. január 20-án beiktatják az Egyesült Államok negyvenedik elnökét, 
Ronald Reagant, a Republikánus Párt jelöltjét. A Carter-adminisztrációt 
követően Reagan megválasztása egyfajta új lendületként hatott az amerikai 
politikára és gazdaságra. A lendületnek a jelszava a ma már mindenki által 
jól ismert „Let’s Make America Great Again” volt. Reagan alatt az amerikai 
gazdaság növekedésnek indult, az amerikai katonaság visszanyerte eredeti 
fényét. Ezt a kormányzat által befektetett dollármilliárdoknak köszönhette 
és ez újra megalapozta az Egyesült Államok tekintélyét a nemzetközi politi-
kában. Mi vezetett mégis ahhoz, hogy két hónappal a beiktatása után az elnök 
ellen merényletet kíséreltek meg? 

Először foglalkozzunk a merényletnek a kitervelőjével. John Hickley 1955. má-
jus 29-én született az oklahomai Ardmore-ban. Hickley apja sikeres üzletem-
berként dolgozott az energiaszektorban, a három gyerek közül ő volt a legfiata-
labb. Gyermekkorában a család Texasba költözött, ahol általános iskolai éveit 
töltötte. Jó tanuló volt, kosárlabdában és amerikai futballban kivételesen jól 
teljesített tanárai elmondásai szerint. A középiskolás évei teljes mértékben 
megváltoztatták. Elvesztette érdeklődését a sportok iránt, nem találkozott 
a barátaival és inkább elvonult a világ elől. A hetvenes évek közepén a Texas 
Tech University hallgatója volt, amit otthagyott és 1976-ban Kaliforniába 
költözött, hogy zenei karrierjét beteljesítse, de nem figyeltek fel rá. Hickley 
megszállottja lett az 1976-ban készített Taxisofőr című filmnek, amiben 
Robert De Niro és Jodie Foster is játszott. Ebben a filmben egy illegálisan mű-
ködő taxis meg akar menteni egy fiatal prostituáltat, miközben egy elnökjelölt 
után kémkedik. John Hickley tizenöt alkalommal nézte meg a filmet, többször 
próbálta felvenni a kapcsolatot a színésznővel, ez azonban nem sikerült. 

Az 1970-es évek végére komoly pszichológiai problémákkal küszködött, 
antidepresszánsokat szedett, és ebben az időszakban vásárolta meg első 
fegyverét is. 1980-ban a családjához költözött, ahol kitervelte azt, hogy rá fog 
lőni az egyik elnökjelöltre. Először Jimmy Cartert vette célba, de ezt a titkos-
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szolgálat megakadályozta. Ezután kezdte el kitervelni 
a Reagan elleni merényletet. Az elnökjelölt, későbbi 
elnök megölésével akarta megszerezni Jodie Foster 
kegyeit.

Hickley március 29-én érkezik a Park Central Hotelbe. 
Azért választotta ezt a hotelt, mert a The Washington 
Star című napilap közhírré tette Reagan napirendjét, 
és ez volt a legközelebb a Washington Hilton hotelhez, 
ahol Reagan másnap a beszédét tartotta. A hotelben egy 
levelet ír Jodie Fosternek, amiben ígéretet tesz a szí-
nésznőnek, hogy nem fog merényletet elkövetni Reagan 
elnök ellen, ha az élete hátralevő részét vele tölti le. 
A levelet azonban Hickley nem küldte el. Eközben 
a titkosszolgálat többször is leellenőrizte a Washington 
hotel biztonságát, hogy semmi ne veszélyeztesse az el-
nök beszédét másnap. 

Március 30-án 13:45-kor Reagan elnök megérkezik 
a hotelhez, ahol újságírók és szavazók tömege várja. 
A titkosszolgálat javasolja az elnöknek a golyóálló 
mellény felvételét, az elnök ezt elutasítja. 14:27 perckor, 
miután Reagan elnök elmondja beszédét, kilép a hotel-
ből és kedélyesen integet az állampolgároknak. Ahogy 
az elnök közelebb lép a limuzinhoz, Hickley hat lövést 
ad le a revolveréből. Ebből egy eltalálja az elnök egyik 
bordáját, ami miatt az elnöki limuzin a George Wa-
shington University kórházba szállítja az elnököt. Állí-
tólag, amikor betolták a műtőbe, mielőtt elaltatták, ezt 
mondta: „Remélem, Önök mind republikánus szavazók.” 
Április 26-án elhagyja az elnök a kórházat, de ez a sérü-
lés egész elnöki karrierjére kihatással lesz. A támadás 
során megsebesült még Thomas Delahanty rendőr és 
James Brady sajtófőnök, aki később le is bénult a fejét 
ért lövés miatt. 

Hickleyt a rendőrség elfogta, bíróság elé állí-
tották, a bíróság azonban 1982-ben felmentette 
beszámíthatatlansági okokra hivatkozva. Ezt követően 
a St. Elisabeth pszichiátrián kezelték egészen 2006-ig. 
Azóta, egészen napjainkig Hickley házi őrizetben van, 
tettét pedig úgy írja le, mint „a legnagyszerűbb szerelmi 
ajánlat, amit fel lehet ajánlani”. 
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