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III. 1. Gyermek és iskolaévek 

 

Winston Leonard Spencer Churchill 1874. november 30-án született a Marlborough 

hercegek családjában. A Leonard nevet amerikai nagyapjáról, Leonard Jerome-ról, a 

Winston és Spencer neveket pedig különböző családi hagyományok tiszteletéből kapta.1 

Amerikai fogalmak szerint anyja is előkelő családból származott, ősei a Mayfloweren 

érkeztek Amerikába.2 

A hét hónapra született gyermek apja londoni házában nőtt fel, egy Everest nevű 

dajka gondjaira bízva. A kis Winston megszületése nem kis riadalmat keltett a Blenheim 

kastély lakói között. Apja bátyjának, Blandford márkinak, a nyolcadik Marlborough 

hercegnek ugyanis csak egyetlen fia volt, és ez azt jelentette, hogy ha ezzel a fiúval esetleg 

történik valami, a Marlborough hercegek címe és birtoka az öröklési rend szerint 

Winstonra száll. Erre azonban nem került sor, mivel Consuela Vanderbilt, az ismert 

amerikai milliomos lánya, a kilencedik Marlborough herceg feleségeként egészséges 

fiúgyermeknek adott életet, örökre megakadályozva ezzel Winstont, hogy örökölje a 

hercegi címet. Winston Churchill ezt később aligha bánta, hiszen Marlborough hercegeként 

nem lett volna esélye sem miniszteri, sem miniszterelnöki hivatal betöltésére. 

Időközben a kis Winston szépen cseperedett, erős testalkatú, magabiztos, igen 

makacs és beszédhibája ellenére – dadogott és selypített is – bőbeszédű fiúcskává 

növekedett. Iskolai évei alatt nem termett számára sok babér, tanítói és nevelői 

tehetségtelennek és lustának tartották. Ebben valószínűleg az is közrejátszott, hogy 

Winston mereven elzárkózott az elől, hogy úgy tanuljon, mint a többi gyermek. Kitűnő 

memóriája volt, de csak azt tanulta meg könnyen és gyorsan, ami érdekelte. Ami nem 

tetszett neki – például a matematika és a klasszikus nyelvek – azt egyszerűen nem volt 

hajlandó tanulni. Nem így az angol nyelvet, aminek mind íróként, mind pedig szónokként 

elismert mesterévé vált. Főleg az utóbbi nem kis teljesítmény, ha figyelembe vesszük 

gyermekkori beszédhibáját.  

Mindezek miatt a kis Winston meglehetősen sanyarú életet élt. Hétéves korában 

beadták az ascoti bentlakásos iskolába. Előkelő és igen drága iskola volt ez, amely 

büszkélkedett hagyományaival. A gyermek viszont nagyon nehezen boldogult vele. Az 

iskola vezetői sokkal több figyelmet szenteltek a gyermekek nevelésének, mint az 

oktatásnak. Winstonnál már abban az időben megmutatkozott eltökélt makacssága, nem 

volt hajlandó alávetni magát a merev szabályoknak, melyeket a nevelők oly buzgón 

igyekeztek betartatni. A következmények természetesen nem maradtak el. A gyermekeket 
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hetente egyszer a könyvtárba terelték, ott kiválogatták a legmakrancosabbakat, és a 

szomszéd szobában jól elfenekelték őket. Winston, aki nem könnyen viselte személyi 

szabadsága bármiféle korlátozását, természetesen hamarosan megismerkedhetett a 

nádpálcával, ami súlyos megrázkódtatás volt számára. Olyannyira, hogy egészségi okok 

miatt ki is kellett venni az iskolából.3 

Az ascoti iskola rossz hatással volt a gyermek egészségére, ezért a háziorvos 

tanácsára egy brightoni iskolába vitték át. Itt minden más volt. Testi fenyítés már nem 

fenyegette, bár a nevelők úgy emlékeztek rá, mint a legmakacsabb és 

legfegyelmezetlenebb tanítványukra. Winston itt kezdett franciát és történelmet tanulni, 

számtalan verset megtanult, lovagolt és úszott. A sportolásban kifejezett örömét lelte.4 

A több mint hároméves brightoni tartózkodás alatt Winstonnak fel kellett készülnie 

a középiskolára. A hagyományok szerint egy Churchillnek Etonben lett volna a helye, őt 

azonban egészségi okokból Harrowba küldték. Eton síkságon fekszik, Harrow pedig 

dombok között, és úgy találták, hogy a labilis egészségi állapotú gyermek számára Harrow 

fekvése miatt kedvezőbb. Nem lehetetlen azonban, hogy a mikroklímán kívül a gyermek 

fékezhetetlen természete is közrejátszott. A harrowi iskola nem volt annyira szigorú, mint 

az etoni.  

A Harrowban töltött évekre Churchill szomorúan és bosszúsan emlékezett vissza. 

Rengeteg kellemetlensége támadt ott. Ezek már a felvételi vizsgával elkezdődtek. A 

pályázóknak írásbeli vizsgát kellett tenniük latinból. Churchill maga beszéli el később – 

nem kevés öniróniával – hogyan sikerült két óra alatt a vizsgalapra felírnia az egyes 

oldalszámot, ezt zárójelbe tennie, majd egy zsírfolttal és néhány pacával kiegészítenie.5 

A felvételi ennek ellenére sikerült, amit Churchill Welldon iskolaigazgató 

éleslátásának és szilárd jellemének tulajdonított. Az igazgató olyan ember volt, akit még a 

papír bizonyságtétele sem tudott eltökélt ítéletében megingatni. – írta később 

önéletrajzában.6 Hogy valóban felismerte-e az igazgató a szokatlanul makacs ám annál 

kevésbé felkészült tanulóban Nagy-Britannia leendő államférfiúját nem tudhatjuk. Az 

viszont kétségtelen, hogy az iskola hírnevének jól jött a hercegi sarj, nem beszélve annak 

lehetőségéről, hogy további Churchill utódok is számításba jöhettek, mint potenciális 

kliensek. A tekintélyes tandíj sem hagyható figyelmen kívül.  

A sikeres felvételi azonban még nem érettségi bizonyítvány. Az iskolában 

Churchill továbbra sem teljesített a tőle elvárható (és el is várt) módon. Nem volt hajlandó 

tanulni a latint, pedig az iskolában a klasszikus nyelvek számítottak a fő tárgyaknak, és aki 

ezekkel nem birkózott meg, kevés reménye lehetett a jó előmenetelre és arra, hogy majd 
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egyetemre kerülhessen. Az elvárt eredmények elmaradása miatt nehézfejűnek és 

tehetségtelennek tartották, holott valószínűleg gyenge iskolai előmenetelének oka csak a 

már korábban is említett makacssága volt. Butaságról a gyermek Churchill esetében már 

csak azért sem beszélhetünk, mert egyik alkalommal például azzal lepte meg tanárait és 

iskolatársait, hogy egyetlen hiba nélkül mondott fel 1200 sort Macaulaynak az ókori 

Rómáról szóló könyvéből. Hosszú jeleneteket tudott idézni Shakespeare színműveiből, és 

természetesen nem mulasztotta el az alkalmat, amikor akár tanárát, akár mást kijavíthatta, 

ha Shakespeare-t hibásan idézte. 

Winston itt is csak azokat a tárgyakat tanulta, amelyekhez kedve volt. A tanárokban 

is válogatott. Volt olyan tanár, akinél készségesen tanult, és olyan is, akinél teljesen 

bezárkózott, mert nem volt számára rokonszenves. Önnön törvényei szerint élt és 

viselkedett, felrúgott minden, akár a tanárok, akár a diákok által felállított viselkedési 

szabályt, ha az ő saját normáinak nem felelt meg.  

Nem túl sikeres iskolai előmenetele természetesen nem szerzett nagy örömet a 

szüleinek. Apja arra a meggyőződésre jutott, hogy a fiú nem elég okos a jogi pályához, 

amit pedig nagyon szeretett volna a fia számára. Ha viszont nem jogot végez, akkor vajon 

mit? A véletlen segített. Öccsével, Johnnal, gyakran játszott katonásdit. Volt vagy félezer 

ólomkatonája, és ezeket nagy ügyességgel és leleménnyel tudta stratégiai játékaiban 

felhasználni. Egyik alkalommal, amikor az apa bekukkantott fia szobájába, éppen egy 

csatát vívtak. A kérdésre, hogy mi szeretne lenni, Winston kapásból azt felelte, hogy 

katona. A papa abban reménykedett, hogy a hadsereghez lesz a gyermeknek affinitása, 

ezért az utolsó harrowi években olyan osztályokba járatták, amelyekben a katonaiskolára 

készítették fel a növendékeket.  

A célirányos képzés ellenére Winston Sandhurstben, a neves angol 

katonaiskolában, a Royal Academyn másodszorra sem felelt meg a felvételi vizsgán, ezért 

a család úgy határozott, hogy a gyermek hagyja ott Harrowt, és iratkozzon be James 

kapitány iskolájába. Az intézmény arról volt híres, hogy a katonaiskolai felvételin 

felmerülő kérdések pontos ismeretében belesulykolta a növendékekbe a megfelelő 

válaszokat. Winston is kész lett volna kipróbálni James kapitány módszerét, ám ebben egy 

súlyos baleset egy időre megakadályozta. 

 

Játék közben elragadta a hév, és egy hídról a mellette álló egyik fenyőfára ugrott, 

úgy számolva, hogy az ágakon sértetlenül lecsúszhat a földre. Sajnos elszámította magát, a 

magasság túlságosan nagy volt, és eszméletét vesztve zuhant a földre. Súlyos agyrázkódást 
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szenvedett, három napig nem tért magához, és csak hónapok múlva kelhetett fel az ágyból. 

Teljes felépüléséhez egy év kellett. Ez alatt az idő alatt a szülői házban élt, és alkalma volt 

a Churchill házban vendégeskedő magas rangú politikusok társaságát élvezni.  

Ebben az időben kezdett Winston érdeklődni a politika iránt. Felgyógyulása után 

gyakran eljárt az alsóházba, és figyelemmel kísérte az ottani vitákat. Abból, amit ott hallott 

arra a következtetésre jutott, hogy apja végzetes és jóvátehetetlen hibát követett el, amikor 

Salisbury kormányából önként kivált. Úgy gondolta azonban, hogy apja visszatér a 

politikai életbe, ő is a politikai pályára lép, és majd támogatja apját minden harcában.7 

James kapitány tanfolyama elvégzése után 1893 augusztusában sikeresen 

felvételizett Sandhurstben, de csak a lovassági iskolába vették fel. Ez azért jelentett 

gondot, mert a gyalogságnál a tisztnek csak önmagát kellett eltartania. A lovasságnál ezzel 

szemben jóval drágább volt az ellátása, mert saját magán kívül tartania kellett néhány lovat 

szolgálati célokra, sportra és vadászatra is. Ez természetesen fokozott anyagi megterhelést 

jelentett a család számára, de nemcsak ez okozott csalódást Winston apjának. Randolph 

Churchill bízva abban, hogy fia gyalogsági tiszt lesz, előre megkereste Connaught 

herceget, a 60. gyalogezred parancsnokát azzal a kéréssel, hogy az ezredben biztosítson 

helyet a fiának. A herceg kész is volt teljesíteni a kérést, csakhogy a fiút nem a 

gyalogsághoz vették fel. Randolph Churchillt bántotta fia kudarca, nemtetszésének egy 

meglehetősen ingerült hangú levélben adott hangot, melyben figyelmeztette fiát, hogy így 

semmirekellővé, a társadalom szempontjából haszontalan emberré válhat.8 

A kellemetlen incidens ellenére Winston, aki őszintén szerette és tisztelte apját, 

ezért elkeserítette, hogy olyan nagy csalódást okozott neki, Sandhurstben jól érezte magát. 

A katonaiskolában latin és görög nélkül töltött 18 hónap csupa öröm volt számára. Nem 

terhelték a számára kellemetlen tantárgyakkal, így volt ideje azzal foglalkozni, amit 

szeretett, sok hadtudományi könyvet olvasott ebben az időben. Emellett nagyon élvezte a 

lovaglást, és megszerette a lovakat. Hosszú évekre szerelmese maradt a lovas sportoknak. 

Mivel igen nagy volt benne a becsvágy – ezt még a harrowi iskolaévek és a felvételi 

vizsgák atrocitásai sem tudták letörni – fényes jövőről álmodott, nagyszerű katonai 

karrierről, amely vetekszik majd ősapja, John Churchill, az első Marlborough herceg 

hírnevével… 

Közben apja egészségi állapota egyre romlott, és 1895. január 24-én, 46 éves 

korában elhunyt. Néhány héttel később Winston elvégezte a lovassági iskolát, és mint 

hadnagy a 4. huszárezredhez került. Az a reménye, hogy apjával együtt politikai karriert 
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csinál majd, örökre szertefoszlott. Megnyílt előtte viszont a katonai pálya, igaz, hogy azt a 

létra legalsó fokán kellet kezdenie.  

Élete történetét ismerve tudjuk, hogy Churchill – bár jelentős katonai sikereket is 

magáénak tudhatott – elsősorban nem mint katona, vagy hadvezér vonult be a 

világtörténelembe. Az irodalmi Nobel-díjat nem katonai sikerekért osztogatják. A 

következő fejezetben azt vizsgálom, hogyan lett a katonából – és haditudósítóból – író. 
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