
z egyik legsikeresebb és
legnépszerűbb elnök
apja szegény, alkoho-

lista cipőkereskedő volt, akit
néha a fiának kellett ágyba
segítenie, amikor a pohár fe-
nekére nézett. De az opti-
mista, mindig derűs és tevé-
keny Reagannek mégis bol-
dog gyermek- és ifjúkora volt.
Csak középiskolát végzett, és
sportriporter lett egy rádió-
állomásnál. 1937-ben rávet-
ték, hogy vállalja el a szpíker
szerepét egy filmben, s ezzel
elindult színészi karrierje. Ál-
talában a főszereplők rokon-
szenves barátait alakította, és
Errol Flynn után ő kapta a
legtöbb levelet rajongóitól. 

A filmszínészi pályából ki -
öregedve show-műsorokban
lépett fel, majd a General Elec -
tric nagyvállalat műsorainak
házigazdája lett. 1964-ben te-

levíziós beszéddel támogatta
Barry Goldwater szenátor el-
nökválasztási kampányát, oly
sikerrel, hogy rávették, indul-
jon a kaliforniai kormányzóvá-
lasztáson. Jack Warner, a War-
ner Bros. stúdió elnöke állító-

lag így vélekedett erről: „Rossz
a szereposztás! James Stewart
legyen a kormányzó és Rea-
gan a legjobb barátja!”

Miután sikeres kormányzó-
nak bizonyult (1967–1975),
neve mind az 1968-as, mind

az 1976-os elnökválasztáson
felmerült. Végül pártja 1980-
ban őt választotta országos el-
nökjelölő konvencióján. „Üze-
netünk lényege öt egyszerű,
közismert szóval összefoglal-
ható! – hirdette. – Nem kelle-
nek a nagy gazdasági teóriák.
Nem kellenek az elmélkedések
a politikai filozófiáról. Csak
öt rövid szó: család, munka,
szom szédság, szabadság, bé -
ke.” A túlzott költekezésről
így vélekedett: „A kormány-
zat egy csecsemőhöz hasonlít:
nem más, mint egy emésztő-

A film és a televízió nyilvánosságá-
hoz szokott elnök elbıvölte az ameri-

kai társadalmat szeretetreméltósá-
gával, céltudatosságával és magabiz-

tos fellépésével. Azt sugallta, hogy
az 1970-es évek válságkorszakának

vége, az országnak újra határozott
vezetŒje van. Képes volt élvezni 

az életet a Fehér Házban, ahol más
elnökök beleŒszültek a gondokba.

KésŒn kelt, korán lefeküdt, 
nagyokat aludt délutánonként, és

nyolc éves elnöksége alatt összesen
csaknem egy egész évet töltött 

kaliforniai nyaralójában. 
„A kormányzat ügyei miatt már
számtalan álmatlan délutánom
volt!” – közölte az újságírókkal. 
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AZ 1980-AS ÉVEK ELEJÉN AZ EGYESÜLT ÁL-
LAMOKBAN BÖLCS EGYETEMI TANÁROK, TUDÓS
KÖZGAZDÁSZOK ÉS KÜLÜGYI SZAKÉRTŐK EGÉSZ
HADSEREGE HANGOZTATTA, HOGY A SZOVJET -
UNIÓNAK MÉG RENDKÍVÜLI ERŐFORRÁSOK ÁLL-
NAK A RENDELKEZÉSÉRE. SZINTE VALAMENY-
NYIEN TAGADTÁK, HOGY A KOMMUNISTA
RENDSZER VÁLSÁGBA KERÜLT. ÉS AKKOR JÖTT
EGY EGYKORI SZÍNÉSZ, EGY MEGVETETT PO-
JÁCA, A MŰVELETLENNEK TARTOTT RONALD
REAGAN, AKI A NOTRE DAME EGYETEM DI-
ÁKJAI ELŐTT MÁR 1981-BEN KIJELENTETTE:
„A NYUGAT NEM FELTARTÓZTATNI FOGJA A
KOMMUNIZMUST. MEG FOGJA HALADNI AZT.
A KOMMUNIZMUS, AMELYNEK UTOLSÓ FEJEZE-
TEIT MOST ÍRJÁK, NEM LESZ MÁS, MINT EGY
BIZARR EPIZÓD AZ EMBERI TÖRTÉNELEMBEN.”
MINDENKI KIGÚNYOLTA ŐT, MÉGIS

NEKI LETT IGAZA.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 40. ELNÖKE
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csatorna, hatalmas étvággyal
az egyik végén és teljes felelőt-
lenséggel a másikon.”

Az emelkedő átlagéletkorú
amerikai társadalom ekkorra
sokallta meg a hátrányos hely -
zetű társadalmi csoportok
költséges támogatását, a gaz-
dasági és külpolitikai kudar-
cok miatt pedig erőskezű ve-
zetést kívánt. Reagan így be-
szélt a beiktatásán: „Itt az
ideje, fel kell ismernünk, túl
nagy nemzet vagyunk ahhoz,
hogy kis álmokra korlátoz-
zuk magunkat! Egyáltalán
nem igaz, amit egyesek el
akarnak hitetni velünk,
hogy a végzet elkerülhetet-
lenül hanyatlásra kárhozta-
tott bennünket. Nem hiszek
az olyan végzetben, amely be-
következik, bármit is teszünk!
De hiszek abban a végzetben,
amely beteljesedik, ha semmit
sem teszünk!”

Beiktatása után néhány hó-
nappal, 1981. március 30-án
gyilkossági kísérletet követ-
tek el ellene, s a golyó három
centiméterre állt meg a szívé-
től. A merénylet utáni együtt -
érzés légkörében a Kongresz -
szus elfogadta az elnök ter-
veit: harmincötmilliárd dollár-
ral csökkentette a szövetségi
költségvetést és 25%-kal a
személyi jövedelemadót. Mér-
sékelte a nyereségadót, és
könnyítette a vállalatok adó-
terheit. 

Csakhogy Reagan már 1982
őszén kénytelen volt csök-
kenteni az adókedvezménye-
ket, majd óvatos adóeme-
lésbe kezdeni. Az 1982-ben
kiteljesedő gazdasági válsá-
got 1984-re sikerült leküz-
deni. A 10,6%-os munkanél-
küliséget 1988-ra 5,5%-osra,
a 13,5%-os inflációt pedig 4-
6%-osra mérsékelték. A pros-
peritás azonban rendkívül
egyenlőtlenül oszlott el, a leg-
gazdagabbak jövedelme nagy -
mértékben nőtt, míg a lakos-
ság legszegényebb 30%-ának
jövedelme csökkent. A nyo-
morban élők aránya valame-
lyest mégiscsak kisebbedett,
14-ről 12,8%-ra. Az állam-
adósság azonban 914 milli-
árd dollárról 2700 milliárdra,

az éves deficit pedig 155 mil-
liárdra emelkedett. Életrajz -
írói szerint ez az óriási állam-
adósság tekinthető Reagan
legnagyobb kudarcának.

Reagan távolról sem volt
olyan konzervatív, ahogy el-
lenfelei állították: ő nevezett
ki először nőt a Legfelsőbb
Bíróság tagjává (1981), majd

politikai és választási meg-
fontolásokból egyre több szo-
ciális programot mentesített
a költségvetési megszorítá-
soktól. A jobboldal bajnoká-
ból fokozatosan pragmatikus
politikus lett. 1984-re negy ven -
öt kormányzati munkatársa
okozott kisebb-nagyobb bot-
rányokat. Reagan személyes
népszerűsége azonban mit
sem csökkent, ezért egy kép-
viselő teflonelnökségnek ne-
vezte el kormányzatát: min-
den lepergett róla!

A hidegháborút Reagan
nem katonai és diplomáciai
küzdelemnek tekintette, ha -
nem eszmék és gazdasági
rend szerek harcának. Nem
kordában tartani kívánta a
Szovjetuniót – amelyet „a Go-
nosz birodalmának” nevezett
1983-ban –, és nem üzletelni
akart vele, hanem megváltoz-
tatni a természetét. Azt hir-
dette, hogy a nyugati szövet-
ség erős marad, „a szabadság
és demokrácia előretörése
pedig a történelem szemét-
dombjára juttatja a marxiz-
mus–leninizmust”. A tudós
történészek és közgazdászok
kigúnyolták az elnököt, s
csak megvetéssel beszéltek
lázálmairól.

Kormánya a világ több or-
szágában támogatta a kom-
munistaellenes fegyveres erő-

ket. Nem akarta eltűrni, hogy
a szovjetek és a kubaiak egy
újabb amerikai államra ter-
jesszék ki a befolyásukat, ezért
a kommunistabarát erők ál-
lamcsínye miatt 1983. októ-
ber 25-én az amerikai hadse-
reg rövid időre megszállta Gre-
nadát. 1983-ban el indította a
stratégiai védelmi kezdemé-
nyezés (közkeletű nevén: csil-
lagháború) programját. Esze-
rint a nukleáris energiával mű-
ködő lézerágyúk az űrből
semmisítenék meg az Egye-
sült Államok felé kilőtt 
rakétákat. Ezzel a szovjet
vezetőket olyan drága fegy-
verkezési versenyre kény -

szerítet te, amelyben csak ve-
reséget szenvedhettek. 

Reagan az 1984-es választá-
son minden idők egyik legna-
gyobb arányú győzelmét
aratta. Második elnöki idősza-
kában főleg külpolitikai prob-
lémákkal foglalkozott. A ter-
rorizmusra adott válaszként
amerikai repülőgépek légitá-
madást intéztek Tripoli és
Bengházi ellen (1986), majd
amerikai hadihajók kezdték
kísérni az iráni–iraki háború
által veszélyeztetett Perzsa-
öbölben közlekedő kuvaiti
tankereket (1987). 

A szovjet–amerikai kapcso-
latok – minden konfliktus el-
lenére – rohamosan javultak.
Reagan négy alkalommal ta-
lálkozott Mihail Gorbacsov
szovjet első titkárral. 1985 no-
vemberében Genfben egyez-
ményeket írtak alá a tudomá-
nyos és kulturális kapcsola-
tokról, hangsúlyozták békés
szándékaikat, s megegyeztek
az atomfegyverekről folyta-
tott tárgyalások gyorsításá-
ról. 1986 októberében a reyk-
javíki csúcstalálkozó már
nem volt ennyire sikeres. 

1987-ben a berlini Bran-
denburgi-kapunál  tartotta
legemlékezetesebb szónok -
latát, melynek fő mondaniva-
lóját így fogalmazta meg Ke -
let-Európa számára. „A kom-
munista világban csak kudar-
cokat, technológiai elmara -
dottságot és csökkenő színvo-
nalat látunk. […] A Szov jet -
unió még ma sem ké pes táp-

lálni önmagát. […] A szovje-
tek csak egyet tehetnek, ami-
vel drámai módon előmozdít-
hatják a szabadság és béke
ügyét. Gorbacsov főtitkár, ha
békét akar, ha azt akarja,
hogy fellendüljön a Szovjetu-
nió és Kelet-Európa, ha sza-
badságot kíván, jöjjön ide e
kapuhoz! Gorbacsov úr, nyis -
sa meg e kaput! Gorbacsov
úr! Döntse le e falat!”

Gorbacsov és Reagan har-
madik, washingtoni csúcsta-
lálkozója 1987 decemberé-
ben korszakalkotó esemény-
nyel zárult: aláírták a köze-
pes és rövid hatótávolságú
rakéták leszereléséről szóló
egyezményt. Ezzel jelentős lé-
pést tettek a hidegháború kor-
szakának lezárása felé. Gor -
bacsov rávette Vietnamot és
Kubát, hogy vonják ki csapa -
tai kat Kambodzsából, illetve
Angolából, majd a szovjetek is
visszavonultak Afganisztánból.
A negyedik, moszk vai találko-
zón (1988. május–június) ab -
ban is megegyeztek, hogy hu-
szonnégy órával előre jelzik
minden tengeri vagy száraz-
földi ballisztikus rakéta kilö-
vését.

1986 végén kiderült, hogy
a kormány egyes tisztviselői
fegyvereket adtak el Iránnak,
abban reménykedve, hogy
ezért az Iránnal kapcsolatban
álló libanoni terroristák sza-
badon bocsátják az amerikai
túszokat, a kapott pénzből
pedig a nicaraguai „kontrá-
kat” támogatták. Nem lehe-
tett megállapítani, hogy Rea-
gan tudott-e az ügyről, nép-
szerűsége azonban továbbra
is töretlen maradt.

Utódja beiktatása után Rea -
gan kaliforniai birtokára vo-
nult vissza. Amikor Alzhei-
mer-kórja miatt 1994 végén
elbúcsúzott az amerikai tár-
sadalomtól, utolsó üzeneté-
ből is az amerikai álomba ve-
tett hite csendült ki: „Én most
megkezdem az utazást, amely
életem naplementéje felé ve -
zet. De tudom, hogy Ameri-
kára mindig a fényes hajnal
ragyog. Köszönöm, bará ta -
im! Isten áldása kísérjen ben-
neteket!”
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