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100 ÉVE SZÜLETETT RONALD REAGAN 

 

 
 

 
A Magyar Posta Zrt. alkalmi boríték kibocsátásával 
köszönti Ronald Wilson Reagan születésének 100. 
évfordulóját.  
 
Ronald Wilson Reagan (1911. II. 6. – 2004. VI. 5.) 
színész és politikus, Kalifornia állam kormányzója, az 
Amerikai Egyesült Államok 40. elnöke. Rendkívül jó 
előadói képességét Chicagóban rádiós sportriporter-
ként, majd 1937-ben színészként Hollywoodban kama-
toztatta. A jóképű színész a Warner Bros. filmgyár 
megbízásából, több tucat filmben szerepelt. Az 1950-es 
években azonban egyre kevesebb filmszerepet kapott, 
és figyelme fokozatosan a politika felé fordult. Bár fiata-
lon a demokratákat támogatta, 1962-ben mégis a Re-
publikánus Pártba lépett be. Ismertsége és népszerű-
sége nagyban segítette, és 1966-ban, majd 1970-ben 
Kaliforniában kormányzóvá választották. Ezután teljes 
erővel az elnökjelöltségre koncentrált. 1980-ban pártja 
elsőszámú jelöltjévé vált, az elnökválasztáson pedig 
legyőzte az akkor hivatalban lévő Jimmy Cartert. Nép-
szerűsége töretlen volt, és 1984-ben elsöprő többség-
gel újraválasztották. Elnöksége idején a neves közgaz-
dász Milton Friedman által inspirált neokonzervatív 
gazdaságpolitikát folytatta, melyet Reaganomics-nak is 

neveztek. Próbálta csökkenteni az állam gazdasági és 
szociális szerepvállalását, nagyarányú jövedelemadó-
csökkentést hajtott végre és jelentősen növelte a fegy-
verkezési kiadásokat. Retorikai képességeinek köszön-
hetően, bármilyen szituációból képes volt politikai tőkét 
kovácsolni. Mind a Challenger-katasztrófa, mind Nyu-
gat-Berlinben a fal lebontásának szükségessége kap-
csán elmondott beszéde nagy hatással volt hallgatósá-
gára. Az USA-ban úgy tartják, kulcsszerepe volt a 
Szovjetunió megdöntésében. Visszavonulása után né-
hány évig a National Review konzervatív lap szerkesz-
tőbizottságában dolgozott. 1992-ben a német újraegye-
sítés előmozdításáért Berlin díszpolgárává avatták. 
1994-ben nyilvánosságra hozta, hogy Alzheimer-kórban 
szenved. 2004. június 5-én egy tüdőgyulladás követ-
keztében vesztette életét. (Forrás: hu.wikipedia.org) 
 
Az alkalmi borítékon Ronald Reagan, 1987-ben, a ber-
lini Brandenburgi kapu előtt tartott beszédének világ-
szerte ismertté vált mondatai magyar és angol nyelven 
olvashatók. A borítékon Ronald Reagan portréját ábrá-
zoló alkalmi bélyegző díszíti az 1989-ben kibocsátott 
Lebontott vasfüggöny c. bélyeget.  
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