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III. 3. A politikus 

 

 

A „Daily Mail”-ben G. W. Steevens „The Youngest Man in Europe” (A legifjabb 

férfi Európában) címmel karcolatot jelentetett meg Churchillről. Ebben a következőket 

írja: 

„Éveit és temperamentumát tekintve még ifjú, de szándékaiban, gondosan 

kidolgozott terveiben, a célt szolgáló eszközök megválogatásában már érett férfi, 

aki pontosan tudja, hogy mit akar, mit kell tennie céljai elérése érdekében és szinte 

természetfölötti biztonsággal tudja megítélni, hogy az ezt szolgáló eszközök 

hatékonyak-e. A maga 24 esztendejével nem ismerheti teljes mélységében a 

kormány, a parlament és az igazságszolgáltatás munkáját. Mindamellett könnyedén, 

szinte a veterán államférfi bölcsességével mozog ezekben a körökben. Ha 

megvannak is benne a nagy hadvezér képességei, nem fognak kellően kifejlődni, 

mert háttérbe szorítják őket azok a tulajdonságai, amelyek ambícióitól függően vagy 

kiemelkedő népvezérré, kitűnő újságíróvá, vagy egy hatalmas reklámcég 

tulajdonosává tehetik. Winston Churchill még a látszat kedvéért sem szerény. 

Becsvágyó és számító. Nem is annyira azt számítgatja, hogyan csinálhatna szép 

karriert, inkább mélyreható önelemzéssel foglalkozik, s ez sugallja neki azt, hogy 

adottságainál és jelleménél fogva kiemelkedő nagysággá válhat. Nem tanulta, 

hogyan kell népvezérré válni. Született népvezér, s úgy adódott, hogy ezt tudja is. 

Ma demokratikus konzervatívnak nevezi magát. A konzervativizmus, vagyis a 

meggyőződés, változhat, de a demokratizmus, mint módszer sosem fog megváltozni, 

mert ezé a holnap a XX. században.”1  

Steevens Churchillről festett portréja találó és helytálló. Churchill későbbi tettei 

igazolták az újságíró értékeléseit. Azok a vonások, amelyeket Steevens a fiatal Churchill- 

ben kiemelt, végigkísértek egész politikai pályáján. A körülmények, a változó idők, az 

események és a tapasztalatok hatására ezek a vonások természetesen némiképp 

módosultak, de elvileg ugyanazok maradtak. 

Csakhogy 1901-ben hosszú volt még az út odáig. Egyelőre Churchillnek meg 

kellett tennie első hivatalos lépéseit a parlamentben, át kellett esnie, mint új alsóházi 

tagnak a tűzkeresztségen. Meg kellett tartania szűzbeszédét, a „maiden speechet”. 

Társaságban, fehér asztalnál nem okozott gondot a beszéd. Fiatalemberként szívesen 

beszélt az asztalnál, amikor társaságba hívták meg, s vendéglátóit is, a vendégeket is 
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elszórakoztatta bőbeszédűségével. Feltűnést keltett, hogy hajlamos ellentmondást nem tűrő 

ítéleteket alkotni olyan kérdésekben is, amelyekben esetleg nem kellőképpen tájékozott, de 

kellemes modora és szellemessége segítségével könnyen elbűvölte hallgatóságát.  

Más azonban a társalgás fehér asztal mellett, s egészen más az első parlamenti 

beszéd. A szűzbeszéd adja az első benyomásokat a kezdő politikusról. Itt rendkívül fontos 

a kifejtés formája, az előadás módja is, és ami a legfőbb, a tartalom.  

Churchill – különösen érett férfi korában – jó szónok volt. Beszédeinek erejét 

nemcsak gondolatainak melysége és logikája adta meg, hanem emelkedett stílusa és az 

érzelmi hatás, amelyet a hallgatóságra gyakorolt. Tisztában volt vele, hogy a szónoklás 

művészete a sikeres politikai karrier elengedhetetlen eleme. Óriási erőfeszítéseibe került, 

hogy ezen a téren nagy sikereket érjen el. Mindenekelőtt le kellett gyűrnie beszédhibáját. 

Szüntelenül, szigorúan figyelnie kellett kiejtését, és olyan reflexeket kellett kialakítania, 

amelyekkel leplezheti vele született fogyatékosságát, a dadogást. Emellett meg kellett 

tanulnia előzetes felkészülés nélkül beszélni és polemizálni. Az angol parlament 

hagyományai szerint a viták még csak nem is dialógus, hanem fesztelen beszélgetés 

formájában folynak. Persze, a fontosabb felszólalásokat a képviselők mindig előre 

előkészítik, de a szónokot gyakran félbeszakítják bekiabálásokkal és kérdésekkel. Az 

ügyes képviselőnek ezekre villámgyorsan kell replikáznia, és hatékonyan ki kell védenie a 

zavarba ejtésére tett kísérleteket. 

Churchill az első években nehezen birkózott meg ezzel. Beszédeit írásban gondosan 

előkészítette. Mivel azonban nem lehetett előre tudni, milyen fordulatokat vesz a vita 

menete, gyakran több változatban kellett elkészítenie a beszédet, hogy alkalmazkodhasson 

a polémia fordulataihoz. Parlamenti beszédeire való felkészülésében nagy buzgalmat és 

munkaszeretetet mutatott. Egész politikai pályáján mindig maga írta beszédeit, még akkor 

is, amikor mint miniszterelnöknek ehhez a tisztviselők hada állt a rendelkezésére. Ezt a 

munkát mindig nagy gonddal, érdeklődéssel, örömmel végezte. Minthogy a beszédek 

felolvasása az angol parlamentben udvariatlanságnak és a politikus értelmi gyengeségeit 

eláruló jelnek számított, betéve meg kellett tanulnia beszédeit, ráadásul sokszor több 

változatban is. Kitűnő memóriája volt ugyan, de ez még így is nehéz feladat volt. Gyakran 

fenyegette az a veszély, hogy a beszéd során összekeveri a különböző változatokat. 

Politikai karrierje kiteljesedésével azonban megtanult kapásból szónokolni, a váratlanul 

felmerülő kérdésekben minden előzetes felkészülés nélkül polemizálni, és a beszédeit sem 

kellett szó szerint betanulnia. Ennek ellenére élete végéig előre leírta fontosabb beszédeit, 

és gondosan kimunkálta azok formáját és tartalmát. 
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A parlamentben az a hagyomány, hogy az új képviselők nem mindjárt 

mondják el szűzbeszédüket, hanem csak akkor, amikor már legalább egy hónapja 

tagjai az alsóháznak. Churchill azonban nem akarta várakozással fecsérelni az 

idejét, és már a negyedik napon elmondta első beszédét.  

A parlamenti képviselők jól emlékeztek még Randolph Churchillre, és így 

érdeklődessél várták fia első parlamenti szereplését. A beszédet valóban óriási érdeklődés 

kísérte, jelen volt a „Morning Post”, és a közönség is olyan illusztris tagokkal képviseltette 

magát, akik kezdő politikusok kedvéért általában nem fárasztják magukat. Jelen volt 

például két vezető liberális politikus, Sir Henry Campbell-Bannerman és H. H. Asquith. 

Campbell-Bannerman azon kívül, hogy jelentős liberális személyiség, a „Hughligans” 

nevű parlamenti csoportosulás egyik prominens képviselője is. Az elnevezés nem 

véletlenül emlékeztet a „huligán” szóra. Ebből következtetni lehet parlamenti magatartásuk 

jellegére. Ami Asquith-t illeti, arcán – Churchill visszaemlékezése szerint – ugyanaz a 

fizikai fájdalom tükröződött, mint Mr. Welldonén, Churchill latin-görög nyelvtanárjáén 

annak idején még Harrowban, amikor Churchill egy-egy politikai vitájukat az általa ismert 

„nem túl számos”, de „annál hűségesebb” latin idézetei valamelyikével fűszerezte.2 Ahogy 

arra már korábban utaltam, a görög és a latin helyes mondatszerkesztés elsajátítása 

megoldhatatlan feladatot jelentett Churchill számára. Pedig még különórákat is tartott neki 

Mr. Welldon.3 

Nem hiányzott természetesen a család sem — megjelent Churchill édesanyja és 

apja négy nővére. Ők a hölgyek számára fenntartott karzaton foglaltak helyet. Ugyancsak 

ritka, hogy egy parlamenti szűzbeszédről a sajtó másnap tirádákat zengjen. Márpedig ez 

történt, a „Daily Express” és a „Daily Telegraph” is elismeréssel taglalta a beszéd erényeit, 

a „Punch” pedig csak Churchill beszédével foglalkozott.4  

A szónoklatot a képviselők is melegen fogadták, de a tartalma 

elgondolkoztatta a konzervatív párt vezetőit. A fiatal konzervatív párti képviselő 

beszédében szembehelyezkedett a párt hivatalos irányvonalával. A konzervatívok 

amellett foglaltak állást, hogy a búrok elleni háborút végig kell vívni, és a búrokkal 

keményen el kell bánni. Churchill viszont személyes tapasztalatai alapján azért 

szállt síkra, hogy a búrok elleni háborút vívják végig, de a búrokkal szemben 

viszonylag enyhe bánásmódot alkalmazzanak. Beszéde együttérzést sugallt a búrok 

iránt. Érvelése szerint egyetlen nép sem kapott szavakban annyi rokonszenv-nyilvánítást és 

valójában olyan kevés gyakorlati támogatást, mint a búrok. A búrok helyében ő sem 

hagyná magát félrevezetni pusztán együttérzést kinyilvánító üzenetekkel.5   
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Azzal, hogy Churchill már a szűzbeszédében szembefordult pártja politikájával, 

gyakorlatilag apja nyomdokaiba lépett, aki a „tory-demokráciát” hirdette, a 

konzervatívoknak a tömegek felé fordulását, ami - ha nem puszta népámítás - 

megkövetelte volna, hogy nagyon határozott lépéseket tegyenek a jóléti állam kifejlesztése 

irányában. Erről azonban vajmi keveset vagy semmit sem lehetett hallani. Ehelyett a 

vállalkozók és a földbirtokosok érdekében a védővámokért folyt a harc, amelynek terheit 

aztán a szegényebb rétegeknek kellett viselniük, mert az élelmiszerek árai emelkedtek. 

Churchill nemcsak apja parlamenti taktikáját tette magáévá, hanem jelentős mértékben a 

jelszavait is kölcsönözte. „Balról” támadta a konzervatív párt vezéreit a nagy tömegek 

érdekeinek védelmezője szerepében.  

Churchill nem szűkölködött az eszközökben, hogy összezördüljön a pártjával. Más 

fiatal képviselőkkel együtt csatlakozott a már előbb említett inkriminált politikai 

csoportosuláshoz, amely nem tett lakatot a szájára és nem átallott olykor pártja 

„tisztességben megőszült” vezetőivel gáncsoskodni. A csoport tagjait akkoriban 

„huligánoknak” nevezték, mintha proletár környezetből származó futballszurkolókról lett 

volna szó. (Elég nehezen összeegyeztethető módon a toryzmussal.) Ebből a körből került 

ki Churchill egyik legjelentősebb barátja, Edwin Smith, a későbbi Lord Birkenhead, egy 

őskonzervatív, aki éppoly szikrázó szellemességgel, mint mulatságosan tudott fogalmazni, 

s akinek a szónoklást nem kellett előbb külön megtanulnia. Churchill ezért csodálta is, 

kedvelte is. Így semmi meglepő nincs abban, hogy egy életre jó barátok maradtak, még 

akkor is, amikor politikai útjaik éppen ellenkező irányba vitték őket.  

Leszögezhetjük tehát, hogy a hivatalos konzervatív politikával történő 

szembehelyezkedés, mint tendencia, gyakorlatilag már az angol-búr háború kérdésével 

foglalkozó parlamenti szűzbeszéde kapcsán megfigyelhető. Erről a platformról aztán szinte 

természetes, hogy keményen kritizálta a kormány által előterjesztett, az angol hadsereg 

átszervezésére vonatkozó tervezetet is, amely hat hadtest létrehozását irányozta elő, s 

ezekből háromnak teljes készültségben kellett volna állnia, hogy bármikor Anglia határain 

túlra vezényelhessék őket. 

A hadsereg reformjának szorgalmazásán kívül Churchill több más célt is követett. 

A kormánynak meg kellett mutatnia, hogy jelentős személyiség, akivel számolni kell. A 

tömegek körében azzal szerzett tekintélyt, hogy érdekeik védelmezőjeként igyekezett 

fellépni. A vámtarifák bevezetése körül kialakult kampány során Churchill nem minden 

számítás nélkül követelte a „demokratikus toryzmus” elvének érvényesítését, hiszen jól 

tudta, hogy ezzel nem kis nehézséget okoz a konzervatívoknak. Lord Beaconsfieldre 
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hivatkozott mondván, hogy az ő példáját követve lehet leginkább szolgálni a párt és az 

állam érdekeit.6 

A kormány kimondottan nehéz helyzetben volt. Chamberlain azt követelte, hogy A. 

J. Balfour, az akkori miniszterelnök, helyezkedjen hivatalosan a protekcionizmus 

álláspontjára. A szabad kereskedelem kormánybeli hívei az ellenkező irányban gyakoroltak 

nyomást a miniszterelnökre. 1903. szeptember 9-én Chamberlain is, és a szabad 

kereskedelem elvét valló miniszterek is beadták lemondásukat. Balfour hozzálátott egy új 

kabinet megalakításához. Winston Churchill számára elérkezett a döntő pillanat. 

Már Churchill előtt is sokan próbáltak úgy karriert csinálni, hogy rendszeresen 

támadták saját pártjuk vezetését. Változó sikerrel alkalmazták és alkalmazzák ma is ezt a 

módszert a politikusok pártállásra való tekintet nélkül. Ilyen esetekben a miniszterelnök és 

a pártvezér, ha valóban jelentős politikai figurával van dolguk, aki támadásaival csakugyan 

komolyan árthat a kormánynak és a pártnak, akár a párt soraiban maradva, akár átállva a 

politikai ellenfelek táborába, általában a pártütőnek tárcát ad a kormányban, s így az, hogy 

pozícióját megtarthassa, a kormány ellenfeléből azon nyomban védelmezőjévé válik, aki 

tartja magát a kormány tetteiért való kollektív felelősség elvéhez. Ennek köszönhette annak 

idején Winston Churchill apja is azt, hogy bizonyos sikert ért el, amikor R. A. T. Salisbury 

– a Konzervatív Párt vezetője a XIX. század utolsó két évtizedében. Churchill neki 

dedikálta a „The River War” (A folyami háború) című könyvét – megsokallva 

okvetetlenkedését, azzal próbálta befogni a száját, hogy a kormányban a miniszterelnöki 

után a második posztot biztosította neki. Most a fiatal Winston Churchill is ezt a taktikát 

követte. 

Ha Balfour az új kormány megalakításakor felajánl Churchillnek egy miniszteri 

posztot, ő bizonyára kapva kapott volna az ajánlaton, ahogy ezt apja is Salisbury hasonló 

ajánlatával tette. Csakhogy Balfour nem óhajtotta megadni neki ezt a sanszot, és a 

kormányalakításnál kihagyta. Churchill mellőzését még hangsúlyozták is azzal, hogy a 

kormányba bevettek egy ugyanolyan fiatal, de kevésbe tehetséges és energikus, kezdő, 

konzervatív politikust, Bonar Lawt. 

Joseph Chamberlainnek az volt a véleménye, hogy Balfour hibát követett el, amikor 

Churchillt nem csendesítette le a hagyományos módon. Ugyanakkor egy hosszú levélben 

Churchillt is figyelmeztette a pártütéssel járó veszélyekre, miközben bevallotta, hogy maga 

sem feltételezte az ifjú politikusról, hogy örökre beéri a „lojális támogató” szerepkörével.7 

Ez a megjegyzés némiképp arra is utal, hogy Joseph Chamberlain véleménye szerint 
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Winston Churchillt nem annyira elvi megfontolások, mint a karrierizmus vezérelte, amikor 

nem sokkal ezután, 1904-ben a konzervatívoktól átpártolt a liberálisokhoz. 

Feltételezhető, hogy Winston Churchill parlamenti szereplése első napjaitól számolt 

a pártütés lehetőségével. Churchillnek kevés reménye volt arra, hogy ráijeszthet Balfourra 

és híveire, és kicsikarhat tőlük egy jelentősebb posztot a kormányban. A konzervatív párt 

vezető köreiben akkoriban úgy alakult a helyzet, hogy Churchill aligha számíthatott gyors 

karrierre, ha ennek a pártnak a soraiban marad. Márpedig ő politikai karrierre vágyott. 

 1901 őszén, amikor egy skóciai birtokon üdült, találkozott Cecil Rhodesszal, az 

ismert gyarmatpolitikussal. Churchill teljesen nyíltan feltárta előtte a konzervatív pártban 

elfoglalt helyzetet. Warwick grófnő ezt írja visszaemlékezéseiben:  

„Churchill hatalmat akart, a hatalomhoz vivő konzervatív utat viszont elzárták a 

fiatalember elől a Cecilek és más fiatal konzervatív politikusok. Ugyanakkor a liberális út 

nyitva állt. Lord Hugh Cecil amellett foglalt állast, hogy Churchill álljon át a 

liberálisokhoz”.8 Ez is egy lehetséges, elfogadható magyarázata Churchill politikai 

arcvonal-változtatásának. 

Churchillnek a konzervatívoktól való eltávolodása mindazonáltal nem egyik napról 

a másikra ment végbe. 1903 decemberében, mint rendesen, beszédeiben támadta a 

konzervatívok politikáját, és egyik alkalommal ezzel a kitétellel zárta szónoklatát: „Hál’ 

Istennek van nálunk liberális párt!” 1904 márciusában „független konzervatívnak” kezdte 

nevezni magát. Beszédei egyre „baloldalibbakká” váltak, majd 1904 áprilisában Churchill 

hivatalosan is szakított a konzervatív párttal. Április 22-én mondott háromnegyed órás 

beszédét a „The Times” a „legvörösebb fajtából való radikalizmus”-nak bélyegezte.9 Ezek 

után féltucatnyi választókerület ajánlotta fel neki, hogy jelöli a következő parlamenti 

választásokon, mint a szabad kereskedelem független hívét. Ezek az ajánlatok azonban 

nem vonzották Churchillt. 

Az Angliában nem szokatlan jelenség a politikai pártütés, ennek ellenére a pártütők 

az első időkben nehéz helyzetben vannak. A Parlamentben általában mindenki tisztában 

van vele, ki miért állt át egyik pártból a másikba. Nem volt ez másképp Churchill esetében 

sem. Lépését talán azért ítélték el a szokásosnál is nagyobb mértékben, mert a konzervatív 

pártban akkoriban széthúzás folyt, s az egész párt sokak véleménye szerint süllyedő hajóra 

emlékeztetett. Valószínűleg ez a magyarázata annak, hogy a sok sértő gúnynév között, 

amellyel akkoriban Churchillt illettek, a Blenheimi patkány is szerepelt.10  

Érdekes párhuzam lehet az, az 1947. augusztus 4-én Blenheim-ben mondott 

beszéde, amelyben a kommunizmus súlytotta Kelet-Európával kapcsolatos együttérzésének 
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adta tanújelét: „Semmiképpen sem kívánunk semmi rosszat azoknak, akik a Vasfüggöny 

másik oldalán élnek, már csak azért sem, mert a Vasfüggöny nem a mi művünk. 

Ellenkezőleg, azt kívánom, hogy egyformán boldoguljunk és gyarapodjunk mindahányan”, 

majd folytatásként arra utalt, ami csak egy negyedszázaddal halála után következett be, 

„áldott napsugár aranyozza be a Vasfüggöny mindkét oldalát, és ha mindkét oldal 

egyenlően kap a nap éltető sugaraiból, nem is lesz többé mesterséges választóvonal a 

kontinens két része között. Felszívódik, mint a hajnali pára, és elolvad a boldog napok és 

barátság gondtalan melegénél. 

Némi rosszindulattal valóban lehet a süllyedő hajót elhagyó patkánnyal példálózni, 

valószínűbb azonban, hogy Churchill kifinomult érzékével megsejtette, hogy a 

konzervatívok kormányzásának ideje lejár, s hogy a liberálisoknak egy kései felvirágzása 

várható. Sok konzervatív szerint ez nem volt más merő opportunizmusnál, 

amelyben pusztán az érvényesülési becsvágy hajtotta, ezért soha nem bocsátotta meg 

„árulását”, még akkor sem, amikor húsz évvel később a politikai árapályban 

bekövetkezett fordulat nyomán visszatért hozzájuk. Az igazság azonban az, hogy 

valamivel több forgott itt kockán. Egyrészt az akkori konzervatívokkal nem lehetett jóléti 

államot, nem lehetett tory demokráciát csinálni, másrészt a hercegi unoka nem csupán az 

apja örököseként, mondhatni megbosszulójaként, hanem a saját indítékaitól vezérelve is 

késztetést érzett arra, hogy legelőször is „baloldali” hajlamokat mutasson, mint annyi más 

fiatalember, akiben volt elegendő szenvedély ahhoz, hogy ne érje be a kitaposott 

ösvényekkel.  

A konzervatívokkal való szakítás után Churchill igyekezett megfogalmazni új 

politikai programját. Beszédeinek kétféle orientációja volt. Mindenekelőtt kritizálta a 

konzervatív kormányt mondván, hogy az ellensége a nép érdekeinek. 1904. május 16-i 

manchesteri beszédében a konzervatív pártot a nagytőke érdekeit szolgáló „hatalmas 

föderációnak” nevezte. „Ha ez a párt hatalmon marad – mondotta – ettől nem várható más, 

mint korrupció az országon belül, agresszió ennek a korrupciónak a leplezése céljából és a 

pártgépezet zsarnoksága. A konzervatív politikának nem lehet más eredménye, mint drága 

élelmiszer a milliók számára és olcsó munkaerő a milliomosok számára”. Egyúttal 

Churchill arra is utalt, hogy nagy szociális reformokra és a nép életének javítására van 

szükség. „A nagy és halaszthatatlan szociális kérdésekkel kapcsolatban a 

leghatározottabban le kell szögeznünk - mondotta -, hogy ott, ahol az egyéni kiváltságok 

ellentétbe kerülnek a társadalmi érdekekkel, ezeknek az érdekeknek kell dominálniuk. Egy 
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jobb, igazságosabban megszervezett társadalom felé kell haladnunk, s egy új, ragyogó, 

boldog korszak nyílik meg előttünk.”11  

Churchill a liberálisok padsoraiban Lloyd George mellett foglalt helyet. Idővel igen 

jó barátok lettek. Churchill az 1904-ben mondott beszédeiben Lloyd George-ot „a 

liberálisok hadserege legjobb hadvezérének”12nevezte. A liberálisoknak azokban az 

években több olyan kiváló politikusuk volt, mint Asquith és mások. Nem volt tehát 

szükségük arra, hogy máshonnan magukhoz édesgessenek rátermett politikusokat. Többen 

közülük meglehetősen szkeptikusan fogadták azt, hogy Churchill közéjük áll. Churchill 

azonban nem sokat törődött velük, és Lloyd George-dzsal együtt erőteljes támadást indított 

a konzervatív kormány ellen. Mindketten úgy viselkedtek, hogy senkinek sem maradhatott 

kételye afelől, hogy hamarosan miniszteri bársonyszékbe kívánnak ülni. 

Az 1906 januárjában tartott parlamenti választások liberális győzelmet hoztak. 

Churchill Manchesterben jelöltette magát. Nem sok fogalma volt erről az iparvárosról, 

ezért többször is elment látogatóba. Egyik alkalommal, amikor Marsh-sal együtt rótta 

Manchester utcáit, egy munkásnegyedbe tévedt. „Képzelje csak el - mondotta -, hogy 

ezeknek az utcáknak valamelyikében él. Ez azt jelenti, hogy sohasem lát semmi szépet, 

sohasem eszik semmi ízletest, és sohasem beszélgethet semmi okosról.”13Az arisztokrata 

Churchill mély együttérzéssel beszélt minderről. Mélyen felkavarta a nyomortanyákon élő 

emberek sorsa. Nem mellékes szempont persze az sem, hogy a választásokon szüksége volt 

az ott élők szavazataira.  

Általában véve ez egy reménytelen választókerület lett volna Churchill számára. 

Most, 1906-ban azonban, amikor a választási hadjárat jelszava az volt, hogy „Szabad 

kereskedelem a protekcionizmussal szemben”, mégis voltak esélyei a sikerre, hiszen 

Manchester mindig is a szabad kereskedelem fellegvára volt. Már csak arra kell fényt 

derítenünk, hogyan került az arisztokrata Churchill Manchester munkásnegyedeibe? 

1902-ben Salisbury kormánya királyi bizottságot küldött ki az angliai bevándorlás 

kérdéseinek kivizsgálására. 1903 augusztusában a bizottság előterjesztette jelentését, amely 

egyértelműen antiszemita jellegű volt. Churchill felszólalt a jelentés több megállapítása 

ellen. Amikor Nathan Laski, a manchesteri zsidó kongregáció elnöke levélben megkereste, 

Churchill 1904 májusában egy olyan levéllel válaszolt, amelyet áthatott a Laski által 

képviselt szervezet iránti rokonszenv. Azt sem ellenezte, hogy válaszlevelét a sajtóban 

közzétegyek. A királyi bizottság jelentése elleni fellépésével Churchill megnyerte a 

manchesteri zsidó hitközség szimpátiáját, márpedig Manchesterben a zsidó hitközségnek 

nagy befolyása volt. Így aztán, amikor Churchill a parlamenti választások miatt 
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Manchesterbe látogatott, számíthatott a helyi zsidóság támogatására. A választási hadjárat 

során ez a támogatás Churchill számára igen hasznosnak bizonyult. Churchill immár bárki 

másnál inkább az ő emberük volt. Laski elnökölt egy zsidó közgyűlésen, amelyet Churchill 

támogatására hívtak össze, s kategorikusan kijelentette, hogy a legcsekélyebb kétség sem 

férhet ahhoz, hogy „az a zsidó, aki Winston Churchill ellen szavaz, a zsidóság ügyének 

árulója”.14  

Churchill ezeken a választásokon igen nehéz helyzetben volt. Politikai ellenfelei 

azon mesterkedtek, hogy a konzervatívoktól a liberálisokhoz való átpártolását kihasználva 

minél jobban lejárassák. A gyűléseken gyakran idéztek olyan részleteket korábbi, 

konzervatív képviselőként mondott beszédeiből, ahol a rá jellemző szenvedéllyel és 

ékesszólással becsmérelte a liberális pártot, miközben dicsőítette a konzervatívokat. Ezeket 

értelemszerűen most a fejére olvasták, és magyarázatot követeltek tőle. Churchill a 

támadásokat a tőle telhető legnagyobb őszinteséggel próbálta elhárítani. Kijelentette, hogy 

amíg a konzervatív párthoz tartozott, sok ostobaságot hordott össze, de amikor felismerte, 

hogy a konzervatív párt „buta párt”, kivált soraiból.15 

A renegát bélyege ennek ellenére rajta maradt, és ez meglehetősen nyugtalanította. 

Nem annyira arról van szó, hogy ez a bélyeg kételyeket ébreszthetett Churchill politikai 

nézeteit illetően, mint inkább arról, hogy bizonyos mértékig megbízhatatlanságáról 

tanúskodhatott. A renegátság vádjára Churchill így felelt: „Csakugyan megfelel a 

valóságnak, hogy valamikor konzervatív voltam. „Szívvel-lélekkel szolgáltam ezt a pártot, 

de hátat fordítottam neki, nem tagadom, sőt büszke vagyok rá. Amikor arra gondolok, 

hogy Randolph Churchill mennyi áldozatot hozott ezért a pártért, és hatalomra jutva – 

ahova nélküle mellesleg soha el nem jutott volna ez a párt – milyen hálátlanul bánt el vele, 

azt kell mondanom, hogy elégedett vagyok. Elégedett vagyok, hogy a viszonyok 

megváltoztak, és szakíthatok ezzel a párttal, még elég fiatalon ahhoz, hogy energiáimat a 

közügyek minél hatékonyabb szolgálata érdekében mozgósíthassam.16 

Ez a kijelentés először is azt jelenti, hogy nem valamilyen politikai 

megfontolásokból állt át az egyik pártból a másikba, hanem azért, mert fájlalta, hogy a 

konzervatívok oly méltatlanul bántak apjával. Emellett azzal, hogy lépését személyi 

indokkal magyarázta, kétségessé tette azokat a korábban tett megnyilatkozásait, amelyek 

szerint azért szakított volna a konzervatívokkal, mert nézeteltérései támadtak velük a 

protekcionizmus célszerűségének kérdésében. Persze szorult helyzetben volt, és igyekezett 

úgy kivágni magát, ahogy tudta. Ezzel együtt igen gyakran kellett még kellemetlen 
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megjegyzéseket hallgatnia, amelyek szerint az, aki elárulta az egyik pártot, elárulhatja a 

másikat is. 

Manchesterben Churchill teljesen váratlanul egy új ellenfélbe is botlott. Abban az 

időben bontakozott ki Angliában a szüfrazsettek mozgalma, a nők harca a választójogért. 

Manchesterben ezt a mozgalmat Emmeline Pankhurst és két energikus lánya: Christabel és 

Sylvia vezettek. Az egyik gyűlésen, amelyen Churchill beszélt, a szüfrazsettek azt 

követelték tőle, ígérje meg, hogy megválasztása után a parlamentben síkraszáll a nők 

választójogáért. Churchill eleinte nem tulajdonított különösebb jelentőséget ennek a 

követelésnek, és kitért a válasz elől. Ezek után a szüfrazsettek a választási kampány során 

elmentek minden gyűlésére, alkalmanként még a tettlegességtől sem riadtak vissza.17  

Churchill a szabad kereskedelem jelszavával aratott győzelmet a manchesteri 

választásokon. 1241 szavazatos többséggel került be a parlamentbe. A liberálisok összesen 

377 mandátumot szereztek az új alsóházban, jóval többet, mint valamennyi többi párt 

együttvéve. A konzervatívoknak alig 157 mandátumot sikerült összeszedniük.18  

A jutalom nem is maradt el. 1906-ban Campbell Bannerman, aki 1905 óta liberális 

miniszterelnök volt, Churchillt nevezte ki gyarmatügyi államtitkárnak. Campbell-

Bannerman glasgow-i nagykereskedő családból származott, és konzervatív nézeteket 

vallott. Ennek ellenére a liberálisok soraiban csinált politikai karriert, s 1899-ben a liberális 

párt vezére lett. Kormányában szép számmal voltak képviselve a liberális imperialisták, 

akiknek a meggyőződése igen közel állt a konzervatívokéhoz, de voltak benne radikálisok 

is, akik haladóbb álláspontot foglaltak el.  

Ezúttal Churchill ismét tanúbizonyságát adta kifinomult érzékének; eredetileg 

ugyanis a pénzügyminisztériumban ajánlották fel neki ezt a posztot. Ez jelentős pozíció 

volt, s ha Churchill elfogadja, Asquith jobb keze és az alsóházban a helyettese lesz. Ez volt 

a legfontosabb miniszterhelyettesi poszt. 5000 font sterlinges fizetéssel járt, ami jóval több, 

mint amennyit a többi miniszterhelyettes kapott. Aki ezt a posztot tölti be, számíthat arra, 

hogy a kormány következő átalakítása során tagja lesz a nagyobb hatalommal bíró 

miniszterek szűkebb körének, a kabinetnek. Csakhogy ott Herbert Asquith volt az úr, a 

kabinet erős és fölfelé törő embere, aki 1908-ban felváltotta Campbell-Bannermant a 

miniszterelnöki poszton. Mellette egy államtitkár aligha lehetett volna több 

„fizetett szajkónál”. Churchill tehát nem fogadta el a felajánlott posztot és azt kérte, hogy 

tegyék meg gyarmatügyi miniszterhelyettessé. Ez a szerénység jól kiszámított lépés volt. 

Churchill tudta, hogy nem igazodik el a pénzügyekben, és nyilvánvaló volt számára, hogy 

a pénzügyminisztériumban nem tudott volna látványos eredményeket felmutatni. 
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Ugyanakkor a gyarmatügyi minisztérium azzal a lehetőséggel kecsegtette, hogy kedvenc 

területén tevékenykedhet. Itt tág tere nyílt kezdeményező készségének, önállóságának és 

energiájának. Közvetlen főnöke, Lord Elgin gyarmatügyi miniszter nem volt különösebben 

jártas a gyarmati problémákban, ráadásul a felsőház tagja volt. Így aztán míg Elgin grófja a 

felsőházban ült, a gyarmatügyi minisztériumot az alsóházban Churchill képviselte. Elgin 

különben sem szeretett beszédeket mondani, s nem fűtötte különösebb politikai becsvágy; 

elnéző mosollyal figyelte azt a buzgalmat, amellyel fiatal beosztottja nekilátott a 

munkának. A fiatalember csakugyan szorgoskodott; fáradhatatlanul gyártotta a 

memorandumokat, ami hamarosan szokásává vált, és későbbi hivatalaiban is jellemezte. A 

hatáskörökkel általában nem sokat törődött, s ebből rengeteg kellemetlensége támadt. Azt 

mondogatták akkoriban:  

„Amikor Churchill egyszerű képviselő volt, úgy beszélt, mint holmi államtitkár; 

amikor aztán államtitkár lett, úgy viselkedett, mint egy miniszter, a miniszteri posztba 

kerülve pedig úgy tett, mintha ő lenne a miniszterelnök.”19  

Miután a gyarmatügyi hivatalban bevált, Churchillt 1908-ban bevették a 

kormányba, és a kereskedelmi tárca élére állították. Az elnevezés némi magyarázatra 

szorul. Ennek a minisztériumnak a hatáskörébe tartozott sok olyan kérdés is, amely ma a 

jóléti miniszterre tartozna, de akkoriban jóléti miniszter nem volt. Churchill nyomban 

hihetetlen ügybuzgalomról tett tanúbizonyságot. Síkraszállt a munkaügyi 

hivatalok alapításáért és a munkanélküliség elleni biztosítás bevezetéséért. Gyakorlatilag 

Churchill tevékeny közreműködésével rakták le az angol jóléti állam alapjait az első 

világháború előtti években. Mivel ez pénzbe került, Churchill bevezette a progresszív 

jövedelemadót és egy drasztikus örökösödési adót azzal a jelszóval, hogy „Csapoljuk meg 

a gazdagokat!” És természetesen azon volt, hogy csökkentsék a hadseregre és a 

haditengerészetre fordított kiadásokat Választási kampánycélokra a miniszter írt egy 

lánglelkű brosúrát „A nép jogai” címmel. 

1910-ben Churchill átvette a belügyminisztériumot. Erről nincs sok mondanivaló, 

különben is mindössze egy évig töltötte be ezt a posztot, s a börtönreform akkoriban 

napirenden levő témája nem volt éppen olyasmi, ami címlapra kívánkozott. Izgalmasabb és 

bosszantóbb volt a konfrontáció a szüfrazsettekkel, akik Emmeline Pankhurst vezetése 

alatt a nők egyenjogúsításáért és választójogáért harcoltak, sokszor olyan drámai 

akciókkal, amilyeneket ma a „Greenpeace” alkalmaz, vagy az atomenergiát ellenzők 

tábora. Ez ellen csak a rendőrök gumibotja bizonyult hatékonynak, és szolgálati 
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vezetőjüknél érződött a radikális módszerektől való idegenkedés. Elvégre egy 

belügyminiszternek az a dolga, hogy a „nyugalom és rend” őre legyen.  

Aztán, 1911-ben Churchillt kinevezték az admiralitás első lordjává, vagyis 

haditengerészeti miniszterré. Aligha akadt még  egy  poszt, ahol ilyen odaadással, 

lelkesedéssel és tetterővel látott volna munkához. David Beatty, akit haditengerészeti 

államtitkárnak nevezett ki, 1912 májusában fel is jegyezte, hogy Winston másról 

sem beszél, csak a tengerről és a haditengerészetről, meg arról, milyen csodálatos dolgokat 

csinál majd ebben a munkakörben.    

1914-ben kitör az első világháború. Churchill a hadi cselekmények első napjaitól 

arra törekedett, hogy döntő vereséget mérjen a német flottára. Ám a németeknek eszük 

ágában sem volt lehetőséget nyújtani az angol hajóhadnak arra, hogy egyetlen csapással 

elsüllyessze gyengébb flottájukat. 1914 októberében Németország oldalán Törökország is 

hadba lépett.  A szövetségeseknek egy újabb ellenségűk lett, s egy újabb hadszíntér alakult 

ki.  1915. január 2-án Nyikolaj Nyikolajevics nagyherceg, az orosz csapatok legfőbb 

főparancsnoka azzal a kéréssel fordult az angol hadvezetéshez, hogy tegyenek valamilyen 

lépéseket a Közel-Kelet térségében, és kössék le a török erőket, amelyek erős nyomást 

gyakorolnak a Kaukázusban álló orosz csapatokra.20  

Churchillt teljesen felvillanyozta az a gondolat, hogy flottája harcolva áttör a 

Dardanellákon, Konstantinápoly, Törökország fővárosa alá hajózik, és ha 

kell, Konstantinápoly ágyúzásával bírja rá Törökországot a háborúból való kilépésre. 

Churchill e kérdéssel foglalkozó számos beszédéből és nyilatkozatából arra lehet 

következtetni, hogy elgondolása szerint ennek a hadműveletnek nemcsak Törökországot 

kellett volna kikapcsolnia a háborúból, hanem ezzel végeredményben magát 

Németországot is rá kellett volna bírnia a szövetségesekkel való békekötésre. 1915. január 

3-án, anélkül, hogy kikérte volna a tábornagyok véleményét, táviratot küldött Carden 

tengernagynak, s ebben afelől érdeklődött, vajon szerinte csupán a flotta erőivel át lehet-e 

kelni a Dardanellákon.  Churchill tisztában volt vele, hogy nagyok lesznek a veszteségek, 

de hogy elejét vegye a tengernagy nemleges válaszának, utalt arra, hogy régi nehéz hajókat 

vetnének be, és ugyanebből a megfontolásból azt is hozzátette, hogy „az 

eredmények értéke igazolná a súlyos veszteségeket”.21 A tengernagyok nem voltak 

elragadtatva ettől az ötlettől. Lehetetlennek tartották, hogy a flotta egymaga, a szárazföldi 

haderő támogatása nélkül végrehajtsa a tengerszorosok elfoglalására irányuló 

hadműveletet, de Churchillnek sikerült kicsikarni hozzájárulásukat egy kizárólag tengeri 

hadművelethez. Azt ígérte a tengernagyokat, hogy a nagy flottának az Északi-
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tengeren Németország ellen bevetendő erőit a tervezett hadművelet nem fogja érinteni, 

hogy ebben kizárólag olyan öreg hajókat fognak felhasználni, amelyek a német flotta elleni 

tevékenységre amúgy sem alkalmasak.   Február elején Churchill váratlanul nagy 

segítséget kapott Kitchenertől. A hadügyminiszter, változtatva korábbi 

álláspontján, kijelentette, hogy Franciaországban úgy alakult a helyzet, hogy adhat 

csapatokat a flotta által a tengerszorosokban végrehajtandó hadművelet támogatására. 

Fisher tengernagy kapva kapott ezen az ajánlaton, s azt követelte, hogy haladéktalanul 

indítsák útnak ezeket a csapatokat. Churchill azonban türelmetlenkedett. Babérokra 

vágyott, s ezeket nem óhajtotta megosztani senki mással. Ezért a flotta január 19-én, nem 

várva be a csapatok megérkezését, önállóan megindította a támadást, és tűz alá vette a 

török erődítményeket a Dardanellák körzetében. A külső erődítmények meglehetősen 

hamar elestek, s a hadművelet az első 10 nap alatt általában sikeresen fejlődött. Ám 

nemsokára elakadt a flotta előnyomulása, mert a törökök ellenállása váratlanul szívóssá 

vált. Március 18-án a brit erők újabb rohamot indítottak a Dardanellák ellen. A 

hajók hatalmas ágyútüzet zúdítottak a török erődítményekre, s szinte megbénították őket. 

A flotta már a zsebében érezte a győzelmet, ám amikor a hajók tovább indultak, váratlanul 

aknákba ütköztek; három nagy hajó elsüllyedt, további négy pedig harcképtelenné vált. 

Néhány perc alatt odaveszett a tengerszorosokat megrohamozó flottának csaknem a 

fele. Négy nap múlva a hadműveletet irányító tengernagy bejelentette, hogy a hadművelet 

szárazföldi csapatok támogatása nélkül nem folytatható. Véleményéhez csatlakozott az a 

tábornok is, aki Kitchenert képviselte ebben a körzetben. Churchillt felbőszítette a 

helyzetnek ez a megítélése, s parancsot adott arra, hogy a flotta erőivel folytassák a 

hadműveletet. Április 25-én az angol csapatok megindították a rohamot a sziklás félsziget 

ellen, de döntő sikert nem tudtak elérni. A helyzetet az is nehezítette, hogy a hadműveletek 

körzetében német tengeralattjárók bukkantak fel. Az angolok kénytelenek voltak 

visszavonni az új hajókat. Napról napra világosabbá vált, hogy a hadművelet reménytelen 

vállalkozás.  

A konzervatív sajtó a Dardanellák elfoglalására irányuló hadművelet kudarcát 

felhasználta Churchill lejáratására. Churchill alábecsülte a konzervatívok támadásainak 

jelentőségét.   Amikor Lord Fisher lemondása után elment az alsóházba, hogy felolvassa az 

admiralitás új összetételét, Asquith és Lloyd George közölte vele, hogy koalíciós kormány 

alakul, s hogy a konzervatívok az ilyen kormányban való részvételűket Churchillnek 

az admiralitásból való eltávolításához kötötték. Ez váratlan és szörnyű csapás volt. Úgy 

érezte magát, mint egy mélytengeri búvár, akit túlságosan hamar hoztak fel a 
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felszínre,22vagy ellentétes irányba fordítva a képet, mint egy hegymászó, aki elvesztette 

támaszát és a mélybe zuhan. „Elemészt a becsvágy”, írta Franciaországból a feleségének, 

aki már attól tartott, hogy férje „belepusztul a bánatba”.23  

Ez szerencsére nem következett be. A személyes bátorságnak Churchill sohasem 

volt híján, a harctérre sietett, ahol a bevetésekben – olykor halálmegvető bátorságot 

tanúsítva – megállta a helyét, meg a szerencsével sem állt hadilábon. Édesanyjának írt 

levelében beszámol róla, hogy újra fiatalnak érzi magát; gyakorlatilag újjászületett. Míg a 

parancsnokánál járt, a bunkerét aknatalálat érte, teljesen megsemmisült csakúgy, mint az 

érte küldött szállító jármű. Mindez azalatt történt, míg ő gyalogszerrel a sűrű aknatűzben 

gyalogolt, és esőben a térdig érő sárban parancsnokát emlegette mérsékelt tisztelettel, hogy 

pont most kellett fedezékéből – még ha jó szándékúan is – kirángatnia. Véleménye azonnal 

megváltozott, és hálát adott a sorsnak, amikor a szétlőtt bunkert meglátta, és megtudta, 

hogy a három bent tartózkodó katona közül az egyik életét vesztette.24Miután így a 

közvélemény szemében mondhatni tevőleges bűnbánatot gyakorolt, egy félév után 

visszatért, és 1916 májusában újra elfoglalta helyét az alsóházban. Néhány hónappal 

később, decemberben kormányváltás következett be.  

Lloyd George váltotta fel a miniszterelnöki poszton Asquithot, pontosabban 

megdöntötte a konzervatívok segítségével, és közben kettészakította a saját pártját. Jól 

emlékezett még Churchill leleményességére és munkabírására, hajdani ragyogó 

együttműködésükre, és a hatalomtól megfosztott politikust vissza kívánta hozni valamilyen 

miniszteri posztra. Igaz, hogy a konzervatívok pártvezére, Bonar Law erre könyörtelen 

nemmel felelt: a renegátnak nem tudtak megbocsátani, s nem felejtették el eléggé el nem 

ítélhető pártütését és köpönyegforgatását. Valamivel később, 1917 júliusában Lloyd 

George, eléggé önhatalmúan, mégis kinevezte Churchillt, s ezzel majdnem 

kormányválságot idézett elő. A kormány 1922-es bukásáig a hivatalban közösen eltöltött öt 

év alatt Lloyd George-nak azonban mindig sikerült az események urának maradnia, és 

Churchill, mivel függött tőle, a kiszolgálója maradt. Az ugyanis tagadhatatlan tény, hogy 

kizárólag a miniszterelnök kemény keze tartotta Churchillt hivatalban és óvta meg a 

konzervatívok bizalmatlanságával és ellenségeskedésével szemben.25  

Churchillt hadfelszerelési miniszterré nevezték ki. Ez a hivatal többet jelentett, mint 

amennyit a neve elárul. Gyakorlatilag ez a fegyverkezési minisztérium volt. Az 1917-es 

válsághelyzetben arról volt szó, hogy a birodalom összes erőinek mozgósításával 

kielégítsék a front egyre növekvő igényeit. Természetesen közrejátszottak itt szociális 
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problémák is, a munkaadók és a szakszervezetek viszonya, bérezési kérdések, túlóráknak 

és külön műszakoknak a kérdése.  

A hadfelszerelési minisztérium megszüntetése után Churchill 1919 januárjában 

átvette a hadügyi tárcát, s ettől fogva a háborút hirdetett a bolsevikok oroszországi teljes 

berendezkedésének megakadályozására. Miért ne vetnénk be szövetséges csapatokat, 

hogy törjék le a bolsevik hatalmat? Úgy vélte, ez némi erőfeszítéssel sikerülhet, hiszen 

Szibéria, Ukrajna, Dél-Oroszország már amúgy is az ellenforradalomé. Az 

ellenforradalmárokat csak fegyverrel kell ellátni, márpedig fegyverben a Nyugat, amióta 

véget ért a háború, igazán bővelkedett, s melléjük kell állítani néhány saját alakulatot. 

Északon, Murmanszkban és Arhangelszkben, különben már partra is szálltak. Esetleg 

segéderőket is lehetne toborozni, és néhány német hadosztályt bevetni, amelyek éppen 

csak elhagyták Oroszországot. „Mert Churchill eltökélte, hogy a bolsevik 

Oroszország ellen kierőszakol egy hadjáratot, amelyet szövetséges önkéntesek, lengyelek, 

finnek folytatnak, és a szövetségesek finanszíroznak”, jegyezte fel Lloyd George titkára.26 

Churchill antibolsevizmusa közismert. Itt azonban nem feltétlenül csak erről van 

szó. Tökéletesen látta, és érzékelte a totalitárius állam kultúra és civilizáció ellenes, ezért 

embertelen jellegét. Ha nem is európai  egyesülésről, de igenis széleskörű összefogásról 

van szó. A „szövetséges önkéntesek”, lengyelek, finnek verbuválása meglehetősen nagy 

létszámú hadsereget feltételez. Az önkéntes alapon történő szerveződés az európai 

demokrácia legszebb példáját valósíthatta volna meg,  

Bárki könnyen elképzelheti, miképpen alakult volna napjaink történelme, ha 

Churchill érvényt tud szerezni elképzeléseinek. Csakhogy senki nem hallgatott rá. 

Mindenki jól emlékezett még a félresikerült dardanellai kalandra. Az államférfiak, a 

katonák, a népek hallani sem akartak már háborúról, egyetlen vágyuk a békéhez való 

visszatérés volt és semmi egyéb.  

1921 újév napján Lloyd George felajánlotta Churchillnek a gyarmatügyi tárcát, s 

az a kormány bukásáig, 1922 októberéig ezt be is öltötte. Churchill ezzel bizonyos 

értelemben visszatért a kiindulóponthoz, 1906-ban éppen, mint gyarmatügyi államtitkár 

kezdte politikai pályafutását. A miniszter tekintete hamarosan India felé fordult. Ott 

nem sokkal korábban, 1920-ban Gandhi azzal kezdte, hogy polgári elégedetlenséggel és 

erőszakmentes ellenállással mozgalmat szervezett a brit uralom ellen. Persze, mit lehetett 

tenni? Churchill szabályával, mármint azzal, hogy először keménységet mutatnak, és aztán 

nagyvonalúságot tanúsítanak, itt nemigen lehetett bármit is kezdeni. Churchill a 

keménység mellett döntött. Indiát, a brit birodalom kincsét, a korona ékességét, 
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semmiképpen sem óhajtotta feláldozni. Ebben a szellemben munkálkodott minden 

szenvedélyével, még akkor is, amikor miniszteri hivatalát elveszítette, vagy akkor 

talán még jobban. Valóságos keresztes hadjáratot folytatott, tombolva kikelt mindenki 

ellen, aki engedékenységre hajlott, elkeseredett újságcikkeket írt, gyújtó beszédeket 

mondott, még az obskúrusnak mondható „Indian Empire Society”-hez, a nyugalmazott 

ezredesek és gyarmati tisztviselők otthonához is csatlakozott, ahol a klubokban azon 

morgolódtak, hogy a világ már nem olyan, amilyennek lennie kellene.27  

Viselkedése teljes mértékben összhangban van viktoriánus beállítottságával, hiszen 

mindennél fontosabb volt számára, hogy a Brit-Birodalom egyben maradjon. Nem 

feltétlenül azért, mert ez az isteni elrendelés, hanem mert ő igazán hitte, hogy a birodalom 

az európai kultúra, civilizáció és rend kiválasztott közvetítője, és segítségével a hozzá 

tartozó népek is felemelkedhetnek. 

1922 októberében megbukott Lloyd George koalíciós kormánya. Éveken át olyan 

koalíciós kormányt vezetett, amelyben a saját hívei csak kisebbséget alkotnak. Ám most 

csődöt mondtak a nagy varázsló mutatványai. Még hosszú ideig, egészen a második 

világháború végéig tekintélyes tagja maradt az alsóháznak, de soha többé nem lett 

miniszter vagy pláne miniszterelnök.  Maga Churchill az 1922. november 15-i 

választásokon elvesztette alsóházi mandátumát. A konzervatívok győztek, a Munkáspárt 

pedig az ellenzék súlypontja lett, és messze túlszárnyalta a liberálisokat. Az ősrégi 

konzervatív-liberális kétpártrendszer felborult, és kezdetét vette egy nehéz átmeneti 

időszak gyakran csak rövid ideig maradó kormányokkal.28  

Mi történt közben Churchillel? 1922-ben egy vakbélműtét gátolta meg abban, hogy 

részt vegyen a választási harcban. 1923-ban ilyen mentsége nem volt. Újra kihullt a rostán, 

és csak az a keserű felismerés maradt meg neki, hogy még ő sem képes elegendő liberális 

választót összetoborozni. Nem néhány hétre vagy hónapra, hanem két teljes évre szakadt 

meg fájdalmasan a parlamenti pályafutása, és egyre világosabbá vált, hogy ha az addigi 

úton halad tovább, nincs is jövője. Ebből logikusan következett a frontváltás, a második az 

életében.  

Amikor 1924-ben Nyugat-Essex konzervatívjainak a vezetője,  Sir Harry Goschen 

megtudakolta nála, nem lenne-e kész „a Konzervatív Pártnak, vezetőinek és politikájának a 

képviselőjeként” jelöltetni magát, kapva kapott az alkalmon, és kijelentette, hogy semmi 

nehézséget nem lát, „ami a politikát illeti”.29 

Általánosan elterjedt nézet, hogy az ember egyszer élete során mondhatja azt, hogy 

pardon, tévedtem, és köpönyeget fordíthat. Természetesen ekkor is lesznek, akik 
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rosszallásuknak adnak hangot, sőt olyanok is, akik tettét sohasem fogják megbocsátani. 

Azt mondani azonban, hogy bocsánat, ismét tévedtem, és visszatérek az eredeti 

álláspontomhoz, gyakorlatilag megengedhetetlen, megbocsáthatatlan, és aki ezt teszi, pláne 

ha közismert és köztiszteletben álló politikus az illető, hiteltelenné, súlytalanná válik. 

Churchillnek 20 év múlva sikerült a lehetetlen: másodszor is elhagyta a süllyedő hajót 

(ezúttal a liberális pártot), s lényegében szerencsésen partot ért. 

Csaknem tízezer szavazatos előnnyel győzött a liberális jelölttel szemben. Az újabb 

pálfordulás mentségére szintén felhozható néhány érv, és találhatók enyhítő körülmények 

is. Lélekben Churchill, akárcsak az apja, mindig tory demokrata volt és az is maradt. 

Valószínűleg már korábban is visszatért volna oda, ahonnan elindult, ha Lloyd George 

varázsereje nem gátolja meg ebben. Ez a kötelék most elszakadt. Emellett a liberális-

konzervatív koalíció éveiben a frontok összemosódtak. Magát Lloyd George-ot egy világ 

választotta már el a háború előtti időkben elfoglalt baloldali liberális, mondhatni radikális 

álláspontjától. Mindenekelőtt azonban Churchill már régen olyan őskonzervatív buzgalmat 

tanúsított, amelyben senki nem múlhatta fölül – gondoljunk csak a bolsevikok elleni 

keresztes hadjáratára, amely a hazai baloldaliak elleni harcot is határozottan 

magában foglalta, vagy az Indiával kapcsolatos nézeteire. Opportunizmus ide vagy oda: a 

pártváltás végül mégiscsak következetes lépésnek bizonyult. Az igazi szenzáció csak a 

választások után következett be: Baldwin bevette Churchillt a kabinetjébe - mégpedig mint 

pénzügyminisztert.30 

Ha egyedül a pártok közötti ingázás alapján ítélnénk meg Churchillt, nem volnánk 

igazságosak. Gondoljuk csak meg: hogyan alakul a világ sorsa, ha a kérlelhetetlen 

antibolsevik Churchill nem lép szövetségre a sztálini Szovjetunióval. Vagy ha ugyancsak ő 

nem szorgalmazza Európa szabad államainak összefogását a szovjet imperializmus ellen. 

A politikai pályafutás ilyen terjedelemben történő részletezése ezért is indokolt. Egyszerű 

lenne sommásan összegezni, hogy először a konzervatívokat hagyta cserben, majd a 

liberálisoktól mégiscsak visszakuncsorgott hozzájuk, hogy saját politikai karrierjét 

egyengesse. Mindezek eredményeként azért mégis Európa egyik – ha nem az első számú – 

megmentőjét tisztelhetjük személyében. Kétszeresen is: először Hitlerrel, majd Sztálinnal 

és utódaival szemben. Ha ebből a szemszögből nézzük, a jövő teljes mértékben őt igazolta 

A hagyományos rangsorolás szerint  a pénzügyminiszteri a miniszterelnöki után a 

második legmagasabb poszt a kormányban. Churchill maga is meglepődött Baldwin 

ajánlatán:  
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„Sohasem hittem volna, hogy ilyen nagy megbecsülésnek örvendek 

nála.” Ugyanakkor jól tudta, hogy a pénzügyekhez vajmi keveset ért: „Ha most bedobnak a 

mély vízbe, vajon tudok-e úszni?”  

Ezt a kérdést tette fel magának Baldwin is: ha ez a ragyogó tehetség végül 

mégsem tud úszni és alámerül – annál jobb, akkor ő jó okkal, mint valami életmentő, 

kihúzhatja, és azt tanácsolhatja neki, hogy előbb fújja ki magát a parton. Csakhogy 

Churchillnek sohasem voltak kisebbrendűségi komplexusai, s ennél a váratlanul az ölébe 

hullott esélynél jobbat el sem tudott volna képzelni. Baldwin ajánlatára ezért azt felelte: 

„Ez tökéletesen megfelel törekvéseimnek. Még megvan a talár, amit apám 

pénzügyminiszterként viselt; büszke leszek, hogy ezen a megtisztelő poszton teljesíthetek 

szolgálatot.”31 

Kiderült, hogy tud úszni, és nem is rosszul. Churchill öt évig volt 

pénzügyminiszter, hosszabb ideig, mint amennyit bármely más hivatalban töltött, a 

második világháború idején betöltött miniszterelnöki posztot leszámítva. Mindent 

összevetve Churchill kétségtelenül nem volt kiemelkedő pénzügyminiszter, szerencsés 

meg végképp nem. Ám azt a nehéz feladatot, amely elé állították, becsülettel teljesítette, s 

így emelt fővel térhetett vissza.  

Baldwin kormánya egyébként az 1929. májusi választásokon bukott meg, még 

éppen jókor, hogy ne terhelje az októberben kitört gazdasági világválságnak, és ezzel 

a gyülekező viharnak a felelőssége. 1929. május 30-án a konzervatívok az alsóházi 

választásokon vereséget szenvedtek. Baldwin kormánya lemondott, és Churchill elvesztette 

pénzügyminiszteri hivatalát.  

1939. szeptember 3-án Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak, és Churchillt 

az Admiralitás első lordjává nevezték ki. Közben tíz hosszú, és több mint tíz keserű év telt 

el. Ezekben az években Churchill természetesen jócskán megöregedett, könyörtelenül 

szaladt el fölötte az idő. 1939-ben betöltötte 65. életévét, elérte tehát azt a kort, amelyben a 

legtöbb ember megkezdi „megérdemelt pihenését”, s amelyet sokan mégis úgy élnek meg, 

mintha a hóhér bárdja alá kellene hajtaniuk a fejüket. Ezekben az években Churchill 

mindvégig megtartotta ugyan alsóházi tagságát, de nem töltött be semmiféle hivatalt. Az 

1931-ben alakult koalíciós kormánynak nem volt rá szüksége, a nyugalomra vágyó 

Baldwin hallani sem akart már a bajkeverőről, Chamberlainnek pedig végképp nem volt rá 

szüksége.  

Churchill beszédeket mondott, még mindig csillogtatni tudta szónoki képességeit, 

de alig hallgatott már bárki is rá. Egy olyan ember számára, akinek egész élete a politikai 
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ténykedés körül forgott, ez az időszak olyan lehetett, mint valamiféle végtelenül hosszú 

vándorlás a sivatagon át, a nap perzselő sugarai alatt vagy homokviharban, gyötrő 

szomjúsággal küszködve. Persze nyugodtan hozzátehetjük, a maga részéről nem tette 

különösebben nehézzé az uralkodó többségnek és a kormánynak, hogy meghagyja őt 

száműzetésében. Örökké zaklatta ugyanis őket, újabb és újabb botrányokat kavart. 

Tiltakozott, szitkozódott amiatt, ahogy Indiában mentek a dolgok. Figyelmeztette, 

fenyegette, szinte hazaárulással vádolta a kormányt, amiért szerinte semmit vagy 

legalábbis túlságosan keveset tesz annak a veszélynek az elhárítására, amely Hitler 1933-as 

hatalomra jutása óta Németország felől közelgett. Közben a szabadidős foglalatosságok 

mellett mindig ott volt a kemény munka. Sokszor hetenként, többnyire azonban 

kéthetenként kommentárt írt a politikai eseményekhez, történelmi visszapillantásokkal és a 

jövőt illető figyelmeztetésekkel tarkítva. 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 olvashatta, hanem Európa vezető újságai is átvették 

Összesen 16 országban jelentek meg, amíg ez még lehetséges volt. Ez a mindennapi 

munka egy halom pénzt hozott a szerzőnek. Márpedig pénzre igen nagy szüksége volt, 

mert voltaképpen egyik napról a másikra élt”.32 

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

volt. De ha olyan emberekhez 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. 

Aztán beköszönt 1939, és a nemzetközi események, elsősorban Lengyelország 

német lerohanása és az angol hadüzenet hatására Churchill visszatér, és az admiralitás első 

lordja lesz. Kezdetét veszi a második világháború, melyben 1940-től a miniszterelnöki 

posztot is betöltve, országát győzelemre vezeti. Ez azonban így túlságosan sommás, akár a 

második világháború kapcsán is.  

1942-ben és 1943-ban a britek és az amerikaiak között sok vita folyt akörül, hogy 

milyen stratégia vezet el leginkább a győzelemhez és Németország feltétel nélküli 

kapitulációjához. Nemcsak a szovjetek, hanem az amerikaiak is döntő jelentőségűnek 

tartották, hogy Franciaországban minél előbb létrehozzák a második frontot. Ennek 

előkészítéséhez idő kellett, sok idő, s már az orosz segélykiáltások is kizárták a tétlen 
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várakozást. Ezért egyezség született arra vonatkozólag, hogy legelőször is véget kell vetni 

az afrikai háborúnak, majd Olaszországot kapitulálásra kell kényszeríteni.  

Churchill azonban ennél tovább is ment. Hangsúlyozta a Földközi-tenger 

térségének egyedülálló jelentőségét. Az ő elképzelése szerint egyfelől erőteljes csapást 

kellett volna mérni Olaszországon észak felé, másfelől pedig Törökországot, megfelelő 

támogatással rá kellett volna bírni a háborúba való belépésre. Ebből aztán messzemenő, 

mondhatni félresikló következtetéseket vont le.  

„Amerikában - írja Churchill — valósággal legendává nőtt az a híresztelés, hogy 

megpróbáltam megakadályozni az Overlord nevű vállalkozást, az átkelést a Csatornán, és 

hogy szerettem volna rávenni az amerikaiakat egy olyan tömeges balkáni partraszállásra 

vagy a Földközi-tenger keleti medencéjében kínálkozó nagyszabású hadműveletre, amely 

lényegében lehetetlenné tette volna az Overlordot.” Ez, mondja, merő képtelenség, amelyet 

régen megcáfolt.33 

Az viszont tagadhatatlan, hogy nemcsak Hitlert akarta megsemmisíteni, hanem 

egyúttal Sztálint kiiktatni, és Rooseveltet befogni – olyan erősen, hogy Amerika soha 

többé ne szabadulhasson Angliától. Ehhez olyan háború utáni helyzetre lett volna 

szüksége, amely Oroszországot fizikailag kirekeszti Európából; ezért kellett volna Kelet-

Európát, nem pedig Nyugat-Európát a nagyszabású angol—amerikai offenzíva 

céljává tenni. Ugyanannak az előretörésnek, amely összeroppantja Németország hatalmát, 

acélkemény éket kellett volna vernie Oroszország és Európa közé. Ez pedig azt jelenti, 

hogy ezt a támadást nem nyugat, hanem dél felől kellett volna indítani, s ehhez nem Anglia 

szolgált volna támaszpontul, hanem Észak-Afrika, s nem a Csatornán át hajtották volna 

végre, hanem a Földközi-tengeren át, s a csapás iránya nem Párizs-KölnRuhr-vidék lett 

volna, hanem Trieszt - Bécs - Prága, majd onnan tovább Berlin vagy akár Varsó is. 

Mindazonáltal Churchill nem gondolkozott a Balkán teljes inváziójában. Mindössze 

partizánok által támogatott kommandó partra szállását tervezte.34Ha ez sikerül, a háború 

végén Anglia és Amerika egyesített haderői egyedül állnak Európában és egyedül 

uralkodnak Európa fölött. Oroszország így nem lépett volna ki saját határai közül. 

Franciaország nem vált volna újra hadszíntérré, érintetlenül és sértetlenül éledt volna újjá - 

felszabadítva és kissé megszégyenítve. Nem utolsó sorban Churchill bízott abban is, hogy 

az angol-amerikai kombinációban, amely most már új arculatot ad a felszabadított és 

megszállt Európának, ő maga is hangadó szerepet tarthat meg.”35Mindenesetre Fulton, 

Zürich és Hága fényében ez nagyon is valószínű. 
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Pusztán a tényszerűség és a politikai karrier teljessége kedvéért feltétlenül említést 

érdemel, hogy 1951-ben újra Winston Churchill az Egyesült Királyság miniszterelnöke – a 

második világháborúban tanúsított odaadó, önfeláldozó, akadályokat nem ismerő 

hazafisága jól megérdemelt, bár megkésett jutalmaként. A hivatalt 1955. április 5-ig tölti 

be, ekkor egészségi okok miatt kénytelen lemondani. 

A hivatalától való megválás még nem jelentette politikai pályája végét. Szívének 

minden rezdülése a parlamenthez kötötte. Sehol sem érezte magát annyira otthon, mint az 

alsóházban, s ezért továbbra is a woodfordi választókerület képviselője maradt, s 

változatlanul a középső folyosó sarkán azon a helyen ült, amelyet megtiszteltetésből 

tartottak fenn neki. Ez a hely voltaképpen a prominens lázadókat illette meg, és Churchill a 

hosszú parlamenti pályafutása alatt éppen elég sokáig tartozott közéjük, 1929-től 1939-

ig egy teljes évtizeden át. Most azonban már nem hozta kényelmetlen helyzetbe a saját 

kormányát. A parlamenten kívül 1959-ig olykor mondott még egy-egy beszédet, az 

alsóházban már soha. Ott ült, figyelt és hallgatott. Valóban figyelt? Megértette-e 

egyáltalán, miről van szó? Ezt nyugodtan akár kétségbe is vonhatjuk. Időskori panaszai 

közé tartozott az egyre súlyosabb, végül már teljes süketség. Ennek dacára még két ízben, 

1955-ben és 1959-ben, beválasztatta magát az alsóházba. Sehogy sem bírt elszakadni tőle. 

Itt mondta 1901. február 18-án az első beszédét, itt élte le az életét, változatos 

pályafutásának összes csúcsaival és mélységeivel együtt. Az alsóháztól való búcsú az ő 

számára az élettől való búcsút jelentette. Ezért a miniszterelnökségről való lemondása után 

makacsul ellenezte, hogy hercegi rangra emeljék, és így a felsőház tagjává váljon.  

Mind kevesebb maradt meg neki. A beszélgetésben gátolta a süketség, a 

festőállvány előtt felmondta a szolgálatot a szeme és a keze. Az egyetlen, ami megmaradt 

egy a székében ülő aggastyán, aki takarókba burkolózik, mert még a napsütésben is 

borzong. Gondolataiba merül vagy elmélázik, és botjával olyan jeleket rajzol a homokba, 

amelyeket senki – talán már maga sem – tud megfejteni.  
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