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III. 2. Az újságíró és író 

 

Churchill édesanyja, miután megözvegyült, minden erejét arra fordította, hogy fia 

karrierjét segítse. Minden kapcsolatát ennek a célnak a szolgálatába állította. „Sok ajtót 

nyitott meg fia előtt - állapítja meg Churchill egyik életrajzírója -, és egyengette az 

útját.”1Ez igen sokat jelentett, jóllehet nincs benne semmi szokatlan. Angliában az volt és 

ma is az a hagyomány, hogy az előkelő családok örökség nélkül maradt fiatal sarjait a 

rokonság a legmesszebbmenően támogatja abban, hogy állami szolgálatban vagy a 

vállalkozás területén karriert csináljanak, és vagyont szerezzenek.  

Churchillnek, aki hosszú élete során nem állt hadilábon a szerencsével, 

tulajdonképpen szerencséje volt már az indulásnál is. Ha a hercegi család egyenes ági 

leszármazottjaként születik, örökli ugyan a címet és a vagyont, de ha kedve szottyan arra, 

hogy komolyan foglalkozzon politikával, kénytelen tevékenységében a felsőházra 

szorítkozni. Akkor viszont nagy politikai karriert nem futott volna be. A XX. században az 

arisztokrata családok főnemesi címet viselő képviselőinek nagyon kevés esélyük volt arra, 

hogy Anglia kormányának az élére kerülhessenek. Az ország politikai életének fejlődése 

megkövetelte, hogy demokratizálják az államhatalmi gépezetet. Így adódott, hogy Winston 

Churchillnek, akinek magának kellett politikai karrierjét megcsinálnia, lehetősége nyílt 

arra, hogy kibontakoztassa szerteágazó és kiemelkedő képességeit.  

Churchillt, apjához hasonlóan, örökké sietős ifjúnak nevezték. Talán úgy érezhette, 

hogy ő is rövid életű lesz, s ezért sietnie kell, ha karriert akar csinálni, és többre akarja 

vinni, mint az édesapja. Az sem lehetetlen, hogy – mivel becsvágyó ember volt – minél 

hamarabb szeretett volna befolyásra és hatalomra szert tenni.  

Hogy mennyit számított az előkelő származás, nyomban kitűnt, amikor Winston 

Churchill, ezredéhez kerülve, próbálta megtenni az első önálló lépést. Mar az első 

napokban megmutatkozott, hogy a hadseregbeli rutinszolgálatot a katonai ranglétrán való 

lassú, minden fokot végigjáró felemelkedést nem neki találták ki. Természeténél fogva 

viszolygott a lassú előrehaladástól. Azon bánkódott, mint később maga írta, hogy „az angol 

hadseregben igen kevés lehetőség kínálkozott már katonai tapasztalatok szerzésére és 

kalandos életre”.  

Nem volt semmiféle nagyobb háború a láthatáron, s úgy látszott, 1895-ben 

legalábbis, hogy hamarosan nem is lesz. Abban az esztendőben csak Kubában ropogtak a 

fegyverek: Martinez Campos tábornagyot vezényelték ki oda csapatokkal, hogy fojtsa el a 
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helyi lakosság nemzeti felszabadító mozgalmát, amely a spanyol elnyomás ellen küzdött, s 

amely abban az időben partizánháború formáját öltötte.  

A brit haderő egy része Indiában teljesítette szolgálatát, s 1896-ban rutinszerűen a 

4. huszárezredet vezényelték oda. Mivel több évre tervezték az alakulat ott-tartózkodását, 

indulás előtt mindenki hosszú szabadságot kapott. 

Churchill megkapva öthónapos rendes évi szabadságát barátjával, Barnes 

hadnaggyal úgy határozott, hogy Kubába utazik egy kis puskaport szagolni. Ahhoz 

azonban, hogy figyelemmel kísérjék a hadi cselekményeket, a spanyol kormány 

engedélyére volt szükségük. Churchill levelet ír a madridi angol nagykövetnek, apja 

egykori barátjának, és a nagykövet meg is szerezte a szükséges engedélyt. Persze, ha nem 

Randolph Churchill fiáról és Marlborough herceg unokájáról van szó, őfelsége nagykövete 

nem biztos, hogy olyan előzékeny, és foglalkozik ezzel a kéréssel, s az ifjú huszár nemigen 

szerezhette volna meg az engedélyt a kubai frontra való ellátogatáshoz. 

Hogy útját valamiből finanszírozza, Churchill szerződést kötött a Daily Graphic 

című lappal, tudósításokat küldött Kubából. Az angol közönség nem mutatott ugyan 

különösebb érdeklődést a kubai felkelés iránt, a lap mégis elfogadta Churchill ajánlatát, s 

cikkenként 5 font sterlinges honoráriumban állapodott meg vele. Ez semmivel sem volt 

kevesebb, mint amennyit akkoriban az általában tapasztalt újságírók is kaptak – különös 

tekintettel arra, hogy Churchill addig egyetlen sort sem publikált még, és teljesen 

bizonytalan volt, vajon tud-e majd érdekes anyagot szállítani. Tudott. Már ennél, első írói 

szárnypróbálgatásánál is feltűnést keltett színes leírásaival. 

Churchill és Barnes 1895 novemberében áthajózott New Yorkba, onnan pedig 

Havannába utazott. A spanyol hatóságok igen szívélyesen fogadták őket. Kubában 

Churchill végigkísérte a spanyol csapatokat fellázadt vidékeken. Nagy harcokat nem 

folytatott ugyan az oszlop, de 1895. december 1-jén Churchill így is átesett a 

tűzkeresztségen:  

„Forró nap volt, és kísérőmmel együtt rávettünk néhány tisztet arra, hogy fürödjünk 

meg a folyóban. A víz pompás volt, meleg és tiszta, s a környék is lenyűgöző. Amikor a 

parton újra felöltöztünk, hirtelen lövést hallottunk, aztán még egyet és még egyet. Végül 

már sortűz zúdult ránk, a golyók ott süvítettek a fejünk felett [...] Éjszaka az egyik golyó 

átlyuggatta azt a sátrat, melyben a huszárhadnagy aludt, s másnap került sor a La Reforma-

i csatára. Sok lőszer fogyott, az eredmény csekély volt, a felkelőknek egyszerűen nyoma 

veszett a vadonban.”2  
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Miután megcsapta az orrukat némi puskaporszag, visszahajózott Angliába. 

Churchill 1895. december 13. és 1896. január 13. között öt tudósítást küldött a Daily 

Graphic-nak, melyeket az újság meg is jelentetett. Churchill első haditudósítói 

szárnypróbálgatása általában sikeresnek mondható, még egy spanyol emlékérmet is kapott. 

Egyéb, Churchill egész életére kiható következménye is volt a kubai kirándulásnak, ti. itt 

szokott rá Churchill a szivarozásra és a sziesztázásra. 

1876 őszén Churchill ezredét Indiába vezényelték, állomáshelyük a kitűnő 

éghajlatú Bangaloréban volt. A szolgálat nem volt megerőltető, a tisztek legfőbb 

foglalatossága a pólójáték volt. Minden egyéb tevékenység, a katonai szolgálatot is 

beleértve, csupán a pólójátékot félbeszakító bosszantó akadálynak számított. Churchillt 

hidegen hagyta a katonai szolgálat, de annál nagyobb szenvedéllyel pólózott. 

A katonai szolgálat és a pólóversenyekre való felkészülés mellett a tiszteknek sok 

szabad idejük maradt még, s ezt ki-ki a maga módján töltötte el. Churchill ezredtársai 

közül sokan a meleg nappali órákban aludtak, kártyáztak, vagy vedelték a hideg whiskyt 

szódával. Igaz, ami igaz, az ilyen életmód Churchillnek nem volt ínyére. Szabad óráiban 

inkább olvasott. Minden bizonnyal ekkortájt ébredt rá arra, hogy mennyire elengedhetetlen 

becsvágyó céljai eléréséhez az, hogy bizonyos területeken megalapozott ismeretekre 

tegyen szert. 

Anyjához írt leveleiben könyveket kért a történelem, a filozófia, a vallás és a 

közgazdaságtan tárgyköréből. Anyja szívesen eleget tett kívánságának, és sorra 

küldözgette neki Gibbon és Macaulay, Platón és Schopenhauer, Lecky és Ma1thus, Darwin 

és mások műveit. „Novembertől májusig - írta később Churchill - napi 4-5 óra hosszat 

olvastam történelmi és filozófiai tárgyú könyveket”.3 Rendkívüli képességei lehetővé 

tették, hogy rövid idő alatt igen sokat merítsen ezekből a könyvekből. Munkaszeretete, 

hihetetlen munkabírása, az a képessége, hogy figyelmet és akaratát a kitűzött feladatra 

koncentrálja, kiemelkedő tehetségével együtt módot nyújtott neki később arra, hogy 

intellektuális tekintetben nyugodtan felvegye a versenyt egyetemi végzettségű 

pályatársaival.  

Direktnek hathat a párhuzam, de mi ez ha nem az Európai Unió XXI. századra a 

tudásalapú társadalom kapcsán meghirdetett LLL (Lifelong Learning) programjának 

előfutára. 

Jóval később, már 76 éves korában, Churchill egyszer megjegyezte: „Nekem 

sohasem volt lehetőségem arra, hogy egyetemi diplomát szerezzek. Márpedig a diploma 

óriási előny, s minél többen lesznek a diplomások, annál jobb az országnak”.4 Churchill 



 50

tisztában volt az egyetemi képzés hasznosságával. Egyik alkalommal, amikor Indiából 

hazatért Londonba szabadságra, maga is latolgatta, ne iratkozzon-e be az oxfordi vagy 

cambridge-i egyetemre, hogy rendszerezett tudás birtokába kerülhessen, amely önálló 

tanulással nem helyettesíthető. Egyéb elfoglaltságai miatt azonban erre nem került sor. 

Az önképzés nem emésztette fel Churchill minden idejét. Természeténél fogva 

mozgalmasabb életre vágyott. Hamarosan erre is alkalma nyílt. India északkeleti 

határvidékén a Malakand-hágó környékén fellázadt a pathánok egyik törzse. A felkelők 

leverésére három dandárból álló expedíciós erőket vezényeltek ki Bindon Blood tábornok 

parancsnoksága alatt. Churchill már régebbről ismerte a tábornokot, és megkérte, hogy 

vegye be az expedícióba. Minthogy a létszám már betelt, a tábornok azt ajánlotta 

Churchillnek, hogy haditudósítóként vegyen részt a hadjáraton. Churchill hadnagy 

szabadságoltatta magát az ezrednél és megállapodott az Indiában, Allahabadban megjelenő 

Pioneer című lappal abban, hogy haditudósítója lesz. Közben Londonban Churchill 

energikus és vállalkozó szellemű anyja megegyezett „Daily Telegraph-fal abban, hogy fia 

tudósításokat küld majd Indiából, hasábonként 5 font sterlinges honoráriumért. 

Az expedíció nehéz vállalkozás volt. A felkelők elkeseredetten harcoltak, s az 

angolok nagy veszteségeket szenvedtek. Churchillnek alkalma nyílt arra, hogy igazi 

csatában is részt vegyen, s energikus, kezdeményező parancsnoknak bizonyult, átlagon 

felüli egyéni bátorságot árulva el.  

A két lapban megjelent cikkei arról tanúskodtak, hogy jól át tudta tekinteni az India 

északkeleti részében kialakult általános helyzetet. Az „Egy fiatal tiszt” aláírással megjelent 

tudósításokat az olvasók jól fogadták. Ez késztette Churchillt arra, hogy a hadjárat során 

gyűjtött anyagot, mint később megjegyezte, felhasználja „egy kisebb irodalmi épület 

felhúzásához”.5   

Azokat az órákat, amelyeket korábban önképzésre fordított, most könyve 

megírásának szentelte. A kezdő író gyors iramban dolgozott és két hónap alatt befejezte 

első művét. A kéziratot elküldte Londonba anyjának, aki talált is kiadót rá. 1898 

márciusában jelent meg Winston Churchill első könyve „The Story of the Malakand Field 

Force” (A malakandi hadjárat története) címmel. Mintegy 300 oldalas kötet volt ez, és 

siker koronázta. 1899-ben megjelent a második, a szerző által gondosan átdolgozott 

kiadása, ami kétségtelenül szép eredmény volt. Könyvével Churchill ismertté vált, és nevet 

szerzett magának újságírói berkekben. Egyúttal azonban ellenségeket is szerzett magának. 

A fiatal hadnagy nem átallotta bírálni az indiai magasabb parancsnokok lépéseit, és 

észrevételeket tenni Anglia nemzetvédelmi rendszerét illetően, ami nem volt ínyére sem az 
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indiai angol csapatok parancsnokságának, sem a londoni katonai köröknek. Ez persze 

szükségképpen nehezítette Churchill hadnagy további tevékenységét, s amikor 1898-ban 

engedélyt kért arra, hogy részt vegyen egy újabb észak-indiai büntető expedícióban, merev 

elutasítás volt a válasz. 

Első könyve megjelenése után Churchill rákapott az írásra. A Bangaloréban töltött 

téli hónapokat Churchill arra használta fel, hogy megírja második könyvét. Az újabb 

hadjáratban nem vehetett részt, így nem állt rendelkezésére semmiféle anyag egy 

könyvhöz. Ez azonban nem túlságosan zavarta az ifjú szerzőt – elhatározta, hogy ezúttal 

regényt ír. Churchillnek sem akkor, sem később nem állt szándékában, hogy hivatásos 

regényíróvá váljon, vagy kizárólag irodalmi munkásságából éljen. Sokkal nagyszabásúbb 

terveket dédelgetett.  

Tudta, hogy a híres Benjamin Disraeli, a konzervatív párt akkori bálványa is 

regényíróként kezdte, és az irodalomtól jutott el a politikához. Sőt, eszméinek summáját – 

amely később „demokratikus konzervativizmusként” vált ismertté – Disraeli éppen 

irodalmi műveiben fejtette ki. Talán ez volt az egyik indítéka Churchill irodalmi 

szárnypróbálgatásainak. Mindenesetre első (s egyben utolsó) regényében, Disraelihez 

hasonlóan kifejti egyéni nézeteit politikáról és politikusokról.  

Churchill mindig gyorsan dolgozott. Most is, míg tiszttársai pihentek és 

szórakoztak, Churchill írt, írt és írt. Alig két hónap alatt el is készült a regény, amelynek a 

„Savrola – A Tale of the Revolution in Laurania” (Savrola – A lauraniai forradalom 

története) címet adta. A címben szereplő tale magyar jelentése mese, rege. elbeszélés, 

történet.  Tudva, hogy Churchill igen nagy gondot fordított arra, hogy mondanivalóját 

mely szavak segítségével közvetítse, a „tale” kiválasztása semmiképpen sem lehet a 

véletlen műve. A vérszegény jellemábrázolás a regényben akár a forradalmár mint 

embertípus karikatúrájaként is felfogható. A történet hőse bizonyos fokig emlékeztet a 

fiatal Fidel Castróra, aki a felszabadulásról álmodik, aztán a győzelme után olyan 

dogmatikus merevségbe esik, amellyel az igazi szabadság megvalósítását maga teszi 

lehetetlenné.   

Másik lehetséges interpretációt a the tale of dead and wounded, azaz a halottak és 

sebesültek száma kollokáció kínál. Sajnos történelmi tapasztalatok alapján tudjuk, hogy a 

forradalmak általában nem kevés véráldozattal járnak. Ilyen értelemben a könyv a huszadik 

század véres forradalmai víziójaként is felfogható lenne, ha ezt maga Churchill nem zárná 

ki. Az ifjúkorát felölelő visszaemlékezéseiben ugyanis így ír: 
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 „Témául egy képzelt balkáni vagy dél-amerikai köztársaságban kitört forradalmat 

választottam, és felrajzoltam agy olyan liberális vezetőnek a sorsát, aki megdönt egy 

önkényuralmat, hogy aztán őt is félresöpörje egy szocialista forradalom. Bajtársaim jól 

szórakoztak a történeten, s azt ajánlották, hogy szerelmi tragédia kibontásával tegyem még 

szebbé a dolgot, ebbe azonban nem mehettem bele. Ezzel szemben bőven található a 

történetben harc és politika, olyan filozófiai okoskodásokkal vegyítve, amilyenek 

akkoriban a rendelkezésemre álltak. A regényt nagyjából két hónap alatt írtam meg. A 

M.acmillan’s Magazine megjelentette, s azzal együtt, hogy ezt követően könyv 

alakban napvilágot látott, az évek folyamán 700 fontot hozott nekem.6 Barátaimat azonban 

nyomatékosan arra kértem, hogy ne olvassák el.”7 

 Ami igaz, az igaz,  egy lángésznek a korai és még ki nem forrott vonásai itt még 

nem igazán fedezhetők fel. Churchill is hamar rájött, hogy a regényírás nem neki 

való foglalatosság, s nem is próbálkozott meg vele még egyszer. Hamarosan 

felfedezett viszont egy roppant területet, melyen próbára tehette valódi tehetségét, s amely 

alkotásra sarkallta.  

Churchill eléggé szkeptikusan viseltetett egyetlen irodalmi alkotása iránt, s nem 

nagyon erőltette újrakiadását. Ennek ellenére a mű több kiadást is megért, s utoljára 1954 

novemberében, a szerző 80. születésnapja alkalmából jelent meg. A kritikusok általában 

nem becsülik túlságosan nagyra a regény művészi értékeit. Ruritania leírásával Churchill a 

korabeli Anglia politikai életének sok vonását rajzolja meg. Savrolának, a regény 

főhősének, a ruritaniai nép nemes lelkű forradalmár vezérének a szerző sokat kölcsönöz 

saját vonásaiból is. Savrola dolgozószobájának leírásában az olvasó megláthatja Winston 

Churchill leendő dolgozószobáját. A dolgozószobában található könyvek, amelyek között 

első helyen szerepelnek a kedvenc Edward Gibbon és Thomas Babington Macaulay művei, 

félreérthetetlenül magának a szerzőnek az ízléséről és szimpátiáiról árulkodnak. Amikor 

Churchill Savrolának a politikai tevékenységhez való viszonyáról ír, a saját gondolatait 

fejti ki. Az elnöki palota előtti téren a tüntetők között rendezett vérfürdőt leírva, a szerző a 

következőképpen ábrázolja regényhőse reagálását a látottakra:  

„Ideges természeténél fogva szerfölött felkavarta a látvány, amelyen az imént része 

volt. Zaklatott hangulatát csak fokozta a belső tűz. Hát érdemes. Annyi harc, munka, 

szünetlenül pergő események, lemondás mindenről, ami kellemessé és széppé teszi az 

életet - s miért? A nép javáért! Ez kevéssé érdekelte... Nagyon jól tudta, hogy minden 

tettének legfőbb mozgatója a becsvágy, amelynek sehogy sem tudott ellenállni. Megértette 

és értékelni tudta a művész örömét, aki egész életét a szép keresésének szenteli, vagy a 
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sportolóét, akit a legnagyobb mértékben kielégítenek az edzései. Csendben, bölcs 

nyugalomban élni valamilyen gyönyörű kertben, távol az emberi zajtól és abban a 

felszabadultságban, amelyet a művészet és az intellektuális élet nyújt, nyugodalmasabb és 

kellemesebb volna. Mindamellett azt is tudta, hogy nem bírná elviselni az ilyen életet. 

Lelki alkata szerint nyughatatlan, erős és merész volt. Az izgalmakkal, vágyakkal és 

aggodalmakkal teli élet az egyetlen lehetséges lét számára. Ezt az utat kell végigjárnia.”8  

Churchill életrajzírói általában egyetértenek abban, hogy egész élete folyamán a 

becságy volt a legfőbb rugója tevékenységének. Charles Dilke, a neves angol publicista és 

államférfi a XIX. század végén - XX. század elején egy alkalommal azt írta, hogy 

Rosebery (angol miniszterelnök a XIX. század végén) „legfőbb mozgatóereje a becsvágy”, 

hogy „Rosebery a legbecsvágyóbb ember, akit valaha is láttam”. Néhány évvel később 

Dilke hozzáfűzte: „Azóta megismertem Winston Churchillt.”9  

A regény befejezése után Churchill úgy döntött, hogy részt vesz a szudáni 

háborúban. Már kialakult szokása szerint nemcsak azért ment Szudánba, hogy részt vegyen 

a háborúban, hanem azért is, hogy leírja majd a harci cselekményeket. Abban az időben 

összebarátkozott Oliver Borthwickkal, a „Morning Post” című konzervatív lap 

tulajdonosának a fiával, s megállapodott vele abban, hogy a lap közöl majd tőle egy 

cikksorozatot a szudáni hadjáratról. A lap hozzájárult ahhoz, hogy hasábonként 5 font 

sterlinget fizessen Churchillnek tudósításaiért.  

Abban az időben az újságírás, amint erről már meggyőződött, módot nyújtott hírnév 

és pénz szerzésére, sőt idővel nagy népszerűségre is szert lehetett tenni vele. A „Morning 

Post-nak” Szudánból küldött tudósításokért Churchill hasábonként 15 font sterlinget 

kapott.10 Hadnagyi fizetése ezzel szemben havi 12, 5 font sterling volt.11  

Minthogy Churchill ábrándjai egyre inkább a politika köré koncentrálódtak, az 

újságírás a politikai karrier eszközeként is célszerűnek látszott. A szudáni hadjárat után 

Churchill úgy döntött, hogy kiválik a hadseregből, és az írásnak szenteli magát, idővel 

pedig átáll politikai pályára. Mielőtt levetette volna a katonamundért, Angliából Indiába 

utazott, hogy ezrede csapatában részt vegyen a pólóversenyeken. Az ezred győztesen 

került ki ezekből a versenyekből, de Churchill, bár jól szerepelt rajtuk, már a szudáni 

háborúról írandó könyvön törte a fejét.  

Indiából visszaérve megszakította útját Kairóban, hogy további anyagot gyűjtsön a 

háborúról, elbeszélgessen Szudán történetének jelesebb szakembereivel, gazdag 

információkat szerezzen a nemrég lezajlott események aktív résztvevőivel. Ezután 

beletemetkezett a könyv megírásába, amelynek ezt a címet adta: „The River War” (A 
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folyami háború).  Churchillnek ezt a kétkötetes munkáját, amelyet 24 éves korában írt, 

általában egy fiatal szerző kiemelkedő sikerének könyvelik el.  

A könyv egyik recenziójában, amely a „Daily Mail” 1899. november 7-i számában 

jelent meg, ez állt: „Mr.Winston Spencer Churchill csodálatos fiatalember, és River War 

című műve csodálatos siker. Jól van megírva, pártatlan és meggyőző, s 

nemigen képzelhető el, hogy ezt a könyvet valaki más is megírhatta volna. Vannak persze 

hibái is. Például az, hogy túlontúl hosszú.”12  

Ez a hiba csakugyan megvolt, s veszélyessé is válhatott a jövőre nézve. 

Churchill írása olyan volt, mint a szökőár, amely áttör minden gáton és a messzi 

hátországot is elárasztja. Az első és a második világháborúról készített beszámolói 

többkötetes művek. Még az is, aki ismerni véli ezeknek a háborúknak a történetét, 

visszafojtott lélegzettel olvassa a jelentéseket, mert magával ragadja az elbeszélő stílusuk. 

Ugyanakkor újra meg újra kénytelen átlapozni a minduntalan beleszőtt dokumentumokon, 

amelyeknek sokkal megfelelőbb helye lehetne a függelék, vagy egy pótkötet.  

A könyv Churchill nagy történelmi érdeklődéséről tanúskodott. Nemcsak annak 

hadjáratnak az eseményeit mutatta be, amelyben maga is részt vett, hanem lényegében 

megírta az angolok egyiptomi és szudáni hódításainak történetét. Minthogy Churchill, mint 

már tudjuk, nem részesült egyetemi képzésben, különösen érdekes, hogy a könyv írása 

során milyen nagy kedvvel folytatott tudományos kutatómunkát a történelem területén. 

Nagy odaadással, figyelemmel felhajtott különféle forrásmunkákat, gondosan kidolgozta 

könyve vázlatát, s az események kifejtésében maximális pontosságra, világosságra és 

logikára törekedett. Így egy olyan vaskos kétkötetes mű került ki a keze alól, amely ma is 

érdekes olvasmány. Abban az időben érezte meg Churchill először az alkotás örömét, sőt 

élvezetet lelt a történelmi témájú irodalmi munkában, s ez az érzés aztán végig is kísérte 

egész életén.13  

1899 októberében kezdődött az angol-búr háború, amely csaknem négy esztendeig 

tartott. Churchill nyomban a háború kitörése után elindult Dél-Afrikába, de ezúttal már 

nem tisztként, hanem a „Morning Post” haditudósítójaként. Mint újságíró akkoriban már 

olyan népszerű volt, hogy igen kedvező feltételeket ajánlottak fel neki: havi 250 font 

sterlinget kap, emellett a lap fedezi a dél-afrikai tartózkodásával kapcsolatos összes 

költségeket.14  

Teljes mozgási és véleménynyilvánítási szabadságot kapott. Angol lap addig 

sohasem fizetett még ilyen magas honoráriumot haditudósítónak. Churchill azzal a hajóval 

indult el Londonból, amelyen az angol főparancsnok, Buller utazott Dél-Afrikába 
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törzsével. Churchillt is, a hajón utazó katonákat is csak az aggasztotta, hogy a háború talán 

be is fejeződik, míg odaérnek. Amikor megérkeztek Cape Townba (Fokvárosba), kitűnt, 

hogy kár volt aggódniuk: az angolok sorozatos vereségeket szenvedtek, s nyilvánvalóvá 

vált, hogy a háború jócskán elhúzódik majd.  

Nem sokkal a frontra érkezése után részt vett egy felderítésben, amelyet az egyik 

katonai alegység hajtott végre páncélvonaton. A páncélvonat behatolt a búrok kezén levő 

területre, tűz alá került, s néhány vagonja kisiklott. A mozdonyt és a vagonoknak egy 

részét bekerítették. Churchill nem állt ugyan katonai szolgálatban, de erélyes 

intézkedéseket tett azért, hogy szabaddá tegyék az utat, a tűz alól kivonják a mozdonyt és 

az épségben maradt vagonokat, kimentsék a sebesülteket, és biztonságos helyre szállítsák a 

páncélvonat személyzetét. A visszavonulás csak azoknak volt sikeres, akik a mozdonyon 

és a vagonokban tartózkodtak. Haldane és katonái fogságba estek, s később elfogták 

Churchillt is.15 A foglyokat Pretoriába szállították, és egy állami mintaiskolában 

szállásolták el.  

Minthogy Churchill hiába követelte, hogy mint haditudósítót bocsássák szabadon, 

Haldane-nel és még egy tiszttel szökést készítettek elő. Egyik éjjel, amikor az őrség kicsit 

elszundikált, Churchill átmászott az iskolát körülvevő kerítésen. Két társa már nem tudta 

követni. Így egyedül ott állt az ellenséges városban éjnek évadján, fegyver nélkül, messze a 

frontvonaltól. Úgy döntött, hogy valamilyen vasúti szerelvénnyel igyekszik átjutni a búrok 

kezén levő területen és elérni a közeli portugál gyarmatot. Pretoria utcáin senki sem 

tartóztatta fel. Amikor végre elérte a vasútvonalat, sikerült felkapaszkodnia egy lassan 

elhaladó teherszerelvényre, és üres szeneszsákok alá rejtőzött. Mihelyt felvirradt, elhagyta 

a szerelvényt, mert attól tartott, hogy a kirakodásnál felfedezik majd.   

Dél-afrikai kalandjából Winston Churchill nagy politikai tőkét kovácsolhatott 

magának. Mihelyt visszanyerte szabadságát, tudósítást küldött a „Morning Post”-nak a 

hadifogolytáborból való szökésének részletes leírásával; éppen csak az őt elbújtató 

angolról hallgatott, nehogy veszélyes helyzetbe sodorja. Beszámolója olyan izgalmas volt, 

akár egy kalandregény, s a közönség nagy tetszéssel fogadta. | 

1902 júliusában Churchill hozzáfogott apja életrajzának megírásához. Az a tisztelet, 

amelyet az apja iránt érzett, bizonyos fokig terhes volt, gátlólag is hatott rá, bénította. 

Bizonyosra vehető, hogy az a nagy életrajz, amelyet Lord Randolphról írt, pszichikailag 

nézve egyfajta számvetésként is felfogható. A ragaszkodás és a szeretet mellett érződik 

rajta az elszakadás is, amely a szerzőben munka közben végbement.  
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Az életrajzírás új műfaj volt számára, ilyenfajta könyveket még nem írt. Ott ült apja 

íróasztalánál, körülbástyázva apja életével foglalkozó, gondosan összeválogatott anyaggal, 

kortársak visszaemlékezéseivel, leveleivel, s teljesen eltemetkezett abba a világba, 

amelyben Randolph Churchill működött.  A munkát 1905 novemberében fejezte be. Ezen a 

könyvén Winston Churhill jóval többet dolgozott, mint bármely más, addig írt könyvén. 

Azt mondják, még a parlament ülésein is a könyvvel foglalkozott, amikor a szónokok 

beszédei érdektelenek voltak.  

Randolph Churchill életrajza 1906 januárjában jelent meg, két kötetben. A könyv 

bizonyítéka szerzője írói érettségének. Winston Churhillt addig, bár hat kötete látott 

napvilágot, mégis csak dilettánsnak tartották, ez után a mű után viszont már az irodalmi 

körök is elismerték. A továbbiakban élete úgy alakult, hogy apja életrajzának publikálása 

után csak 20 esztendő múlva jelentkezhetett újabb nagy könyvvel.  

Egy nyárvégi napon 1907-ben, közvetlenül afrikai útja kezdete előtt Charles 

Mastermannal ebédelt. Masterman a fiatal liberális reformerek egyike és a „Daily News” 

egyik vezércikk írója volt. Churchill segített neki az egyik a liberális párt előtt álló 

feladatok megoldásával foglalkozó vezércikke megszerkesztésében. A cikk azzal a költői 

kérdéssel zárult, hogy hol van ma olyan államférfi, aki a felsorolt problémák közül akár 

csak egyre is tudná a választ. A cikkíró szerinti várható válasz nyilván az lett volna, hogy 

nincs ilyen, ám  Churchill ajánlkozott, hogy ő majd megoldja mindet. Később, amikor az 

útra készülve holmiját csomagolta, egy másik barátja megfigyelte, hogy egy sor, a 

szocializmussal foglalkozó könyvet is bepakolt, mondván: „Ezeket majd útközben 

elolvasom. Kíváncsi vagyok mi is az a szocializmus.”16 

Az 1922-es választások eredményei súlyos csapást jelentettek Churhillnek. Súlyos 

vereséget szenvedett. A parlamentbe politikai ellenfelét választották be, aki baloldalibb 

nézeteket képviselt. 1900 óta Churchill most rekedt ki először a parlamentből. Később 

szomorú hangon emlékezett vissza az 1922. decemberi választások eredményeire: „Még 

fel sem ocsúdtam, s máris ott álltam munka nélkül, parlamenti mandátum nélkül, párt 

nélkül, sőt vakbél nélkül.”17  

Mihelyt kihirdették a választások eredményeit, Churchill feleségével Dél-

Franciaországba utazott. Útjukra elkísérte őket egy komorna, egy inas és egy titkár. 

Churchill egy halom írópapírt és festőfelszerelést vitt magával. Most, amikor Churchillnek 

szabad ideje volt bőven, elhatározta, hogy újra belefog egy nagyobb irodalmi műbe. 

Apróságokat a háború éveiben is írt, amikor 20 hónapig nem volt dolga, de ezek csak 

újság- és folyóiratcikkek voltak, amelyeket részben a honorárium kedvéért írt, részben 
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pedig azért, hogy saját személyét népszerűsítse. A húszas években az irodalmi munka 

anyagi oldala átmenetileg kevésbé vonzotta. Egyik távoli rokonától, Marquise 

Londonderry-től ugyanis tetemes vagyont örökölt.  

Churchill ugyanakkor szeretett könyveket írni, s erről már le sem tudott mondani, 

ha volt szabad ideje. Erről így vall: 

„Könyvet írni öröm. Az ember együtt él vele. A könyv az állandó társává és 

barátjává lesz. Körülfog azokkal a gondolatokkal és kapcsolatokkal, amelyeket 

kibont, mint holmi értékes kristályból készült láthatatlan búra. Az ember bizonyos fokig 

úgy érzi magát, mint egy aranyhal az üvegében - csakhogy ebben az esetben az aranyhal 

maga készíti a tartályát.”18 

Könyvei szorosan összefüggtek politikai tevékenységével, növelte velük 

népszerűségét, hírnevet szerzett, védte politikai álláspontját és harcolt politikai ellenfelei 

ellen. Most, 1922 végén Churchill Franciaország déli partvidékén belefogott egy nagy 

munkába, amelyet négy vagy öt vaskos kötetre tervezett „The World Crisis” (A 

világválság), gyakorlatilag azonban az első világháború története..  

Egy ilyen műnek a gondolata a háború legelején, ha ugyan nem már a háború előtt 

merült fel benne. Már abban az időben megkezdte az előkészületeket a műhöz: gondosan 

gyűjtötte a leveleket, a kezén átmenő okmányok, emlékiratok másolatait. Az első két kötet 

nyers fogalmazványa már valamivel előbb elkészült. Ezek az 1911-től a háború kitöréséig 

terjedő időszakot (első kötet), illetve a Dardanellák-beli tragédiáig bezárólag a háború első 

két évét (második kötet) ölelték fel. A második kötet legfontosabb fejezeteit Churchill a 

háború idején írta, és akkoriban – a folyamatban lévő vizsgálat miatt – Herbert Henry 

Asquith nem engedélyezte ennek az anyagnak a publikálását. Most viszont Churchill teljes 

egészében és minden változtatás nélkül bevette műve második kötetébe.  

„A világválság” első és második kötete 1923-ban jelent meg. Hamarosan 

napvilágot látott két további kötet, majd kis idő múlva a befejező ötödik kötet is. „A 

világválság” az önéletrajz és a történelmi elbeszélés ügyes kombinációja. Nem annyira az 

első világháború történetéről van szó, mint arról, hogy Churchill miképpen vett részt 

benne, s hogy miképpen próbálta maga „A világválság” című ötkötetes művében 

az eseményeket bemutatni és megítélni. Arthur James Balfour, aki évtizedeken át sok 

kormányhivatalban fordult meg és 1902-től 1905ig konzervatív miniszterelnök volt, s 

akitől Churchill mint képviselő elfordult, hogy a liberálisok táborába álljon át, 

leplezetlen bosszúsággal meg is jegyezte: „Hallom, Winston írt magáról egy vaskos 

könyvet, amelynek azt a címet adta, hogy „A világválság”.19 
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Churchill persze soha nem is állította, hogy „objektív” óhajt lenni. Erről így vall ő 

maga:  

„Már jócskán benne voltam ebben a munkában, amikor először olvastam Defoe 

„Memoirs of a Cavalier” (Egy lovag emlékei) című írását. Ebben a szép mesében a szerző 

a jelentős politikai és katonai eseményekről szóló jelentéseket egyetlen ember személyes 

élményei köré csoportosítja. Fölöttébb felbátorít, hogy anélkül hogy tudtam volna róla — 

egy híres ember példáját követtem.”20 

Churchill ragyogóan megmutatta, hogy mit lehet ilyen módszerrel elérni. Pontosan 

a szubjektív szemléletmód, a saját temperamentumából fakadó ábrázolás tette az első 

világháború történetét izgalmas olvasmánnyá és irodalommá. 

 A mű így nem is sorolható a történelmi munkák közé. A londoni egyetem egyi 

történész professzora, a „Times”-ba írt recenziójában „az admiralitás apológiájának” 

nevezte Churchill könyvét, és megjegyezte, hogy „az apológia elsőrendű anyagul 

szolgálhat a történelem tanulmányozásához, de önmagában nem tekinthető történelmi 

tanulmánynak”.21  

1926. május 4-én kezdődött Anglia történetének első általános sztrájkja. Churchill, 

ekkor pénzügyminiszter, hogy a helyzetet kezelni tudja, megpróbálta irányítása alá vonni a 

BBC-t, majd – miután ez nem sikerült – az akkor amúgy is szintén sztrájkoló „Morning 

Post” talaján megszervezte a „British Gazette” kiadását. Legemlékezetesebb tette azokból 

a napokból az, hogy a „British Gazette” kiadója és főszerkesztőjeként sikerült a lap 

példányszámát a szinte hihetetlen 2, 200, 000-re emelnie megjelenése utolsó napjára. Az is 

igaz viszont, hogy a nyomdászok sztrájkja miatt Londonban nem jelent meg egyetlen 

napilap sem. A „British Gazette”-ben Churchill keményen támadta a sztrájkoló 

munkásokat, és a sztrájk feltétel nélküli befejezését követelte tőlük.22  

Churchill felvetette azt a gondolatot, hogy Anglia, Franciaország, Olaszország és 

Németország működjön együtt Európa új életre keltésén, és az első világháború ejtette 

sebek begyógyításán. Nem voltak illúziói a szovjet rezsim kapcsán, és ezt nem is rejtette 

véka alá: 

„Itt van egy rendszer, amely egyetlen szobában zsúfol össze öt-hat embert; 

akiknek a bére a vásárlóerejét tekintve alig éri el a brit akkoriban igen alacsony 

munkanélküli-segélyt; egy ország, amelyben az élet bizonytalan, a szabadság pedig 

ismeretlen.  

Itt van egy állam, amely hárommillió polgárát száműzetésbe küldte és ott hagyja 

senyvedni. Egy állam, amelynek szellemi felső rétegét módszeresen kiirtották, és amelyben 
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csaknem félmillió embert rabszolgává alacsonyítottak le, hogy a sarkköri éjszakában 

rohadjon el vagy fagyjon meg, erdőben, bányában, kőfejtőben, halára sínylődjön, csupán 

azért, mert megengedte magának a gondolkodásnak azt a szabadságát, amely az embert az 

állat fölé emeli. Tisztességes, jószívű brit férfiak és nők nem mehetnek el olyan 

könnyedén a valóság mellett [mint Shaw], egyetlen szóval sem adva hangot őszinte 

felháborodásuknak e szándékosan és érzéketlenül okozott.”23 Leninről az alábbi portrét 

vázolta fel:  

„Esze káprázatos volt, alkalmanként alig felülmúlható. Emberek által ritkán 

elérhető képességgel rendelkezett az egésznek a megragadására. Bátyja kivégzése ezt a 

széles és ragyogó fénysugarat egy prizmára vetítette, és ez a prizma vörösen tükrözte. 

Célja a világ megváltása volt; módszere az, hogy a levegőbe röpítse. Szilárd elveket 

követett, de kész volt feladni ezeket, amikor a szükség úgy kívánta. Épp annyi tehetsége 

volt a tanuláshoz, mint a gyilkoláshoz. Utolsó ítélet hátsó gondolatokkal, zsarnok és 

emberbarát.  Lenin bosszúja személytelen. Amikor egy bizonyos személy megöletésére 

kényszerült, viszolygott, vagy akár gyötrődött is. De emberek millióit, egész társadalmi 

osztályokat halállistára tenni, minden országban lángra lobbantani a polgárháborút, 

amelynek elkerülhetetlen velejárója egész nemzetek jólétének a pusztulása: ez teljesen 

absztrakt ügy volt számára.”24  

Churchill haragja természetesen lesújtott a nyugati útitársakra is, értelmiségiekre, 

művészekre és írókra, akik lelkesedtek a távoli szovjet Paradicsomért, melyet nem 

ismertek. Jó példa erre George Bernard Shaw-ról írt esszéje. Shaw meghívást kapott a 

Szovjetunióba. Ott rajongva ünnepelték, és elárasztották mindazzal a luxussal, amelyet 

csak egy parancsuralom képes a vendégeinek nyújtani, miközben körös-körül tombol a 

nyomor. Hasonló rajongással nyilatkozott aztán Shaw is a Szovjetunióról. Churchill 

véleményét már ismerjük. 

 Aki csak a buzgó ellenforradalmárt látja benne, vagy a régi felső réteg örökösét, 

akinél a bukástól való félelem agresszióba csap át, lebecsüli Churchillt. Edmund Burke 

volt a mestere, és megmutatta neki, hogy sokkal többről volt szó, mint hatalmi 

viszonyok olyan változásáról, amilyen a történelemben ezerszám fordul elő. Burke, a 

konzervatív gondolkodás atya mestere s mint ilyen filozófiája nyilvánvalóan fontos 

igazodási pont volt Churchill számára. Önkény vagy jog, erőszak és leigázás, vagy 

szabadság – ez volt az alternatíva. Ennek a történelmi példából merített és egy 

jelentős angol parlamenti képviselő által közvetített felismerésnek a révén aztán Churchill 
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a kortársainál mélyebbre is látott, amikor Közép-Európában feltűnt a parancsuralom másik 

formája. 

 A harmincas évek nehéz idők voltak Winston Churchill számára is. Különösen 

nehezek voltak ennek a „pokoli évtizednek” az első esztendői, amikor úgy tűnt, hogy 

Churchillnek már semmi reménye sincs az aktív állami tevékenységbe való újbóli 

bekapcsolódásra. Ezúttal az Egyesült Államokba látogatott.  

Amerikai útjáról való hazatérése után Churchill egy újabb nagy irodalmi műbe 

fogott bele. A chartwelli szerző számára ekkor következett be a találkozás azzal a férfival, 

aki 1650-ben John Churchillként született, és 1722-ben Marlborough hercegeként halt 

meg. Hogy életrajza szétfeszítette az eredeti terveket és hatalmas méretű képpé nőtt, 

mondhatni egy Churchill által irodalmilag felépített és személyesen kifestett Sixtus-

kápolnává, az érthetőnek látszik. Érthetőnek, mert ezt az őst a történelem szinte külön az 

utóda számára teremtette, mint egy shakespeare-i királydrámába illő jellemet, udvaroncot 

és lángelmét, diplomatát és felségárulót, hadvezért és államférfit. Ráadásul olyan férfi volt, 

aki szinte mellékesen és mégis céltudatosan mérhetetlen vagyont hordott össze, amelynek 

visszfénye Churchill szülőházában, a Blenheim-kastélyban ma is ámulatba ejti a 

látogatót. A „Marlborough: His Life and Times” (Marlborough: élete és kora) első 

kötete 1933-ban jelent meg, az utolsó, negyedik kötet pedig 1938-ban. Eközben Churchill 

dolgozott már egy újabb négykötetes művön is, amelynek címe „A History of the English-

Speaking Peoples” (Az angolul beszélő népek története). 

Többször mondogatta, hogy az irodalmi munkában vigaszt talál, hogy amikor 

valami bántja, ez az, ami felüdíti és felvidítja. A harmincas években „Marlborough; His 

Life and Times” (Marlborough élete és kora) című négykötetes művében keresett tehát 

vigaszt és felvidulást.  

Churchill gyermekkora óta rajongott John Churchillért, a Marlborough hercegi ház 

megalapítójáért. Őse élete bővelkedett háborúban, forradalomban, ellenforradalomban, 

intrikákban, nagy veszélyekben, szerelemben. Mindezek folytán a könyv igen érdekesnek 

ígérkezett. Churchill éveket szentelt arra, hogy elolvasson mindent, amit dicső őséről írtak, 

s kitűnően ismerte élete történetét. A Blenheim kastélyban óriási mennyiségű John 

Churchilltől hátra maradt iratot őriztek, amelyhez történész keze még nem ért. Churchill 

sokáig habozott, vajon hozzáfogjon-e az első Marlborough herceg élettörténetének 

megírásához, végül 1933-ban szánta rá magát.  

Churchill számára Marlborough hercegének élettörténete a hatalomért vívott szívós 

harc ragyogó története. Folyik ez a harc Anglia uralkodó köreiben is, Európa csatamezőin 
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is, az európai uralkodók udvaraiban is. Éppen a hatalmi harc Winston Churchill számára a 

történelmi folyamat lényege. Úgy véli, hogy az a harc, amelyet Anglia Franciaország ellen 

folytatott, s amelyben őse dicsőséget és vagyont szerzett magának, hosszú évekre 

meghatározta az európai történelem alakulását. A kritikusok egybehangzóan azt állapítják 

meg, hogy a „Marlborough élete és kora” című művön végzett munka jelentősen 

kiszélesítette ismereteit az európai politikai történet és hadtörténet terén. Talán pontosan itt 

gyökerezik Churchill John Lukacs által is olyan nagyra értékelt igazi európaisága.25   

1932 nyarán, amikor Churchill Marlborough herceg ütközeteinek színtereit kereste 

fel, behatóan vizsgálgatta a Németországban kibontakozó eseményeket. „Miközben ezeken 

a gyönyörű helyeken egyik híres ősi városból a másikba utazgattunk – írja Churchill – 

természetesen érdeklődtem a hitlerista mozgalom iránt, és meggyőződtem arról, hogy 

minden németet ez foglalkoztat leginkább. Szinte éreztem már a hitlerizmus leheletét.”26  

A harmincas években, amikor Churchill a sajtót rendszeresen ellátta cikkekkel és 

karcolatokkal, egy sor politikai portrét írt, s ezeket később külön kötetben is kiadták a már 

korábban hivatkozott „Great Contemporaries” (Nagy kortársak) címmel. A könyvben 

többek között Hitler-portré is található, melynek alapján fogalmat alkothatunk arról, hogy 

Churchill hogyan is viszonyult 1935-ben a náci fürerhez. Churchillt Hitlertől azok az 

ellentétek választották el, amelyek az angol s a német imperializmus közötti harc alapjául 

szolgáltak. Hitler a versailles-i békeszerződés érvénytelenítését követelte, s ezt Churchill 

olyan értelmű követelésként értelmezte, hogy Anglia mondjon le az első világháborúban 

aratott győzelmének gyümölcseiről. Emrys Hughes azt írja, hogy Churchill fenntartás 

nélkül, egyértelműen helyeselte a fasiszta mozgalmat Olaszországban, de amikor a 

fasizmus átcsapott Németországra s ott a militáns formában újjászülető német 

nacionalizmus alakját öltötte, célul tűzte ki a versailles-i szerződés érvénytelenítését és az 

első világtáborúban elszenvedett katonai vereségek következményeinek likvidálását, ez 

már más lapra tartozott. Ha Hitler arra szorítkozik, hogy szent háborút hirdessen 

Oroszország ellen, Churchill minden bizonnyal nem különbözik össze vele, hiszen 

ugyanolyan ádáz ellensége volt a bolsevikoknak, mint ő.  

1932 szeptemberében a müncheni Regina Szállodában Churchill kis híján 

találkozott Hitlerrel egy „Putzi” Hanfstaengl nevű, félig amerikai származású üzletember 

közbenjárásával, aki közel állt Hitlerhez és köreihez. Churchill tiszteletreméltónak találta 

azt, amit Hitler addig elért, megalapozottnak vélte hazafiasságát és azt az elképzelését, 

hogy újra európai nagyhatalommá tegye Németországot.  
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„Ha magam a másik oldalon álltam is, teljes mértékben jogában állt, hogy német 

hazafi legyen, ha úgy gondolta az a helyes.”27  

1936. március 9-én Stanley Baldwin a honvédelem koordinációjának miniszterévé 

Thomas Inskipet nevezte ki. A konzervatívok ismét lemondtak Churchill szolgálatairól. 

„Nekem - írta Churchill - ez a határozott és látszólag végérvényes távoltartásom a 

védelmünk előkészítésében való bárminemű részvételtől - súlyos csapás volt.”28Ráadásul 

éppen Inskipet részesítették előnyben, aki nemcsak Churchill szerint, hanem mások 

véleménye szerint is igen középszerű ember volt. „Ez a kinevezés - írta Taylor - majdnem 

olyan hitetetlennek tűnt, mint az, hogy Caligula római császár a lovát tette meg 

konzullá.”29  

Churchill ismét az irodalmi munkában keres megnyugvást és vigaszt. Belefog egy 

történelmi tanulmányba a versailles-i szerződéstől a harmincas évek derekáig terjedő idők 

nemzetközi eseményeiről. Meg is írta a bevezető fejezetet, amely később minden 

változtatás nélkül bekerült a második világháborúval foglalkozó emlékiratainak első 

kötetébe. Hamarosan félreteszi azonban ezt a munkát, és belemerül az „A History of the 

English-Speaking Peoples” (Az angolul beszélő népek története) című művébe. Ezt 

gyakorlatilag már 1939-ben be is fejezte, de a kiadása a háború miatt eltolódott, s így, újra 

átdolgozva 1956 és 1958 között jelent meg. Éppen nem angolok (és nem történészek) 

forgathatják nagy haszonnal – és ráadásul élvezettel ezt a „történetet”. Churchill vajmi 

keveset törődik a szakemberek aggályaival, a költészet fontosabb számára.  

Az 1930-as évek vége felé sokszor hetenként, többnyire azonban kéthetenként 

kommentárt írt a politikai eseményekhez, történelmi visszapillantásokkal és a jövőt illető 

figyelmeztetésekkel tarkítva. Churchill – Chamberlain rábeszélésének engedve – 

szerződést írt alá Emery Revessel, a párizsi székhelyű Co-operation Press Agency 

tulajdonosával. Reves (Révész) magyar származású emigráns, aki Németországból a náci 

hatalomátvétel után mindenét elveszítve Franciaországba menekült.  Nemcsak elszánt 

antifasiszta, hanem ügyes üzletember lévén mikor Churchill végül megbízta cikkei 

terjesztésével, írásait a világsajtó minden jelentősebb orgánumában megjelentette, 

valóságos vagyont hozva mindkettőjük konyhájára.30 Márpedig pénzre igen nagy szüksége 

volt, mert „voltaképpen egyik napról a másikra éltem”31 

Amit leadott, az mindig elsőrendű újságírás volt; minden témát szemléletesen és 

drámaian dolgozott fel, és következtetéseit mindig ha és akkor nélkül foglalta össze. Éppen 

ezért ezeket a cikkeket nemcsak Nagy-Britannia és az Egyesült Államok közönsége 
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olvashatta, hanem Európa vezető újságai is átvették, és összesen 16 országban jelentek 

meg, amíg ez még a második világháború miatt lehetséges volt.   

Churchill, bár annak idején úgy döntött, hogy teljesíti majd az ellenzék vezetőjének 

a kötelezettségeit, és foglalkozik minden olyan problémával, amely az alsóház elé kerül 

megtárgyalásra, valójában a háború utáni években igen kevés érdeklődést mutatott a 

parlamenti ügyek iránt. Alig járt el a parlamentbe, ritkán emelkedett szólásra, s akkor is 

általában nem sok sikerrel. Fő figyelme egy számára sokkal kellemesebb foglalatosságra 

összpontosult: írta a második világháború történetét.  

Levelezését Roosevelt elnökkel és Sztálinnal a kormány nevében nem hivatalosan, 

hanem magánlevelek útján folytatta, amelyek másolatait gondosan gyűjtötte megírandó 

könyveihez. A háborút követő választások elvesztése után ezeket az iratokat és az egyéb 

anyagokat Chartwellbe szállította, s ezekre alapozta tervezett művét. A második 

világháború történetén végzett munka nagyszabású vállalkozás volt. Churchill, azt vallotta, 

hogy ostobaság beleveszni olyan konkrét részműveletekbe, amelyeket másokkal is el lehet 

végeztetni, ezért tömegével vont be hozzáértő szakembereket, és hatalmas 

apparátust épített ki a tények ellenőrzésére, anyaggyűjtésére, olyan 

részletkérdések feldolgozására, amelyekben kevésbé volt járatos. Ehhez maga köré 

gyűjtötte a haditengerészet, a szárazföldi csapatok és a légierő szakértőit, tudósokat, 

történészeket, irodalmárokat. Ügyes és képzett titkárnők egész csoportja dolgozott neki két 

műszakban, napi 8-8 órát. Kifejlesztett egy sajátos stratégiát a nagy művek 

megszervezésére.  A „Marlborough”,„A világválság”, de leginkább „A második 

világháború” kollektív műnek tekinthetők. Az igazsághoz viszont feltétlenül 

hozzátartozik, hogy ezekben és más, hasonló művekben az anyag tálalása mindig 

magától Churchilltől ered, s ugyancsak tőle erednek az értékelések, a következtetések és a 

koncepciók is.  

Sokan szerették volna, ha Churchill említést tesz róluk tervezett művében, 

mégpedig minél részletesebben és pozitív értelemben. Így Churchill, állandó 

munkatársainak hatalmas apparátusa mellett, igénybe vehette jeles közéleti személyiségek 

és külső szakemberek szolgálatait is. Hajdani katonai vezetők, politikusok és üzletemberek 

szívesen tettek eleget Churchill kérésének, hogy papíron rögzítsenek, lehetőleg minél 

részletesebben, egy – egy epizódot vagy eseményt, amelynek a háború éveiben részesei 

voltak.  

Churchill szokása szerint nem írta, hanem diktálta háborús visszaemlékezéseit. 

Lényegében napi két műszakban dolgozott, s így naponta körülbelül 8-9000 szót, vagyis 
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mintegy másfél szerzői ívet tudott lediktálni. A második világháború történetéért kapott 

honorárium felülmúlta mindazt, amit Churchill addig kapott. Az Egyesült Államok és 

Anglia legnagyobb folyóiratai versengtek azért a jogért, hogy folytatásokban, 

fejezetenként, elsőkként közölhessék Churchill művét. A „Life" című amerikai 

folyóirat állítólag körülbelül 2 millió dollárért vásárolta meg ezt a jogot. E tevékenység 

anyagi és erkölcsi hasznát ellenérvként lehet szegezni azzal az állítással szemben, hogy a 

közös Európa gondolat háború utáni népszerűsítése Churchill önös érdekekeit szolgálta 

volna. Egyszerűen nem volt szüksége semmi ilyesmire. 

Annak idején Churchillt nem ejtette zavarba Arthur Balfournak az a megjegyzése, 

hogy „A világválság” nem más, mint az első világháború időszakát felölelő Churchill 

önéletrajz. Most sem gondolkozott másként. Ezúttal az 1918 és 1945 közötti időszakot 

felölelő önéletrajzát írta, s ennek „A második világháború” címet adta.  

Művében Churchill rengeteg eseményre tér ki. Részletekbe menően nyomon követi 

egy negyed évszázad világtörténetét. Elsősorban, természetesen, az európai eseményekkel 

foglalkozik, de ír Amerikáról, Ázsiáról, Afrikáról, Ausztráliáról is. Az események 

középpontjában magának Churchillnek az alakja áll. Ezzel azt a benyomást kelti, hogy ő az 

események fő mozgatója, a leírt időszak világtörténelmének középpontja. Churchill 

számára a történelem mindig is derék meg gonosz hősök tetteinek az elbeszélése volt, 

amelyekhez a hátteret a személytelen, tehetetlen emberi tömeg szolgáltatta.  Churchill a 

második világháború történetét is ilyen szemszögből nézve írta. A legfőbb pozitív hős a 

művében ő maga. Mindaz, ami a második világháború éveiben jó és ésszerű volt, 

elsősorban neki köszönhető. S ami rossz volt, Hitler és a vele egyivásúak gonosz 

szellemének vagy Anglia, Franciaország, az Egyesült Államok és más országok 

államférfiai hozzá nem értésének és ostobaságának tudható be.  

,,A második világháború” átfogóbb mű, mint „A világválság”. Míg az előbbiben 

inkább az angol politikusokkal, elsősorban Asquithszel vívott harcát ecsetelte, az 

utóbbiban a világ porondján működik, globális méretekben. Harcol Hitlerrel, 

együttműködik Roosevelttel, fellép Mussolini ellen, leleplezi a japán politikusokat, 1941-

től fogva együtt dolgozik Sztálinnal, majd 1943-tól harcol vele ennek az 

együttműködésnek a keretében.  

A második világháborúval foglalkozó emlékiratai utolsó kötetének Churchill a 

„Diadal és tragédia” címet adta. Minthogy a történelmet általában a saját szemszögéből 

nézte, ebből arra lehetett következtetni, hogy a Németország elleni háború vége az ő 

számára diadalt is, tragédiát is jelentett. Anglia túlélte a Németországgal vívott iszonyú, 
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halálos viadalt. Ha arra gondolunk, hogy a háború elején Anglia veresége 

elkerülhetetlennek tűnt még, hogy úgy látszott, a németek hamarosan kitekerik Anglia 

nyakát, ahogy a francia tábornokok mondták, Németország feltétel nélküli kapitulálása a 

szövetségesek előtt, kétségtelen diadal. Churchillnek jutott osztályrészül az a 

megtiszteltetés, hogy vezesse az országot azokban az években, amikor ezt a diadalt 

kovácsolták. A Németország fölötti győzelem kivívásában vitathatatlanul nagy érdemei 

voltak. Azok az évek, amelyekben Churchill az angol kormányt vezette és a hitlerista 

ellenes koalícióban országát képviselte, államférfiúi pályájának fénykorát alkották. 

Ezekben az években politikai karrierje a csúcspontjára emelkedett.  

A háború következtében azonban a világban gyökeresen megváltoztak az 

erőviszonyok Anglia rovására. Az Egyesült Államok és Anglia gazdasági és katonai ereje 

közötti eltérés jelentős mértékben megnövekedett. Anglia úgy került ki a háborúból, hogy 

sok tekintetben ki volt szolgáltatva Amerikának.  

A „Guardian” 1965 januárjában32azt írta, hogy Anglia a második világháborúban 

Churchill vezetése alatt „talmi győzelmet” aratott. Anglia „úgy került ki a háborúból, hogy 

megnövekedett a reputációja, de kisebb lett a hatalma, mint a háború elején volt”33 

A második világháború Churchill-féle történetének másik főszereplője Anglia. A 

szerző nem fukarkodik gazdag irodalmi palettájának színeivel, amikor arról van szó, hogy 

Anglia nagyságát ecsetelje, és dicsőségét tovább gyarapítsa. Churchill nem egyszerűen 

angol hazafi. Az ő szemében Anglia és az angolok – kivételes jelenség, fölötte állnak 

minden más államnak és népnek.  

Churchillnek a második világháborúval foglalkozó hatkötetes műve, tendenciózus 

volta ellenére is érdekes a képzett olvasó és kiváltképpen a második világháborút 

tanulmányozó törtész számára. Értékét nemcsak a szerző szövege adja, hanem a 

rendelkezésére álló óriási mennyiségű részletes idézet, hivatalos okmány és dokumentum. 

A többi között ebben a kötetben jelent meg először annak a levelezésnek a jelentős része, 

amelyet az angol miniszterelnök Sztálinnal és Roosevelttel folytatott. Churchill lényegében 

összekötő szöveget írt a számtalan dokumentum közé, és kommentálta ezeket a 

dokumentumokat. Sok dokumentumot közölt az egyes kötetek mellékletében.  

Az 1945 és 1951 közötti években Churchill igen sokat szerepelt az angol sajtóban. 

Rengeteg cikket írt, külföldi utazásokat tett, beszédeket mondott, díszvendégként részt vett 

számos gyűlésen. Mindez azt mutatta, hogy jócskán volt még benne erő és energia. Ez az 

az időszak, amikor lelkesen kampányol az egyesült Európa mellett a legkülönfélébb 
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európai fórumokon, miközben egy pillanatra sem szünetel a második világháború 

hatkötetes történetének írása.  

Élete utolsó éveiben Churchill felhagyott irodalmi munkásságával. Nem volt már 

meg hozzá sem a fizikai, sem a szellemi ereje. 1956-1958-ban megjelent „A History of the 

English-speaking Peoples” (Az angolul beszélő népek története) című művének négy 

kötete. Churchill ezeket a köteteket igen rövid idő, egy év és három hónap alatt írta meg 

közvetlenül a második világháború előtt.  

„Minden este dolgoztam a művön – mondotta – éjjel kettőig, bár akkoriban nagy 

harcot kellett vívnom Anglia újrafelfegyverzéséért. Persze, voltak munkatársaim, de 

magam írtam le minden egyes szót”34  

A háború, majd a második világháborúval foglalkozó érdekes és fontos könyveken 

végzett munka késleltette az angolszász országok történetének a kiadását. Amikor 

Churchill visszavonult, azt mondogatta, hogy nyugdíjban lesz egy érdekes és kellemes 

foglalatossága: ez a könyv. Csakugyan azt hitte, hogy ez a munka kitölti majd életét. De 

élete máshogy alakult. A visszavonulás után Churchillen olyan levertség és depresszió lett 

úrrá, hogy már képtelen volt ezen a művön rendesen dolgozni. Eredetileg úgy gondolta, 

hogy a könyv majd némi csiszolásra szorul, de végül mind a négy kötet lényegében 

változatlan formában jelent meg.  

A konzervatív sajtó igen melegen fogadta „Az angolul beszélő népek történeté”-t. 

Részben azért, mert továbbra is reklámozni kívánták Churchill személyét, részben pedig 

politikai megfontolások miatt. A könyv megjelenésével az angol-amerikai szövetség 

további propagálását akarták elérni. A történelmileg megalapozott szövetség gondolata 

végigvonul az egész művön.  

Az első kötet címe: „Britannia születése.” A szerző a távoli múltban kezdi 

elbeszélését és a Tudorok hatalomra jutásával zárja a kötetet. A második kötet – „Egy új 

világ” - az angol történelem 1485-től 1688-ig terjedő időszakát tárgyalja. A harmadik kötet 

címe „A forradalmak kora”, a XVII. század végétől 1815-ig taglalja Anglia és az Egyesült 

Államok történetét. Az utolsó, negyedik kötet – „A nagy demokráciák” - 1901-ig bezárólag 

foglalkozik az angol és az amerikai történelemmel.  

Bármennyire dicsérte is sok sajtóorgánum ezt a művet, a történészek igen kritikusan 

fogadták. Nemcsak arról volt szó, hogy ez, amint azt több kritikus is elpanaszolta, 

„királyok, arisztokraták és csaták története” - Churchill mindig is ebből a szemszögből 

nézve írt történelmet -, hanem arról is, hogy a mű nem tartalmazott semmiféle új tényeket 

vagy dokumentumokat. Egy sor Anglia történetéről korábban megjelent összefoglaló mű 
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alapján íródott. Márpedig Churchill korábbi nagy munkáinak éppen az volt a fő érdemük, 

hogy bővelkedtek friss tényanyagban. A hivatásos történészek azt kifogásolták, hogy 

Churchill nem vette figyelembe azokat az eredményeket, amelyeket a történettudomány az 

általa tárgyalt kérdésekben akár csak azt utóbbi három-négy évtized alatt is elért. És 

gyengébb a nyelvezete is, a stílusa is.  

Churchillről rengetegszer elmondták, hogy voltaképpen a múlt, a 19. század embere 

volt. Ha azonban olyan személyiségekhez hasonlítjuk, mint Asquith vagy Baldwin, kiderül, 

hogy határozottan modern. Lényegében már hivatásos politikus volt, s az maradt 

azokban az időkben is, amikor éppen nem töltött be hivatalt. Ha kellett, újságírással kereste 

meg a kenyerét. Az az idegenkedés, amelyet a régi vágású pártvezérek és miniszterelnökök 

mindig is éreztek vele szemben, alighanem ezzel függ össze. Végül Churchill még meg is 

gazdagodott, és mintát teremtett a jövőt illetően: az a világhír, vagy modern kifejezéssel 

élve publicity, amelyet a második világháború alatt szerzett, immár garantálta, hogy 

könyvei világszerte óriási példányszámban jelenjenek meg. Az irodalmi Nobel-díj, amelyet 

1953-ban nyert el, újabb lökést adott vagyonosodásának.  Az 1929 és 1939 közötti csendes 

években Chartwellben az újságírói munka mellett a könyvírás állt előtérben. Ez jó 

volt figyelemelterelésnek, és némiképp a boldogság érzetét keltette. Emellett lehetőséget 

biztosított az erőgyűjtésre az elkövetkezendő hatalmas feladathoz. 
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