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Pál István 

 

Tudományos pálya vagy köztisztviselői karrier? 

Harold Wilson oxfordi évei és második világháborús szerepe 

 
arold Wilson, aki az 1960-as és 1970-es évtized folyamán, ösz-
szesen 8 éven keresztül volt munkáspárti miniszterelnök, 1934 
tavaszán az Oxfordi Egyetemre jelentkezett, ám a szakkollégi-
umok közül az általa első helyen megjelölt Merton College nem 

támogatta felvételi kérelmét. T. M. Knox filozófiaprofesszor azonban emléke-
zett rá, hogy édesapja gyülekezetéből ismer egy azonos nevű, 18 éves ifjút, aki 
a Wirral gimnázium egyik mecénásának tiszteletére elmondott beszéde alapján 
kiemelkedő retorikai készségekkel rendelkezik. Knox közbenjárása révén el-
nyerte a Jesus College tanulmányi ösztöndíját, de a vártnál gyengébb angol 

érettségi miatt elesett a megye által adható támogatástól.1 
Az ifjú Harold minden bizonnyal azért nem tudott kellőképpen koncentrálni, 

mert pár nappal az ominózus dolgozat megírása előtt szerelmes lett. Amikor el-
kísérte édesapját annak munkahelye – a Brotherton’s Chemical Works (Brotherton 
Vegyi Művek) – által fenntartott sportcentrumba, ahol Herbert Wilson egy foga-
dás jegyében fejszámolási képességéről készült tanúbizonyságot adni, a teniszpá-
lyán meglátta a vele egy idős Gladys Mary Baldwint. Miután maga is beállt ját-
szani, megismerkedett a lánnyal, majd július 4-én, a Mersey-alagút megnyitásá-
nak napján megkérte a kezét.2 Kettejük kapcsolatát elvileg veszélybe sodorta, 
hogy szeptembertől csak félévenként találkozhattak, ám Wilson mindvégig hű-
séges maradt barátnőjéhez. Az első félévben kitűnő eredménnyel tette le latinból, 
franciából, és újkori történelemből esedékes vizsgáit, miközben jelezte szüleinek, 
hogy a klasszikus vagy éppen modern nyelvi stúdiumoknál hasznosabbnak tart-
ja a történelmet, de főleg a közgazdaságtudományt. Harold levelei önmegtartóz-
tató életmódról tanúskodnak, amennyiben rendszeresen beszámolt arról, hogy 
miként sikerült megtakarítania bizonyos összegeket. Az egyetemi tisztító árait 
megismervén hazaküldte a szennyest, és a vásárlásokat is lakhelyén intézte, mert 
kevesebbe került, mint Oxfordban.3 Wilson rendkívül kritikusan nyilatkozott a 
gazdag szülők gyerekeinek életmódjáról, különös tekintettel az ivászatra, vala-
mint a kvázi naponta ismétlődő hajnalig tartó mulatozásra. Jogos, erkölcsileg is 
megalapozott álláspontjáról az 1861-es Disraeli regényt idéző The Two Nations (A 

két nemzet) című pamfletben értekezett.4 Politikai nézeteit, a közállapotokkal 
szembeni kritikus véleményét soha nem titkolta, ezért 1935 tavaszán csatlakozott 
a liberális szellemiségű Eighty Club (80-as Klub) néven működő tömörüléshez, 

                                                         

1 PIMLOTT, Ben: Harold Wilson, HarperCollinsPublishers, London, 1992. 27-28. 
2 WILSON, Harold: Memoirs. The Making of a Prime Minister, Weidenfeld & Nicolson, London, 
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amelynek égisze alatt különböző vitaesteken vett részt, illetve egy alkalommal 
együtt vacsorázott Herbert Samuel pártelnökkel. Nem sokkal később, pedig a 
szabadelvű klub pénztárosának választották.5 A munkáspárti alapszervezettől 
viszont igyekezett távolságot tartani, mivel úgy érezte, hogy abban a kommunis-
ta párt túlságosan nagy befolyással rendelkezik, ezért a tisztségviselők megvá-
lasztása alkalmával erősen antidemokratikus tendenciák érvényesülnek.6 Vallá-
sos neveltetéséből kiindulva a Labour Club egyébként is túlságosan materialistá-
nak tűnt, miközben mód felett idegesítette, hogy a gazdag családok magánisko-
lából jövő gyerekei a munkások körében szerzett tapasztalatok nélkül hirdették a 
forradalmi átalakulást.7 

Az első tanév alatt politikai téren mindössze annyi változás történt, hogy 
1935 júniusában Ramsay MacDonald egészségi okokra hivatkozva lemondott, 
emiatt újból Stanley Baldwin lett a miniszterelnök.8 A gazdasági konszolidáció 
közepette a novemberi választás nem keltett különösebben nagy izgalmat. A 
megmérettetést a Konzervatív Párt nyerte 250 fős generális többséggel, de 154 
mandátummal a Labour is megháromszorozta képviselői számát.9 Wilson 
szemében viszont az országos politikánál is nagyobb jelentősséggel bírt, hogy 
Alan Patrick Herbert, az új ötletekre fogékony, szabadgondolkodó liberális jo-
gászprofesszor, a 30-as, 40-es, 50-es évek családjogi reformjainak szülőatyja lett 
az egyetem által delegált parlamenti képviselő.10 Érdeklődése mindenekelőtt a 
nemzetközi kapcsolatok felé fordult, mivel egyre több jel utalt rá, hogy Európa 
a legjobb úton halad a második világháború felé. Amikor Hitler 1935 márciu-
sában bevezette az általános hadkötelezettséget, MacDonald a ‚stresai fronttól’ 
függetlenül mégis megkötötte az angol–német flottaegyezményt.11 A leköszönő 
miniszterelnök kénytelen volt figyelembe venni, hogy a választópolgárok kö-
rében felerősödött a pacifizmus, és az európai ügyekkel szembeni érdektelen-
ség. Ezzel párhuzamosan a brit politikai osztály egy tekintélyes hányada is kri-
tikusan viszonyult a versailles-i békerendszerhez, továbbá félt a háború, vagy 
az azt megelőző fegyverkezés anyagi következményeitől. Az 1935 őszén kez-
dődő, Etiópia elleni olasz agresszió ugyanakkor megerősítette a Foreign Office 
(Külügyminisztérium) álláspontját, amely elsősorban a németeket kívánta 
megbékíteni. Ezen felbátorodva Hitler 1936. március 7-én bevonult a Rajna-
vidéki demilitarizált övezetbe.12 Miután július végén Francisco Franco tábor-
nok államcsínyt szervezett a törvényesen megválasztott spanyol köztársasági 
kormány megdöntésére, Németország és Olaszország – London, Washington 
és Párizs hallgatólagos beleegyezésével – katonai szállítmányok, majd önkénte-
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6 HEALEY, Denis: The Time of My Life, Penguin Books, London, 1989. 40. 
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sek révén nyíltan támogatni kezdte a lázadókat.13 Baldwin már a konfliktus 
kezdetén a be nem avatkozás mellett döntött, ami ellen a Munkáspárt sem til-
takozott, ugyanis az 1936. évi konferencián a küldöttek túlnyomó nagy többsé-
ge a kormányhoz hasonló álláspontot képviselt.14 A spanyol polgárháború je-
lentőségét még Churchill sem ismerte fel, ugyanis a fasizmusnál nagyobb ve-
szélynek tartotta a túlságosan baloldalinak vélt, Moszkva felé orientálódó köz-
társaságot.15 Wilson meglehetősen komoly aggodalommal figyelte a Harmadik 
Birodalom megerősödését, az Oxford Union (az egyetemi diákszervezet) tagjai-
val összhangban mégis úgy vélte, Londonnak mindenképpen távol kell ma-
radnia Európa fegyveres konfliktusaitól.16 

Az elsősorban politikai vitaestekre korlátozódó közéleti szereplés, a vasár-
napi templomba járás, az amatőr szinten űzött sporttevékenység azonban egy-
általán nem térítette el tudományos előmenetelétől. Wilson a Lindley Fraser és 
a külsős előadó, G. D. H. Cole közgazdászprofesszoroktól kapott elismerés 
nyomán a második tanév elején úgy döntött, hogy történelem helyett az új, elő-
remutatóbbnak vélt PPE – Philosophy, Politics and Economics (filozófia, politika-
tudomány, közgazdaságtan) szakirányon kíván diplomázni. A dékán ezt csak 
azzal a feltétellel engedélyezte, ha a karácsony szünetben levizsgázik német 
nyelvből. Wilson egy jó tankönyv segítségével másfél hónap alatt elsajátította a 
követelményt, igaz, a vizsgán éppen hogy csak átment. Időközben megtakarí-
tásai jóvoltából egy használt Austin 7-es boldog tulajdonosává lépett elő, amely 
lényegesen megkönnyítette a hazautazást. Személyes népszerűségéhez tudásán 
és segítőkészségén kívül az is hozzájárult, hogy gépkocsiját másokkal is meg-
osztotta: az egyik évfolyamtárs, Robert Steel, Wilson Austinjával vizsgázott le 
autóvezetésből.17 1936 márciusában elnyerte az évi 300 fontos javadalmazással 
járó George Webb ösztöndíjat a Gladstone emlékéremmel jutalmazott The State 
and the Railways in Great Britain 1823–1863 (Az állam és a vasutak Nagy-

Britanniában 1823–1863) címmel megírt dolgozatáért, amelyben a vasútépítés 
hőskorát a kapitalista túltermelés, a gyenge állami szabályozás, és az ésszerűt-
lenség szignifikáns példájaként mutatta be.18 A pályaműben olvasható végkö-
vetkezetés – az integrált közlekedéspolitika – a mindenkori szakminiszter évti-
zedek óta legfontosabb céljaként bukkan fel, noha maradéktalanul csak a fővá-
ros közvetlen térségben, a London Transport Board (Londoni Közlekedési Fő-
igazgatóság) illetékességi területén sikerült megvalósítani.19 A tavaszi félév-
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ében betöltötte a szakkollégium történelmi társulatának titkári posztját, majd 
ősszel egy újabb, merész gondolatokkal teli írással lepte meg környezetét, 
amely The End of Free Enterprise (A szabad verseny vége) címet viselte. 1937-ben 
kitűnő eredménnyel diplomázott, elméleti közgazdaságtanból a PPE szakirány 
első végzős hallgatói közül a legjobban szerepelt. Az egyetem elvégzése után 
Aspects of the Demand for Labour In Great Britain (A munkaerő iránti kereslet ala-
kulásának tényezői Nagy–Britanniában) címmel benyújtotta doktori disszertá-
ciós tervezetét, amely viszont a körülmények változásai folytán soha nem ké-
szülhetett el.20 

Amikor 1937 májusában, a trónutódlási válság rendezését követően Stanley 
Baldwin megrendült egészségi állapota miatt lemondott, és Neville Chamber-
lain lett a miniszterelnök, a brit gazdaságban nem volt jele visszaesésnek, vagy 
megtorpanásnak. A kormányzat anyagilag is segítette a bányászat és az acél-
ipar korszerűsítését, az állami dotáció jóvoltából ismét erőre kapott a glasgow-i 
hajógyártás,21 ugyanakkor a fenyegető háborús veszély miatt a parlament 1, 5 
milliárd fontot különített el a RAF – (Royal Air Force – a Királyi Légierő) mo-
dernizációjára.22 Harold és Gladys lélekben már az esküvőre készült, amikor a 
záróvizsga utáni napokban Marjorie leveléből megtudták, hogy Herbertnek tá-
voznia kell addigi munkahelyéről. A vállalat méltányosságból megengedte, 
hogy Wilsonék a szolgálati lakásban maradjanak, amíg a családfő nem tud el-
helyezkedni, a házasságkötést azonban elnapolták, mert a 300 fontos George 
Webb Senior ösztöndíj a szülői ház lakbérére ment.23 Wilson a nyári szünidő 
alatt próbaidős újságíróként a Manchester Guardian szerkesztőségében dolgo-
zott, ám a munkahelyi légkör nem igazán tűnt inspirálónak. 1937 szeptemberé-
ben a New College részidős tanársegédként felvette oktatói közé, az évi 125 fon-

tos fizetés viszont kevés volt a szülők támogatásához, de mindenekelőtt az ön-
álló egzisztencia megteremtéséhez. 

Bár több vidéki egyetemre is beadta jelentkezését tanársegédi állásra, a St. 
Andrews University in Scotland, illetve a Christ Church College kitűnő ajánlásai 
ellenére mégis mást választott. A University of London, pedig azt tanácsolta, 
hogy várjon még egy-két évet a pályázattal. Végül Sir William Beveridge köz-
gazdászprofesszor, a Central Office of Statistics (Központi Statisztikai Hivatal) 
alapítója meggyőzte, hogy kutatóasszisztenseként maradjon Oxfordban.24 Wil-
son akaratlanul is részesévé vált a kor meghatározó közgazdászai által folyta-
tott vitáknak. John Maynard Keynes The General Theory of Employment, Interest 
and Money (A foglalkoztatás, a kamat és a pénz elmélete) című művében azt ál-
lította, hogy a beruházás és a fogyasztás szintje az állam intervenciója révén 
alakítható, vagyis a kormányzat akkor cselekszik megfelelően, ha a költségve-

                                                         

20 MORGAN: 42-43. 
21 EGEDY Gergely: Nagy-Britannia története, Aula Kiadó, Budapest, 1998. 155-160. 
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tési egyensúly minden áron való megőrzése helyett vállalja az időleges több-
letkiadásokat. A magas szintű munkanélküliség legfőbb okát viszont a tőke ál-
tal megkövetelt profitráta merevségében vélte felfedezni.25 Harold Macmillan 
az úgynevezett szociális minimum szükségleti alapon álló meghatározását, az 
alapvető közszükségleti javakat előállító szektorokban, pedig a társadalmi 
kontroll kiterjesztését sürgette, mondván e téren a kereslet és kínálat nem bíz-
ható kizárólagos alapon a piacra.26 Beveridge viszont megalapozatlannak mi-
nősítette Keynes és Macmillan álláspontját. A munkanélküliség növekedésében 
a brit versenyképesség hanyatlásának, valamint a munkavállalók alacsony 
szintű adaptációs készségének jeleit látta, hozzátéve, hogy a statisztikák sok-
szor túloztak, hiszen az állástalanság az esetek többségében átmeneti, frikciós 
természetű. Az oxfordi munkaügyi központban Wilson által végzett vizsgála-
tokból azonban kiderült, hogy a munkaadó gyakran irreális követeléseket tá-
masztott a jelentkezőkkel szemben, de sokszor előfordult, hogy mire egy állás-
ajánlat ismertté vált, a státuszt már betöltötték. Tehát a munkanélküliség adott 
szintje és típusa a szociális védőhálóval lényegében nem rendelkező, szabadpi-
aci rendszer természetéből következett.27 Noha a munkaerőpiac helyzete 
Luton, Coventry, Swindon, és Közép-Anglia többi, prosperáló városában sem 
volt lényegesen kedvezőbb, Beveridge ekkor még mindig kockázatosnak ne-
vezte a bérszínvonal általános emelését szorgalmazó elképzeléseket, mivel at-
tól tartott, hogy ez a tőke pánikszerű meneküléséhez fog vezetni. A megoldást 
a családi juttatások kiterjesztésében látta, melynek révén anélkül tarthatók ala-
csonyan a bérek, hogy a jövő generáció egészségi állapota és a népességszám 
veszélybe kerüljön.28 

A fenti koncepció megvalósítása a kiéleződő nemzetközi helyzet tükrében 
nem igazán tűnt aktuálisnak. 1938. március 12-én, egy hónappal az után, hogy 
Anthony Eden a Mussolinivel szemben tanúsított engedékenységre hivatkozva 
lemondott a külügyminiszteri tisztségről, a Wermacht ellenállás nélkül bevo-
nult az Osztrák Köztársaságba, majd fél évvel később Hitler proklamálta a 
Szudéta–vidékre vonatkozó igényeit.29 Az utóbbi események között eltelt hó-
napokban Wilson a kereskedelmi ciklus változásait elemző, közös tanulmány-
kötet írásán dolgozott mentorával, majd az új tanév kezdetétől, asszisztensi kö-
telmeit megtartva, évi 400 fontos javadalmazással kinevezték a University Coll-
ege tudományos munkatársává.30 G. D. H. Cole közreműködésével ugyan meg-
történt Wilson és a Fabian Society (Fabiánus Társaság, a Labour szakpolitikai 
                                                         

25 KEYNES, John Maynard: A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete, Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1965. 304-317. 

26 MACMILLAN, Harold: The Middle Way. Macmillan, London, 1938. 5-140. 
27 FOOT: 39. 
28 BEVERIDGE, Sir William: Full Employment in a Free Society, G. Allen & Unwin, London, 1945. 

304-350. 
29 The Right Honorable The Earl of Avon: The Eden Memoirs. The Reckoning, Cassel & Company, 

London, 1965. 3-10. (EDEN) 
30 NOEL, Gerald Eyre: Harold Wilson. A biographical study, Victor Gollancz Ltd., London, 

1964. 39-40. 



 
 

Pál István: Tudományos pálya vagy köztisztviselői karrier? Harold Wilson oxfordi évei és második világháborús szerepe 

  
496 

tanácsadó testülete) közötti kapcsolatfelvétel, de ez még akkor sem lépett túl az 
alkalmi tanácsadás keretein,31 amikor a müncheni egyezmény híre alaposan 
felkavarta az egyetemi hallgatóságot. 1938. szeptember 30-án ugyanis Neville 
Chamberlain brit és Édouard Daladier francia miniszterelnök Benito Mussolini 
közvetítésével beleegyezett Hitler Bad Godesberg-i ultimátumának követelése-
ibe, amelynek értelmében a csehszlovák kormánynak négy napon belül ki kel-
lett vonulnia a német többségű Szudéta-vidékről.32 Október közepén időközi 
választást tartottak Oxfordban, ahol a Chamberlain táborához sorolt, megbé-
kéltetés párti konzervatív képviselő, Quentin Hogg csak jelentős szavazatvesz-
teséggel tudta megőrizni mandátumát Alexander Lindsay filozófus ellenében. 
Míg Roy Jenkins, Denis Healey, Frank Pakenham vagy éppen Edward Heath 
világnézettől és pártszimpátiától függetlenül aktív szereplője volt a kampány-
nak, Wilsonra a résztvevők közül senki sem emlékezett.33 Az ifjú egyetemi ok-
tatót túlságosan lefoglalták kutatásai, valamint egy újabb költözködés. A csa-
ládfő 1938 őszén elnyert egy műszaki ellenőr státuszra kiírt pályázatot a 
Cornwall-félszigeten található Liskeard robbanóanyaggyárában. A Wilson-
házaspár nehezen szakadt el az északi grófságokban megismert környezetétől, 
ám döntésüket megkönnyítette, hogy lányukat egy váratlan üresedés jóvoltá-
ból felvették a helyi iskolába.34 A szülők életében eljött pozitív fordulat azzal 
állt összefüggésben, hogy Chamberlain München után már nyíltan denunciálta 
a további német követeléseket, ugyanakkor engedélyezte az újrafegyverkezést. 
A kormányfő garanciát nyújtott Lengyelországnak, Romániának és Görögor-
szágnak, viszont május végéig nem engedélyezte, hogy tárgyalássorozat kez-
dődjön egy angol–francia–szovjet szövetségről. Varsó azonban mereven elzár-
kózott attól, hogy háború esetén a Vörös Hadsereg a területén keresztül vonul-
jon fel a német határra, míg a brit és a francia vezérkar a szovjet haderőben 
végbement tisztogatásokból kiindulván túlbecsülte Lengyelország katonai le-
hetőségeit.35 Mivel a brit küldöttség végig olyan benyomást keltett, hogy szá-
mukra nem igazán releváns a szövetségesi kapcsolat, Sztálin egyre inkább azt 
gyanította, hogy Chamberlain kelet felé próbálja irányítani a német terjeszke-
dést. Minthogy a Szovjetunióra nézve is rendkívül előnytelen versailles-i béke-
rendszer felülvizsgálatában sokkal inkább számíthatott Németországra, mint a 
Varsó iránt elkötelezett nyugati hatalmakra,36 Moszkva titokban alternatív me-
nekülő útvonal után nézett, és tekintve, hogy a német féllel politikai értelem-
ben is gyorsan megtalálta a közös nevezőt, 1939. augusztus 23-án megköttetett 
a szovjet–német megnemtámadási egyezmény.37 
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Wilson egy héttel később Skóciába utazott, hogy Dundee-ban, egy tudomá-
nyos szimpózium keretében beszámoljon a közös kutatások eredményeiről. A 
konferencia azonban félbeszakadt, amikor 1939. szeptember elsején, hajnalban 
a német hadsereg megtámadta Lengyelországot. Beveridge a kormányfő utasí-
tásának megfelelően azonnal a fővárosba indult, hogy részt vegyen a válság-
stáb munkájában, de még a távozás előtt felkérte tanítványát a levezető elnöki 
tisztség átvételére.38 Szeptember 3-án, egy 48 órás ultimátumot követően Lon-
don és Párizs deklarálta a hadiállapot beálltát Németországgal, majd Chamber-
lain felkérte a megbékéltetés legszigorúbb kritikusának tartott Sir Winston 
Churchillt, hogy csatlakozzék kormányához.39 A döntéssel a Munkáspárt is 
egyetértett, viszont pár nappal később már szóvá tette, hogy Nagy-Britannia 
kihátrál a Varsóval szemben vállalt szövetségesi kötelmek mögül.40 A Labour 
soraiban még ennél is nagyobb felháborodást keltett, hogy szeptember köze-
pén a Szovjetunió, elárulván a korábban hangoztatott elveit, váratlanul hátba 
támadta a lengyeleket, hogy visszafoglalja két évtizeddel korábban elvesztett 
területeit.41 Bár Churchill sokáig a mellett kardoskodott, hogy a francia haderő 
brit légi támogatással foglalja el Németország nyugati határvidékét, Maurice 
Gamelin vezérkari főnök szerint az előbbi még nem állt készen az offenzívára. 
A RAF parancsnokai ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a lengyel hadszín-
tér túl messze van az angliai repülőterektől, a Ruhr-vidék bombázásával, pedig 
kiprovokálnának egy London ellen irányuló légitámadást. Mire a 160 000-es 
létszámú BEF (British Expedition Force – brit expedíciós hadsereg) áttelepült ál-
lomáshelyére, Lengyelország már feladta a küzdelmet.42 Wilson a konferencia 
végeztével visszatért Oxfordba, hogy mielőbb be tudjon jelentkezni az egyete-
mi hadkiegészítő bizottságnál. Egy darabig azon gondolkodott, hogy jelent-
kezzen-e önkéntesnek a fegyveres erőkhöz, ugyanakkor érezte, hogy köztiszt-
viselőként nagyobb szolgálatot tehet a hazájának. Miután Gladys hozzáköltö-
zött, a következő hat hónapot Oxfordban töltötték, ahol a helyi közellátás meg-
szervezésében dolgoztak. A két fiatal 1940. január elsején összeházasodott, 
tudniillik a Baldwin házaspár sürgette az esküvőt, hiszen senki sem tudhatta, 
hogy az alacsony intenzitású összecsapásokból mikor lesz valódi háború.43 
Sztálin 1939 október közepén a kiemelt stratégiai jelentőségű Leningrád és 
Murmanszk védelméhez bizonyos területek kompenzáció fejében történő át-
adását követelte Finnországtól, utóbbi azonban elutasította a szovjet ultimátum 
teljesítését. A Vörös Hadsereg november végi támadását követően a brit és a 
francia kormány a rendkívül oroszellenessé vált közvélemény megnyugtatása 
végett arra készült, hogy expedíciós hadsereget küldjön Finnországba, ugyan-
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akkor fontolóra vették, hogy légi csapást mérnek a bakui olajmezőkre, így 
fennállt a veszély, hogy a két nyugati hatalom háborúba sodródik Moszkvá-
val.44 1940 februárjában a szovjet csapatok végül áttörték a Mannerheim vona-
lat, ezért Helsinki március 12-én fegyverszüneti megállapodást kötött. A két 
hadosztály felvonultatására egyébként sem volt túl nagy esély, ugyanis sem 
VII. Haakon norvég uralkodó, sem Per Albin Hansson svéd miniszterelnök 
nem engedélyezte a Narvik–Lulea vasútvonal használatát.45 Chamberlain való-
jában azt kívánta megakadályozni, hogy a svéd vasércbányászat német fennha-
tóság alá kerüljön, ám ehhez Oslo és Stockholm részéről továbbra sem számít-
hatott nyílt együttműködésre, így a Royal Navy április 8-tól aknákat helyezett 
el a Skandináv-félsziget nyugati partvidékén. Másnap a Wermacht ellenállás 
nélkül elfoglalta Koppenhágát, majd kezdetét vette a Norvégia elleni invázió. 
Noha a főváros és a déli országrész kikötőinek többsége rövid időn belül el-
esett,46 április 15-én Narvik határában az ország területére léptek a brit csapa-
tok. A partraszállás sikerült, ám a hadművelet előkészítetlensége, és a kivitele-
zésben elkövetett súlyos hibák mellett a közvélemény már nem kívánt szó nél-
kül elmenni. Amint május első napjaiban kiderült, hogy a brit expedíciós had-
sereg nem tudja tartani állásait, a 7-i plenáris ülés során a Clement Davies és 
Leo Amery vezetésével már a kormánypárti frakcióból is többen megkérdője-
lezték Chamberlain alkalmasságát. A miniszterelnök saját emberi gyengeségére 
újabb bizonyítékkal rukkolt elő május 10-én, amikor a Hollandia és Belgium 
elleni német támadására való hivatkozással nem akart megválni tisztségétől. 
Davies és Amery nemzeti egységkormány megalakítására vonatkozó felhívást 
tett közzé, Cecil King, a Daily Mirror elitellenes főszerkesztője átfogó sajtókam-
pányt kezdeményezett a mielőbbi őrségváltásért.47 Mivel Clement Attlee, a 
Munkáspárt vezére elzárkózott attól, hogy változatlan feltételekkel részt ve-
gyen a kormány munkájában, Chamberlain még aznap leköszönt posztjáról, 
majd Sir Winston Churchill vezetésével széles alapokon nyugvó, koalíciós ka-
binet alakult. Attlee az új miniszterelnök helyettese lett, Ernest Bevin megkapta 
a Ministry of Labour (munkaügyi), Herbert Morrison a Ministry of Supply (ellá-
tásügyi), Hugh Dalton, pedig a Ministry of Economic Warfare (gazdasági hadvi-
selési) minisztérium irányítását.48 

Wilson már az elejétől szeretett volna komolyabb szerepet játszani a hábo-
rús felkészülésben, ami a Dundee-ban megismert newcastle-i kolléga, Stanley 
Dennison jóvoltából áprilisban teljesült. Az egyetemi docens a Jean Monet el-
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nökségével működő Anglo-French Joint Committee (Angol–Francia Vegyes Bi-
zottság) gazdasági tanácsadójaként azzal a kérdéssel fordult pályatársához, 
hogy kutató statisztikusi pozícióban hajlandó lenne-e részt venni a testület 
munkájában. Wilson elfogadta az ajánlatot, majd feleségével Londonba költö-
zött. Az ifjú pár közös programokat szervezett, hogy megismerje új környeze-
tét, ez viszont csak mérsékelten sikerült. A fővárost egyikük sem ismerte, és az 
igazat megvallva, nem is nagyon szerette. Harold a Whitehall (a központi kor-

mányzat) pályakezdő hivatalnokaként nem élvezte azt a kitüntető figyelmet, 
amelyet hallgatóitól megkapott, míg Gladys egyedül maradt a Twickenham 
kertvárosi bérelt lakás részletre vásárolt bútorai között. A viszonylagos nyuga-
lom azonban nem tartott sokáig, mert Wilson a hivatalos kinevezése után min-
den idejét a lehetséges utánpótlási útvonalakról szóló jelentések írásával töltöt-
te,49 ugyanis 1940. május 14-én a német csapatok Sedan mellett már a francia 
frontot is áttörték. A BEF két nappal később megkezdte a visszavonulást Belgi-
umból, hogy észak felől próbálja bekeríteni a támadókat, ám a Wehrmacht 
páncélosai Abbéville térségében elértek a La Manche csatornához, elvágva 
egymástól a szövetséges erőket. Churchill ekkor már nem látott esélyt egy sike-
res ellentámadásra, ezért 24-én elrendelte az evakuálást. Hitler ekkor váratla-
nul felfüggesztette a szárazföldi hadműveletet, majd utasítást adott a Luftwaffe 
(a német légierő) parancsnokainak a Dunkerque kikötőjében védekező csapa-
tok megszorongatására. A Royal Navy (a hadiflotta), és a segítségére siető ön-
kéntes hajóhad 230 ezer brit, valamint 110 ezer francia és belga katonát ki tu-
dott menekíteni a katlanból, ám a teljes felszerelés odaveszett.50 A háború foly-
tatásával kapcsolatban a kabinet nem állt egységes platformon. Az appeasement 

hívei úgy vélték, hogy béketárgyalásokat kellene kezdeni, még mielőtt a Brit 
Birodalom totális vereséget szenvedne. Churchill viszont arra figyelmeztetett, 
hogy Hitler a békekötés feltételei között a hadiflotta átadását követelné, majd 
az esetleges győzelem után eltekintene korábbi ígéretektől. Az MI5 (a brit kém-
elhárítás) ugyanakkor megbízható forrásokra hivatkozva azt állította, hogy a 
BUF (British Union of Fascists –Brit Fasiszta Unió) VIII. Edward visszatérésén 
munkálkodik, tehát jobb esetben Samuel Hoare vagy Lloyd George, rosszabb 
esetben, Oswald Mosley lenne a miniszterelnök.51 Churchill május végén, júni-
us elején több alkalommal is Franciaországba utazott, hogy megpróbáljon lel-
ket önteni az utolsó talpon maradt szövetségesébe, de a kísérlet a június 15-i, 
brit–francia unióra vonatkozó javaslat ellenére sem hozott eredményt. Paul 
Reynauld miniszterelnök hiába olvasta föl egymás után két alkalommal a ter-
vezetet, kormányában defetista hangulat uralkodott, így Philip Pétain marsall 
és George Weygand tábornok mielőbbi fegyverszünetre irányuló politikája ér-
vényesült.52 Igaz, a brit elszántságot megerősítette, hogy Franklin Delano Roo-
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sevelt elnök a dunkerque-i evakuáció után az amerikai hadsereg felesleges 
fegyverkészletét egy az egyben Nagy-Britanniába küldte, majd június 10-én 
úgy nyilatkozott, hogy Washington az Egyesült Királyság rendelkezésére bo-
csátja erőforrásait, mivel Franciaország kiesett a küzdelemből.53 Amikor Pétain 
marsall aláírta a fegyverszüneti egyezményt, az MI6 Section D (brit hírszerzés 
titkos hadviselési részleg) tekintélyes nagyságú fegyver-és robbanóanyag arze-
nált készített elő a német megszállás elleni harcra, majd nem sokkal később a 
szabotázsakciók megszállt nyugat-európai országokra való kiterjesztéséhez 
megalakult a SOE – Special Operations Executive (Különleges Műveleti Köz-
pont).54 A vegyes bizottság megszűnésével Wilson júniustól a háborús kabinet 
részeként működő gazdasági titkárság égisze alatt a munkaerő-gazdálkodás 
kérdéseivel foglakozott. Az új állást visszalépésként interpretálta, mert nem 
tudott megszabadulni Beveridge szoros felügyeletétől, általános hivatali fel-
adatai viszont sokszor mulatságos epizódokat vittek a Whitehall világába. 
Egyik alkalommal ügyeletes tisztként fel kellett ébresztenie a miniszterelnö-
köt, mert közvetlen hívást kaptak a Fehér Házból, így fültanúja lehetett an-
nak a beszélgetésnek, amelyben az atlanti szállítási útvonal védelmére Roo-
sevelt ötven rombolót ígért azzal a kikötéssel, hogy kapituláció esetén mind-
egyik egységet vissza kell küldeni az Egyesült Államokba. Hasonlóan emlé-
kezetes eset volt az a Churchill és Charles De Gaulle között zajló vita, amely-
ben a tábornok eredménytelenül próbálta kikérni a Bank of England széfjé-
ben tárolt francia aranykészletet.55 

1940 augusztusában a civil és a védelmi szféra közötti huzakodás pillanatok 
alatt véget ért, mivel a Luftwaffe szünet nélkül bombázta a RAF bázisait, majd az 
ősz folyamán a Birmingham, Bristol, Liverpool, Plymouth, valamint a többi na-
gyobb település ellen fordult. Amikor december közepén a RAF sikeres fellépése 
elriasztotta a Luftwaffe bombázóit az újabb, London elleni támadásoktól,56 Chur-
chill változtatott a kormány szervezeti felépítésén. Beveridge államtitkár lett a 
Munkaügyi Minisztériumban, Wilson, pedig titkár abban a tárcaközi bizottságban, 
amely a munkaerő egyes ágazatok közötti elosztásával törődött. A testület gyorsan 
a figyelem középpontjában találta magát, midőn Wilson január végén azt indítvá-
nyozta, hogy a mozgósítási arányok meghatározásakor ne a védelmi szféra tetsző-
legesen meghatározott igényeit, hanem a hadianyag-ellátás színvonalát vegyék fi-
gyelembe.57 Az ajánlással Bevin is egyetértett, így nem sokkal később a szakmai 
elismerés jeleként az alig huszonnégy esztendős Wilson állhatott a Manpower, 
Statistics and Intelligence Branch – Munkaügyi, Statisztikai és Hírszerzési Ügyosztály 
– élére.58 A januári előterjesztésben foglaltak kivitelezhetőségéhez nagyban hozzá-
járult, hogy március elején a washingtoni kongresszus jóváhagyta a lend-lease 
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megállapodást,59 ráadásul a Harmadik Birodalom 1941 tavaszától minden erejével 
a Szovjetunió elleni hadjáratra készülődött. Június 22. után jóval ritkábban kellett 
légi riadót elrendelni, minthogy a Luftwaffe ekkor már a Vörös Hadsereg csapatait 
és az orosz nagyvárosokat bombázta.60 A direkt katonai fenyegetettség ugyan 
csökkent, de a brit gyárakban jelentkező szakemberhiányt még sem sikerült meg-
szüntetni, így a keleti front megnyitásával egy időben Beveridge irányítása alatt 
egy újabb bizottság alakult, amely a fegyveres erők személyzeti politikájával fog-
lalkozott. A Wilson titkári közreműködésével 1942 februárjára elkészült beszámoló 
két fő célkitűzést tartalmazott: a sorozást mindenképpen meg kell, hogy előzze a 
hadköteles korú férfiaknál az általános nyilvántartásba vétel, hogy időben fel tud-
ják mérni az egyes ember képességeit; ugyanakkor meg kell alakulnia a gépész-és 
elektromérnök hadtestnek. A javaslattal a kormány is egyetértett,61 de a miniszté-
rium hibáihoz fűzött, keresetlen megjegyzései nyomán Beveridge és Bevin viszo-
nya július elején visszavonhatatlanul megromlott. Az összeütközésből a pártpoliti-
kus került ki győztesen, így Beveridge az elkövetkező évek alatt a társadalombiz-
tosítás új rendszerén kezdett dolgozni, amely a munkanélküli segély, az ingyenes 
egészségügy, valamint a családi pótlék pillérein nyugodott.62 Az 1942-ben elké-
szült Beveridge–jelentés megállapításaival kapcsolatban már a kezdetektől létezett 
egyfajta politikai konszenzus, ám a tetemes hadikiadások miatt a vonatkozó jog-
szabályt a háború alatt nem tudták életbe léptetni. Igaz, Churchill is úgy kalkulált, 
hogy a pár év múlva esedékes választásokon a jóléti állam koncepciójával fog 
kampányolni.63 Beveridge a továbbiakban is számított Wilson segítségére, ám útja-
ik ekkor végérvényesen elváltak. A professzor a társadalmi reformok elméleti 
alapvetésén munkálkodott, míg Wilson 1941 augusztusától a Kereskedelmi Mi-
nisztérium alárendeltségébe tartozó Mines Department (Bányászati Főosztály) élére 

került, ahol a széntermelésre vonatkozó statisztikai adatok feldolgozását felügyel-
te.64 Az ügyosztály a szénbányászat állami ellenőrzésén kívül a szervezeti – műkö-
dési megújulás, és a modernizáció lehetőségeivel is foglakozott, amely azért is tűnt 
különösen aktuálisnak, mert a szénbázisra épülő energiaellátás közepette a kiter-
melés köszönőviszonyban sem volt a megnövekedett háborús szükségletekkel. A 
hiányt azzal párhuzamosan sem sikerült fedezni, hogy a kormány a kivitelt már 
1939. szeptember 3-án felfüggesztette, ráadásul a fegyverszünet után a Franciaor-
szágba irányuló export is véget ért. A bányák üzemeltetői emiatt majdnem húsz-
ezer fő elbocsátottak, így a munkáslétszám az 1939. évi 780 ezerről 1941-re 680 
ezerre csökkent.65 A kutató–elemző munkát ugyanakkor mindvégig gátolta, hogy 
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a tulajdonosok folyamatosan kitértek az érdemi együttműködés elől, azt üzenve az 
állampolgároknak, hogy minden probléma a munkavállalói hiányzások számának 
növekedésén alapul. A Wilson által december 3-án a kabinet elé terjesztett me-
morandum viszont rámutatott: a széntermelés anomáliái a létszámgazdálkodás 
hiányosságaiban gyökereznek. Ahogy a hadikonjunktúra révén a nők körében 
is teljessé vált a foglalkoztatottság, a bányász felesége vagy lánya sokszor job-
ban keresett, mint a családfő. Tehát a férfiak számára jobban megérte otthon 
maradni, hiszen a munkakötelezettség alóli felmentéshez elég volt egy, a fog-
lalkozási ártalmak révén könnyen megszerezhető orvosi igazolás.66 A tárnák 
világában uralkodó, erősen teljesítmény-alapú díjazási rendszer, pedig a mun-
kabiztonság rovására ment, ráadásul folyamatosan veszélybe sodorta az idő-
sebb dolgozók megélhetését.67 Noha a TUC – Trades Union Congress (Szakszer-
vezeti Kongresszus) 1940 nyarán vállalta, hogy tagság a háború idejére tartóz-
kodik mindennemű gyárfoglalástól és munkabeszüntetéstől, a növekvő számú 
túlóra és a jövedelmek értékvesztése végett 1942 májusában országos méreteket 
öltő bányászsztrájk kezdődött, amely műszakonként 20 pennys javadalmazást, 
ezen felül havi szinten 4 és 1/2 fontos minimálbér elérését tűzte ki célul.68 
Hugh Dalton kereskedelmi miniszter utasítására Wilfrid Greene jogászprofesz-
szor vezetésével külön tárcaközi vizsgálóbizottság létesült, amelynek Wilson 
lett titkára, ugyanakkor Gwilym Lloyd George, az utolsó liberális párti kor-
mánytag, Aneurin Bevan, későbbi egészségügyi miniszter, valamint Sidney 
Ford, és William Lawther, az ismert szakszervezeti vezető egyaránt közremű-
ködtek a testület munkájában.69 Wilson aránylag könnyen meggyőzte a bizott-
sági elnököt a követelés jogosságáról, miszerint a bányásztársadalom rászolgált 
a műszakonkénti 12 és 1/2 pennys illetményemelésre, hozzátéve, hogy az ága-
zati minimálbért a kormányzatnak kell meghatároznia. Lord Greene úgy ref-
lektált, hogy az utóbbi lépés a szénbányászat államosításával egyenértékű, 
amiben nem talált semmi kivetnivalót.70 

A munkaügyi kapcsolatok terén ugyan helyreállt a nyugalom, de Szingapúr 
elvesztése, Tobruk városának a német Afrika Korps általi elfoglalása, de főleg 30 
000 brit fogságba esése miatt a kormányfő alkalmasságát mind többen meg-
kérdőjelezték. Sir Stafford Cripps Eden Attlee támogatásával a háttérben azt 
próbálta megszondázni, hogy a parlament elfogadná-e miniszterelnöknek.71 A 
törvényhozók többsége azonban nem akart kockáztatni, így Churchill, nem kis 
részben a személyes népszerűség jóvoltából megnyerte a július 2-án megren-
dezett bizalmi szavazást, majd nem sokkal később Kairóba utazott,72 hogy lel-
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ket önthessen katonáiba, valamint maga mellé állítsa az egyiptomiakat. A 8. 
hadsereg élére kinevezett Bernard Montgomery altábornagy október végétől 
sikeres ellentámadásokkal visszaszorította Rommel haderejét, amely ráadásul 
két tűz közé került, amikor november 17-én a Torch (Fáklya) hadművelet égisze 
alatt amerikai és brit csapatok szálltak partra Marokkóban.73 A megnövekvő 
utánpótlási igények, valamint az őszi hidegek miatt felmerült, hogy a vidéki 
házakban korlátozzák a fűtést, Churchill azonban nem járult hozzá Dalton in-
dítványához. Míg a kormányfő azzal próbált lelket önteni a bányák személyze-
tébe, hogy a tárnákban végzett munka legalább ugyanolyan dicsőség, mint a 
frontszolgálat,74 a Wilson által vezetett ügyosztály béremelésekkel, a normán 
felüli teljesítmények jutalmazásával próbált úrrá lenni a szénkitermelés gondja-
in. 1943 tavaszán a Mines Department végre megmenekült a Board of Trade 
gyámkodásától, azért, hogy a Gwilym Lloyd George alatt működő Ministry of 
Fuel, Light and Power (Üzemanyag, Villamos áram-és Energiaügyi Minisztérium 
alapját képezze.75 Wilson az új tárcánál addigi tevékenységének elismeréseként 
főigazgatói tisztséget kapott, majd nem sokkal később az Anglo-American 
Combined Chief of Staffs (Angol–Amerikai Egyesített Vezérkari Főnökség) egyik 
albizottságában titkárrá léptették elő, ahol az európai második front megnyitá-
sához szükséges energiahordozók készletezésének ellenőrzésével és a hadjárat 
logisztikai előkészítésével kezdett foglalkozni.76 Időközben a hadiszerencse a 
szövetséges hatalmak mellé szegődött. 1943. május 13-án Erwin Rommel meg-
maradt csapatai letették a fegyvert, aminek jóvoltából két hónap múlva a szö-
vetségesek partra szálltak Szicíliában. Az előretörést kezdetben az is segítette, 
hogy a Wehrmacht Sztálingrádnál, majd Kurszk közelében súlyos vereséget 
szenvedett a Vörös Hadseregtől, ugyanakkor Mussolini leváltása nem csupán 
az olasz, hanem az ország területén állomásozó német erőknél is jelentős zavart 
okozott.77 A brit szénbányászat számára az itáliai hadművelet ugyan nem ho-
zott különösebb plusz megterhelést, ettől függetlenül a munkaerőhiány to-
vábbra is valós probléma maradt. Az illetékes minisztérium a hiányzó létszá-
mot sorozással tervezte pótolni, ám Wilson számításai révén igazolást nyert, 
hogy a tapasztalatlan munkások kiképzése és elszállásolása többe kerül, mint 
amekkora haszon várható az említett lépéstől. Az elavult üzemek részleges be-
zárásával, a termelés gépesítésével sikerült növelni a szénkibocsátást, viszont 
az ifjabb Lloyd George arra figyelmeztetett, hogy a kettős kontroll nem elég ha-
tékony, ezért indítványozta, hogy a menedzsment esetén is a kormány legyen a 
munkaadó, amit, ha másképp nem megy, a bányák államosításával kell megva-
lósítani.78 Churchill azonban úgy vélte, az ellenőrzés nem működött rosszul, 
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miután az előző hideg tél során nem volt érdemi fennakadás, a szénkészlet 
nőtt, és az önkényes hiányzások száma sem ment 5% fölé. A köztulajdonba vé-
telt nem tekintette időszerűnek, mondván az ügy a háborús erőfeszítés köze-
pette túlságosan megosztaná a társadalmat, amikor egy előrehozott választás 
semmiképp nem lenne célszerű.79 

A dél-európai hadieseményekkel párhuzamosan Harold és Gladys már első 
gyerekük születésére készülődött, ezért július folyamán egy Richmond kerüle-
tében lévő, a korábbihoz képest valamennyivel nagyobb lakásba költöztek. 
Wilson 1943 októberében egy Hudson bombázó fedélzetén Washingtonba re-
pült, hogy az amerikai kormányhivatalokkal egyeztesse a nyárra tervezett 
franciaországi partraszállás gazdasági feltételeit. A kemény alkudozásokkal 
tarkított megbeszélések kétségtelenül lefoglalták, a tárgyalási szünetek során 
mégis bejárta New Yorkot, miközben azt is kihasználta, hogy az Egyesült Ál-
lamokban sokkal bőségesebb volt az áruválaszték. Szüleinek, feleségének és 
barátainak élelmiszercsomagokat készíttetett, mialatt egy új öltöny, négy nyak-
kendő, öt ing és néhány nadrág megvásárlásával felrissítette ruhatárát. Miután 
Robin december 5-én megszületett, egy újabb meglepetéssel rukkolt elő: kará-
csony táján az energiaügyi miniszter és korábbi mentora előtt felfedte szándé-
kait, hogy a Labour színeiben indulni kíván a legközelebbi választásokon. Az 
elhatározás már évek óta érlelődött, hiszen még az 1939-es év során belépett 
Liskeard munkáspárti alapszervezetébe, 1943 közepén tagja lett a Fabiánus 
Társaság Végrehajtó Bizottságának, majd az 1944. február 9-i jelölőgyűlést kö-
vetően bekerült a potenciális képviselő aspiránsok közé.80 Május elején még 
úgy látszott, hogy Wilson fog indulni Peterborough körzetében, ez azonban 
nem nyerte el az ottaniak tetszését, mivel helyi Munkáspárt egy szakszervezeti 
támogatással bíró lokálpatrióta érdekében kampányolt. Végül úgy döntött, 
hogy a gyerekkorában megismert Merseyside területén lévő, Liverpoolhoz kö-
zeli Ormskirk mandátumára pályázik.81 

1944. június 6-án Dwight David Eisenhower parancsnokságával kezdetét 
vette az Overlord hadművelet, vagyis megnyílt a régóta várt európai második 
front. A hosszas tüzérségi előkészítés, valamint az előző éjszaka végrehajtott 
légi deszant akciók után a hetvenezer fős amerikai és kilencvenezer fős brit 
nemzetközösségi kontingens, igaz jelentős veszteségek árán, megszilárdította a 
Caen és Cherbourg között megszerzett hídfőállásokat, majd néhány nap eltel-
tével közel 350 ezer katona ért partot francia területen. Az atlanti német véde-
lem összeomlott, ráadásul augusztus 15-én Marseille-t is bevették az amerikai 
csapatok. Mivel a Rhône völgyi invázió sikeresen haladt előre, a harapófogóba 
szorult Wehrmacht folyamatosan meghátrált. 1944. augusztus 25-én felszaba-
dult Párizs, szeptember 4-én már Brüsszelben voltak a szövetségesek.82 A szén- 
és üzemanyag-utánpótlás megszervezése kifogástalanul sikerült, Wilson mégis 
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rendkívül kényes helyzetben találta magát, ugyanis a Labour hivatalos képvi-
selő jelöltjeként automatikusan le kellett mondania a korábban vállalt köztiszt-
viselői megbízatásáról.83 Miután 1944 szeptemberében az energiaügyi minisz-
térium összeférhetetlenség miatt megszüntette jogviszonyát, Beveridge asszisz-
tenciájával visszatért Oxfordba, hogy korszakalkotónak tekinthető tanulmá-
nyain dolgozzon.84 A New Deal for Coal Wilson legszigorúbb baloldali kritikusai 
szerint is igen magas színvonalú munka, amely a roosevelti politikai gondol-
kodás szellemében elemezte a szénbányászat fejlődésének lehetséges perspek-
tíváit,85 végül arra következtetett, hogy a tulajdonosok és a munkavállalók el-
lentétei, valamint az évtizedes sérelmek miatt a tárnák köztulajdonba vétele 
nélkül nincs rá esély, hogy az ágazat ismét a világ élvonalába tartozzon.86 A 
bányaipar irányításában történő dolgozói részvétel ugyan kimaradt a műből, 
viszont a foglalkoztatás elsőrendű feladattá vált, amely a 30-as években megta-
pasztalt súlyos munkanélküliségből kiindulva a fejlődés ígéretével volt egyen-
értékű.87 Túl radikális gondolatok már csak azért sem szerepeltek a New Deal 
for Coal című könyvben, mert Wilson a választások előtt nem akarta elidegení-
teni azt a középosztálybeli csoportot, amely a Liberális Párt térvesztésével pár-
huzamosan a potenciális Labour szavazók táborát erősítette, ugyanakkor nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a munkáspárti politikusokat a görögországi 
események fokozott óvatosságra inthették. Miután Churchill és Sztálin 1944 ok-
tóberében informálisan megállapodott az egyes kelet-közép európai és balkáni 
országok hovatartozásáról, brit csapatok szálltak partra Athénban, hogy le-
fegyverezzék a kommunista párthoz és a szocialista mozgalomhoz kötődő par-
tizánalakulatokat.88 Az EAM (a nemzeti felszabadító hadsereg politikai szár-
nya) 1944. december 3-án tüntetést szervezett a parlament elé, viszont a mo-
narchista jobboldalhoz sorolható félkatonai szabadcsapatok, valamint a brit 
hadsereg gépfegyverekből tüzet nyitott a felvonulás résztvevőire. 25-en meg-
haltak, míg 148 személy súlyosan megsebesült. A munkáspárti frakció magya-
rázatot követelt a brutális katonai fellépés miatt, egyben kérdőre vonta Chur-
chillt. A brit kormányfő döbbenetesnek nevezte a történteket, majd hozzáfűzte: 
nem volt bölcs dolog gyerekeket hozni a felfegyverzett görög fővárosba. A SOE 
szerepét azonban nem vizsgálták.89 

Wilson 1945. január elsejével bekerült az OBE – Order of British Empire (Brit Bi-
rodalmi Érdemrend) birtokosai közé, majd a választásokig tartó időszakban a vas-
úti közlekedésre vonatkozó államosítási tervek előkészítésével foglalkozott, 
ugyanakkor gazdasági vezetője volt az egyetem közgazdász szakkollégiumának.90 
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A pünkösd előtt megtartott pártkonferenciával kezdetét vette a választási ké-
szülődés. Wilson folyamatosan kampányolt, tudniillik a Preston és Southport 
déli határa között található körzetben 1939 óta Stephen King-Hall, a tekinté-
lyes, komoly ellenfélnek tekinthető, politikailag független publicista töltötte be 
a parlamenti mandátumot. A szénbányászat hanyatlása miatt kialakult jelentős 
munkanélküliség elméletileg a Labour számára volt előnyös, azonban a kör-
nyék gazdálkodói, a helyi tulajdonosok, valamint a közeli nagyvárosba ingázó, 
elsősorban a textiliparban és a hajózás területén dolgozó irodai alkalmazottak 
többsége inkább a status quo fenntartásában volt érdekelt.91 A választás Wilson 
magabiztos győzelmével végződött.92 
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