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Pál István  
 

Huddersfieldtől Oxfordig - Harold Wilson gyermek-és ifjúkora 1916-
1934 

 
 
James Harold Wilson, aki 1964 és 1970, majd 1974 és 1976 között ‒ Tony Blairt 

megelőzően a leghosszabb ideig ‒ volt Nagy-Britannia munkáspárti kormányfője, 
1916. március 16-án született az ún. Colne Valley területén található Milnsbridge-
ben, Huddersfield egyik elővárosában. Wilson családja az átlagosnál magasabb 
színvonalon élt, de ősei között nem voltak kiemelkedő személyiségek.1 Sir Alec 
Douglas-Home, akit hivatalban lévő miniszterelnökként módfelett irritált, hogy 
Wilson rendszeresen történelmi címén szólította, egy 1963-as tévéinterjúban azzal 
replikázott, hogy „amennyiben én vagyok a 14. Home őrgróf, akkor feltételezhető, 
hogy az ellenzék vezérének személyében a 14. Mr Wilsont tisztelhetjük”.2 Lord Ho-
me tréfásnak szánt megjegyzése egyáltalán nem volt alaptalan, mivel a genealógu-
sok kiderítették, hogy amikor Alexander Home számára 1605-ben az uralkodó grófi 
címet adományozott, Rievaulx községben már hét – nyolc nemzedék óta létezett a 
Wilson-család. A legkorábbi ős, akit név szerint sikerült azonosítani, az 1613-ban 
elhunyt James Wilson takács volt, aki ezzel párhuzamosan művelte a közelben lévő 
apátságtól bérelt földeket. Wilsonék az 1640-es forradalom utáni, polgárháborús 
időszakban kiléptek a hivatalos anglikán vallás kötelékéből, majd a nonkonformista 
egyházban találtak új szellemi közösségre. A mezőgazdaság egészen a XIX. századig 
meghatározó szerepet játszott a család megélhetésében, amelyhez a különböző 
iparosmesterségek űzése kiegészítő jövedelemforrásul szolgált. A politikus felme-
női közül John Wilson, Harold 1817-ben született dédapja volt az első, akinek éle-
téről viszonylag pontos információkkal rendelkezünk.3 John Rievaulx községben 
született, ahol kezdetben – a földművelés mellett - cipészként dolgozott. 1850-ben 
Helmsley városába költözött, miután egy sikeres pályázat nyomán kinevezték az 
ottani szegényház műhelyfőnökének.4 Tevékenységét 1853-tól Yorkban folytatta, 
ahol közel 500 fegyenc átneveléséért tartozott felelősséggel, miközben évi fizetése 
a korábbi hatvan fontról 135 fontra emelkedett. James Wilson, Harold nagyapja, 
1843-ban látta meg a napvilágot. James egy textilkereskedő mellé szegődött tanu-
lónak, majd később (feltehetően azt követően már egykori mesterének üzlettárs-
ként eljegyezte, végül 1872-ben feleségül vette Jane Thewlis-t, Titus Thewlis, egy 
manchester-i pamutfonó tulajdonosának lányát. Ugyanakkor sógora, a prosperáló 
stocktoni esernyőgyár tulajdonosaként jelentős ismertséggel rendelkező Herbert 
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Thewlis jóvoltából felsőbb társadalmi osztályba került. James Wilson üzlete sze-
rény, de tisztes nyereséget hozott. Személye azonban nem elsősorban kiemelkedő 
vagyoni helyzetének, hanem a kongregacionalista egyház presbitereként, illetve az 
ehhez kötődő civil szervezet alelnökeként a közösség érdekében kifejtett munkás-
ságának köszönhetően maradt emlékezetes. A James Wilson - Jane Thewlis házas-
párnak hat gyereke volt. Jack, a legidősebb fiú már említésre érdemes szerepet vál-
lalt a politikai életben,

5
 amikor az 1895-ös választási kampány során aktivistaként 

tanúja volt annak, hogy Keir Hardie, az Independent Labour Party (a Független 
Munkáspárt) első, a londoni West Ham körzetben megválasztott képviselője ki-
esett a parlamentből, de öt évvel később visszaszerezte mandátumát.6 Öccse, az 
1882-es születésű Herbert Wilson, mindenekelőtt kémiatudásával hívta fel magára 
a figyelmet, de a többi tantárgyból már nem voltak olyan jók az eredményei, hogy 
egyetemi ösztöndíjat kaphasson, a család anyagi helyezte pedig nem tette lehető-
vé számára a legmagasabb szintű oktatást. Harold édesapja először a Manchester 
Technical College Institute of Chemistry (Manchesteri Műszaki Főiskola Kémiai In-
tézet) kötelékében folytatta tanulmányait, majd 16 éves korától a manchesteri 
Levinson textilfestő vállalatnál dolgozott ipari vegyészként. Amikor a század első 
éveiben a textil iránti kereslet ingadozásai vagy a szakmában erősödő nemzetközi 
verseny következtében többször is munka nélkül maradt, a politikában keresett 
kárpótlást.7 Herbert ugyanis már a kezdetektől osztotta Jack közéleti elkötelezett-
ségét: tízéves korában röpcédulákat terjesztett, majd az 1906-os választások idején 
tagja volt az acélmunkás szakszervezet által delegált John Hodge képviselőjelölt 
kampánystábjának, aki a huszonkilenc, a Liberális Párt és a Labour által közösen 
állított jelölt egyikeként bekerült a parlament alsóházába.8 1908-ban, amikor 
Henry Campbell-Bannerman miniszterelnök gyógyíthatatlan betegsége miatt le-
mondott, utóda Herbert Asquith, Winston Churchillt kérte fel a tengerészeti, illetve 
helyi önkormányzatokat felügyelő tárca vezetésére, aki viszont mindenképpen 
President of the Board of Trade (kereskedelmi miniszter) szeretett volna lenni. 
Churchill ugyan megkapta a kormányfői hozzájárulást, azonban mint a kabinet új 
tagjának az akkor hatályos törvény értelmében újra meg kellett méretnie magát 
valamelyik időközi választáson. A 20. század egyik kétségtelenül meghatározó sze-
mélyisége az északnyugat-manchesteri körzetben indult, azonban - főleg a női sza-
vazók ellenérzései nyomán - mandátumszerzési kísérlete nem sikerült. Végül a 
skóciai Dundee-ban lett képviselő.9 Manchesteri korteshadjáratában Herbert 
Thewlis, korábbi Lord Mayor (főpolgármester) volt a kampányfőnök, akit Herbert 
Wilson helyettesített. Herbert még sok év elteltével is szívesen mesélt a korabeli, 
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dicsőséges eseményekről, amely számára a politikai pályafutás zenitjét jelentette, 
de egyben „a részvétel a fontos, nem a győzelem” elvére való hivatkozással Ha-
roldnak már gyerekkorában is egyfajta szellemi iránytűként szolgált. Herbert Wil-
son 1906-ban feleségül vette Ethel Seddon-t, a hozzá hasonlóan radikális szabadel-
vű, pár hónappal idősebb tanítónőt. A munkásosztályhoz sorolható Seddon család 
történetéről meglehetősen hiányosak az ismereteink. Ethel édesapja, William 
Seddon vasúti tisztviselőként dolgozott, amely a két nagyapa mozdonyfűtői, illetve 
karbantartói beosztásához viszonyítva már szakmai és társadalmi értelemben is 
előrelépést jelentett. Míg Wilsonék individualista nézeteket vallottak, a Seddon-
féle rokonság a kollektivizmus hívének számított. William elkötelezetten támogatta 
a trade-unionizmust, akárcsak Ethel fiútestvére, Harold, aki egészségügyi okok mi-
att húszas évei elején kivándorolt Ausztráliába. Harold Seddon először a transzkon-
tinentális vasútvonal építésénél vállalt munkát, majd szakmai renoméjának meg-
alapozását követően a szakszervezeti mozgalomban futott be karriert. A sikereiről, 
anyagi gyarapodásáról szóló hírek ismeretében a Seddon család többi tagja is átte-
lepült. Ez utóbbi döntést nagymértékben megkönnyítette, hogy William számára 
állást ajánlottak a szövetségi állam vasúttársaságánál. Ethel mindig sokat gondolt 
az ötödik kontinensen élő rokonaira, akik nem csupán a kellemesebb éghajlatot 
élvezhették, hanem nagyobb létbiztonságban, sokkal nyugalmasabb körülmények 
között élhettek, mint az a brit alsó középosztály, amelyhez férjével tartoztak. Miu-
tán 1909. március 12-én megszületett Marjorie, Herbert végleg eltávolodott a poli-
tikában való aktív részvételtől, hogy minden figyelmét jó kedélyű, intelligens kislá-
nyának szentelhesse. A család létszáma azonban sokáig nem változott, mert Her-
bert állása ezekben az években igencsak bizonytalannak tűnt. Amikor 1912-ben a 
kelmefestő ipar ismét leszálló ágba került, a Wilson-család kényszerűen elhagyta 
Manchestert, tudniillik Herbertnek csak a John W. Leitch and Co. (Részvénytársa-
ság) milnsbridge-i üzemében sikerült olyan munkahelyet szereznie, amely szakmai 
szempontból, és az elérhető jövedelem viszonylatában is elfogadhatónak lehetett 
tekinteni.10A város vegyipara a 19. század elejétől gyors ütemben fejlődött, így az 
1900-as évek elejére Huddersfield joggal vallotta magát a szénvegyészet brit fel-
legvárának. A hazai termelésű kőszénkátrány, valamint a textilfestékek kiemelke-
dően nagy hányada származott a környékről, miközben a Leitch and Co. arról volt 
híres, hogy tíz évvel korábban a szigetország gyárai közül elsőként állított elő 
trinitro-toluolt (TNT). Ezzel párhuzamosan jó néhány cég foglalkozott a gyapjúszö-
vő és fésűsfonó üzemek kiszolgálásával, főleg a különböző típusú kelmék színezé-
sével. Huddersfield más iparvárosokhoz képest nem állt rosszul, igaz, az erősödő 
német verseny itt is éreztette hatását. Az első világháború a település szempontjá-
ból kedvező változást hozott, amennyiben Asquith miniszterelnök a hadiipar fej-
lesztése során több alkalommal is második szülővárosának kedvezett.

11
 Herbert 

Wilson, aki vállalatánál a robbanóanyagok előállításával foglalkozó részleget irányí-
totta, váratlanul exponált helyzetbe került, a megnövekedett felelősség jóvoltából 
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munkaadói szemében nélkülözhetetlenné vált, majd egyben komoly béremelést 
kapott. Wilsonék anyagi feltételeik javulásával egy időben két fontos döntést is 
meghoztak. Herbert már régóta vágyott rá, hogy legyen egy fiúgyermeke, akinek 
utódai továbbvihetik a család nevét. Egy évvel később, hogy e kívánság valóra vált, 
Herbert és Ethel a Warneford Road 4. szám alatti sorházban bérelt, háromszobás la-
kásból átköltözött a Western Road 40. számon található ikerházba. A házaspár 440 
fontot fizetett az első, saját tulajdonú ingatlanáért, amely tipikus középosztálybeli 
lakhely volt egy hasonló státuszú emberek által lakott városrészben. Herbert Wilson 
1918 őszén kilépett a Leitch Részvénytársaságtól, mivel a rivális L. B. Holliday and 
Co., a legnagyobb brit festékgyár magasabb, évi 425 fontos jövedelmet ajánlott fel 
számára.12 Mindazonáltal, a Holliday nem kifejezetten a munkavállalók iránti lojalitá-
sáról volt közismert, ugyanis a rendkívül szigorú szolgálati szabályzaton kívül utasí-
tásba foglalták, hogy a művezetőnek minden hónapban 25%-os létszámleépítést kell 
végrehajtania. Bár Herbert Wilson nyíltan soha nem kérdőjelezte meg a tulajdonos 
parancsait, folyamatosan arra törekedett, hogy kizárólag alkohol fogyasztása, vagy a 
többi dolgozó életét veszélyeztető, súlyosan felelőtlen magatartás esetén távolítson 
el embereket a cég kötelékéből. A vállalatnál betöltött pozíciója alapján egyértelmű-
en az alsó középosztályhoz lehetett sorolni, konzervatív barátai előtt mégis állandó-
an arról beszélt, hogy a munkásosztályhoz tartozik.13 

Harold első konkrét emléke a Németországgal aláírt békeszerződés után meg-
rendezett városi ünnepséghez kötődik, 1919 júniusában, amikor szüleivel együtt 
hallgatta az utcán menetelő zenekarokat. Azt viszont fel tudta idézni, hogy édesanyja 
már ennél korábban is sokszor válaszolt azzal a kisfiú a nehéz kérdéseire, hogy „ami-
kor vége lesz a háborúnak”. Harold Marjorie árnyékában nőtt fel, aki természetétől 
fogva domináns személyiség volt. Nővére úgy tekintett rá, mintha a tulajdonát ké-
pezné: dédelgette, vigyázott rá, de minden eszközt felhasznált annak érdekében, 
hogy szigorú fegyelem alatt tarthassa. Harold néha fellázadt, egyszer például nem 
volt hajlandó bepakolni a csomagját, amikor a család szabadságra indult, mert 
Marjorie túlzó igényekkel állt elő, viszont az esetek többségében vita nélkül elfogad-
ta a testvérétől kapott instrukciókat. Mindazonáltal, Harold félt a nővérétől, aki az 
egyik scarboroughi nyaralás alkalmával belökte a hullámok közé. A kisfiú csuromvizes 
lett, rázta a hideg, így vissza kellett térnie a szállásra, hogy megszárítkozzék. E negatív 
élménytől felnőttkorában sem tudott teljesen megszabadulni, sokan évtizedekkel 
később is azt mondták, hogy a miniszterelnök viselkedéséből megállapítható volt, 
hogy jelen van-e az idősebb lánytestvér.  Wilson négy és féléves korában kezdett 
Milnsbridge önkormányzati iskolájába járni. Az első időszakban a kisfiú életét alapo-
san megkeserítette, hogy első osztályban a tanítónő rendkívül durván bánt diákjaival, 
azon kívül, hogy szakmailag sem állt a helyzet magaslatán. Otthon nem panaszkodott 
e miatt, így szülei, bár tudták, hogy mi folyik az intézmény falai között, nem avatkoz-
tak közbe, mondván valószínű, hogy a tantestület nem venné jó néven az egyik kol-
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légájuk elleni agitációt. Harold viszonylag rövid idő elteltével nem csak hogy megme-
nekült a büntetésektől, hanem sikeresen megbirkózott a feladatokkal. Az osztályban 
nem uralkodott erős versenyszellem, mégis kiváló tanulmányi eredménnyel büszkél-
kedhetett, ráadásul szinte mindig a legjobb tanulók csoportjába tartozott. Tanárai 
ugyanakkor nem tekintették átütően tehetségesnek vagy eredetinek, azonban le vol-
tak nyűgözve állhatatosságától, érdeklődésétől, és főleg emlékezetének megbízható-
ságától. Harold sajnálta, hogy nem tudott könnyen verset tanulni, arcokat vagy tér-
képrészleteket megjegyezni, az egyes tényekre és a számokra viszont kvázi erőfeszí-
tések nélkül emlékezett.14 Wilson az első adandó alkalommal belépett a kiscserké-
szek közé, hiszen Marjorie ekkor már évek óta lelkes résztvevője volt a mozgalom-
nak. Az említett kötődést csak megerősítette, hogy édesapja az öregcserkészek helyi 
korelnökeként tevékenykedett, édesanyja pedig a lányok szekcióját irányította. A 
cserkészegylet működésének szerves része volt a vasárnapi istentisztelet, a kisfiú 
számára viszont sokkal inkább a közösség, valamint az ennek égisze alatt megtanul-
ható praktikus ismeretek jelentették az igazi vonzerőt. Harold érdeklődése nem tért 
el a korabeli gyerekekétől, noha társai szerint pajtásuk talán túlságosan is józan volt, 
sőt, bizonyos értelemben kicsit földhözragadtnak tekintették. Mint sportoló, nem 
emelkedett ki a többiek közül. Inkább lelkes, mint ügyes csapatjátékosnak tartották, 
aki a helyi futballcsapat szurkolójaként, és nem az iskolai focimeccsek résztvevője-
ként érzi magát igazán elemében.15 

Harold hétéves korában vakbélműtéten esett át, amely nem az operációval járó 
kellemetlenségek, illetve az otthoni környezet kényszerű elhagyása, hanem az általa 
tett első politikai megnyilvánulás miatt vált emlékezetessé. Amikor 1923. december 6-
án, az orvosi beavatkozást követően Herbert és Ethel bementek hozzá a kórházba, a 
kisfiú, miután felébredt a narkózisból, arra kérte szüleit, hogy inkább menjenek el sza-
vazni, mert hozzá másnap délelőtt is visszatérhetnek. Ezzel párhuzamosan azt is kifeje-
zésre juttatta, hogy a jelöltek közül a munkáspárti Philip Snowden áll hozzá a legköze-
lebb.16A védővámok bevezetéséről szóló vita jegyében zajló előrehozott választás 
eredményeképp azonban patthelyzet állt elő, ti. 258 mandátummal továbbra is a Kon-
zervatív Párté maradt a legnagyobb parlamenti frakció, ám nem volt meg az abszolút 
többség a kormányzáshoz. Stanley Baldwin miniszterelnök tárgyalásokat kezdett a Li-
berális Párttal, hogy ennek révén az új kormányfő akár kétharmados többséggel irá-
nyíthasson, a közös jelölt személyében viszont nem sikerült megállapodni. V. György 
király ekkor a második legtöbb, szám szerint 191 mandátumhoz jutó Munkáspárt vezé-
réhez fordult, vagyis Ramsay MacDonald kapott felkérést a kormányalakításra.17 A Ha-
rold részéről megfogalmazott kívánság annak ellenére is teljesült, hogy szülei lekéstek a 
voksolásról. A választókörzetben Philip Snowden megújította az 1923 novemberében 
szerzett parlamenti mandátumát, igaz, csupán 2500 szavazattal nyert, tudniillik a másik 
két országos politikai erő is önálló jelölteket állított. Herbert Wilson, aki egyre komo-
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lyabb szimpátiával figyelte a Munkáspárt erősödését, egyetértett a kisfiú javaslatával, 
mert tudta, hogy a liberálisokra adott voks minden bizonnyal a konzervatív jelölt győ-
zelméhez fog vezetni.18 

Harold számára az 1924-es év újabb megpróbáltatással kezdődött, mivel orvosi 
utasítás nyomán kénytelen volt az egész tavaszi félévet otthon tölteni. A lábadozás 
idején többször is belelapozott nővére gyerekenciklopédiájának történelmi részeibe, 
a szülők által előfizetett Children’s Newspaper és a Meccano Magazine című gyerek-
újságokat olvasgatta, majd amint egy kicsit jobban lett, vasúti terepasztal építésével 
foglalatoskodott. A nyár elején, amikor Ethel és Marjorie cserkésztáborban voltak, 
Herbert és Harold a család oldalkocsis motorkerékpárjával kirándulást tett London-
ban, hogy mintegy kárpótlásként megmutassa fiának a legfontosabb emlékhelyeket, 
és a nemzet alapvető politikai intézményeit. A városnézés a Buckingham Palota, a 
Tower, a Westminster Abbey, a Hyde Park, és a parlament megtekintését követően a 
Downing Streeten folytatódott. A kisfiú megállt a kormányfői rezidencia küszöbén - 
amiért senki nem szólt rá – Herbert pedig szinte azonnal lefényképezte. A fotó beke-
rült a családi albumba, és egészen Harold Wilson pártvezérré választásáig ott is ma-
radt. A Wilson-család tagjai végül a Wembley vásárvárosban találkoztak; Ethel és 
Marjorie a cserkészekkel együtt a fővárosban maradt, az apa és fia viszont Oxford és 
Stratford érintésével visszatért Milnsbridge-be.19 

Az első munkáspárti kormány megalakulásához Wilsonék Colne Valley lakossá-
gának többségével együtt nagy reményeket fűztek, MacDonald azonban kevés ki-
vételtől eltekintve nem tudta megvalósítani a választási programjának ígéreteit. A 
Labour 50%-os parlamenti többség híján rászorult a liberális frakció támogatására, 
másrészt, mivel nem rendelkezett megfelelő közigazgatási tapasztalattal, a minisz-
terelnök szabadelvű és konzervatív politikusokat is meghívott a kabinetbe. Mac-
Donald ennek segítségével azt próbálta demonstrálni, hogy egy szakértői jellegű – 
kvázi nemzeti egységkormány – élén áll, amelyben harcostársai közül is kizárólag a 
mérsékelt reformerek juthatnak felelős pozícióhoz. Philip Snowden lett a 
Chancellor of Exchequer (pénzügyminiszter), Arthur Henderson a Home Secretary 
(belügyminiszter), John Wheatley, a Clyde szakszervezeti mozgalmának vezéralakja 
a Secretary of State for Health (az egészségügyi miniszter), Sydney Webb, a Labour 
fő teoretikusa, pedig a kereskedelmi miniszter. A Ministry of Education (az oktatási 
tárca) élére a közismert liberális politikus, Charles Trevelyan kapott felkérést. A ka-
binet nem sokkal megalakulását követően elfogadta a Wheatley által kimunkált 
városfejlesztési programot - amelynek keretében 1933-ig valóban közel félmillió 
szociális lakás épült – ugyanakkor Trevelyan vezetésével előremutató terveket dol-
goztak ki az alap-és középfokú oktatás expanziójára. A közel egymilliós munkanél-
küliség negatív társadalmi hatásait a segély összegének emelése nyomán sikerült 
mérsékelni, a pénzügyminiszternek ahhoz viszont már nem volt bátorsága, hogy 
egy nagyobb szabású közmunka programot kezdeményezzen.20 Igaz, ez utóbbi már 

                                                         
18 FOOT, Paul: The Politics of Harold Wilson, Penguin Books Ltd., London, 1968. 26. 
19 PIMLOTT (1992): 17-18. 
20 JEMNITZ János: Az első munkáspárti kormány Angliában, IN: HARSÁNYI Iván – JEMNITZ János 
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csak azért sem volt valós opció, mert a megvalósításhoz át kellett volna alakítani a 
közteherviselés addigi gyakorlatát, amely merőben ellentétes lett volna a liberális 
gazdaságfilozófiával. MacDonald óvatossága még abban is megmutatkozott, hogy 
közölte a TUC – Trades Union Congress (Szakszervezeti Szövetség) vezetőivel: sztrájk 
esetén automatikusan életbe lépteti az Emergency Powers Act (a szükségállapoti tör-
vény) vonatkozó passzusait. A miniszterelnök komolyan gondolta ez utóbbi figyel-
meztetést, tudniillik a Royal Navy (a királyi haditengerészet) 800 áramfejlesztőt tar-
tott készenléti állapotban, hogy az áramszolgáltatás még egy általános munkabe-
szüntetés esetén is működjön.21 A kormányfő figyelme ugyanakkor mindinkább a 
külpolitika felé irányult, mivel a francia-német viszony javításának szükségességében, 
vagy Dawes–terv támogatásában könnyebb volt konszenzust találni, mint az állami 
beavatkozás mikéntjét érintő kérdések terén. MacDonald sikeresen kilobbizta, hogy 
Párizs és Brüsszel szüntesse meg a Ruhr-vidék katonai megszállását, azonban a brit-
szovjet kapcsolatok rendezésére irányuló törekvés súlyos kudarccal végződött.22 Mi-
után 1924 februárjában az Egyesült Királyság elismerte a Szovjetuniót, MacDonald 
tárgyalásokat kezdett Moszkvával, amely egyrészt bilaterális kereskedelmi, másrészt 
a Cári Oroszország által kibocsátott, de a bolsevik rendszer által el nem ismert állam-
kötvények brit tulajdonosainak jövőbeni kártalanításáról rendelkező szerződés alá-
írására irányult. A brit kormány egy nagyobb összegű hitelt folyósított volna Moszk-
vának a fennálló tartozásai törlesztéséhez, amit a szovjet fél a forradalom után álla-
mosított angol javak utáni részleges ellentételezésével készült viszonozni. A képvise-
lők többsége helytelenítette, hogy Moszkva a brit adófizetők pénzéből törlessze az 
általa vitatott első világháborús adósságokat, miközben Labour és a Liberális Párt vi-
szonya az arányos képviseleti rendszer elutasítása, az állami beavatkozás melletti el-
kötelezettség, de főleg az ún. Campbell-ügy kapcsán véglegesen megromlott. Ami-
kor a legfőbb ügyész a kommunista Workers’ Weekly főszerkesztőjét a lap vezér-
cikkéből kiindulván lázítással vádolta, a vizsgálat MacDonald határozott kérésére 
rövid időn belül befejeződött. Miután az ellenzék úgy vélte, hogy a munkáspárti 
balszárny szélsőséges elemei kényszerítették beavatkozásra a miniszterelnököt, 
a liberálisok október 8-án megvonták a bizalmat a kormánytól. A parlament fel-
oszlott, majd az uralkodó október 29-ére kiírta a választásokat.23Az időzített 
bomba végül október 25-én, a voksolást megelőző szombaton robbant, amikor 
Sir Eyre Crowe külügyminisztériumi államtitkár közreműködésével a Daily Mail 
konzervatív bulvárlap címoldalán a Foreign Office  

(Külügyminisztérium) tiltakozó jegyzékének kíséretében nyilvánosságra került a 
Zinovjev-levél.24 Ebben a Kommunista Internacionálé elnöke küzdelemre szólított 

                                                                                                                                   
(Szerk.): A Nemzetközi Munkásmozgalom Történetéből/ Évkönyv 1975, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 
1975. 52-56.  

21 CLIFF, Tony – GLUCKSTEIN, Donny: The Labour Party – a Marxist History, Bookmarks, London, 
1988. 98-100. 

22
 WILSON, Harold: A Prime Minister on Prime Ministers, Weidenfeld & Nicolson, London, 1977. 

197-198.  
23 SURÁNYI Róbert: A brit Munkáspárt és a Szovjetunió, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993. 169-190. 
24 CASTLE, Barbara: Fighting all the Way, Macmillan, London, 1993. 30-31. 
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fel a szerződés ratifikálásáért, a kapcsolatok rendezésért, „ami segít „forradalmasí-
tani”, nem kevésbé, mint egy sikeres munkásfelkelés Anglia bármely munkáskerü-
letében”.25 A szovjet ügyvivő még aznap tiltakozását fejezte ki a gyanúsítás miatt, 
míg a CPGB (Communist Party of Great Britain - a Brit Kommunista Párt) állította, 
hogy a dokumentum egyértelműen hamisítvány, amely orosz emigráns tisztek egy 
csoportjától származik. MacDonald az október 15-i tiltakozó jegyzék szövegében 
véghezvitt javításokra, és arra hivatkozott, hogy az elmúlt hónapok során mindig 
határozottan fellépett a szélsőségesek ellen, üzenetét a megfelelő sajtó támogatás 
hiányában még sem tudta meggyőzően kommunikálni.26 A Moszkvában járt Labour 
delegáció a Komintern irattárában nem találta az ominózus levél másolatát, azon-
ban mindenki számára feltűnt, hogy a levél nyelvezete jelentősen különbözik a 
Komintern irataiban használtakétól. Zinovjev, mint a KIVB (Kommunista Internaci-
onálé Végrehajtó Bizottság) ”elnökségének elnöke” írta alá, holott ilyen pozíció 
egyáltalán nem is létezett, ráadásul az ellenjegyzés idején nem tartózkodott 
Moszkvában.27 A Munkáspárt belső vizsgálat ugyanakkor kiderítette, hogy egyedül 
a Külügyminisztérium ragaszkodott az összeesküvés elmélethez, a katonai felderí-
tés vagy a Scotland Yard Special Branch (a nagy-londoni rendőr-főkapitányság kü-
lönleges politikai rendészeti ügyosztálya) kezdettől valószínűtlennek tartotta, hogy 
a Komintern lázadást készítene elő Nagy-Britanniában. A valóságban az MI6 – Mili-
tary Intelligence Section 6 (a hírszerzés) – meglehetősen kalandor természetű ügy-
nöke, Sidney Reilly Donald im Thurn, az MI5 egykori tisztjének közvetítésével jut-
tatta el a dokumentumot a Külügyminisztériumba, ám ezt az informátor személyé-
nek védelmében a törvényhozás sem tudta ellenőrizni.28 A Foreign Office végül 
1999-ben feloldotta a zárolt anyagokat, majd Robin Cook akkori külügyminiszter 
immár hivatalosan is bejelentette, hogy „a Zinovjev-levél a berlini fehérorosz emig-
ránsok által, a brit hírszerzés aktív közreműködésével készített hamisítvány volt”.

29
 

Az 1924-es választási kampány utolsó három napja egyértelműen a Munkáspárt 
ellen irányuló, lélektani hadviselés jegyében telt el, az igazi vesztesnek mégis a Li-
berális Párt volt tekinthető, hiszen 158 képviselői helyéből alig 40-et tudott meg-
őrizni. A megmérettetés 419 mandátumos, kétségtelen konzervatív győzelemmel 
végződött,30 viszont a kisebbségi kormányzás időtálló szociális intézkedései nyo-
mán a Labour voksainak száma is növekedett.31 

Az új kormányfő, Stanley Baldwin gazdaságpolitikájában már az első pillanattól 
fogva megmutatkozott, hogy újdonságokra, jelentős újításokra nem igazán lehet 

                                                         
25 SURÁNYI (1993): 195. 
26 ANDREW, Christopher: The Defence of the Realm. The Authorized History of MI5, Allan Lane an 

imprint of Penguin Books, London, 147-154. 
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 SURÁNYI Róbert: Az angol munkásmozgalom és a Zinovjev-levél (1924-1925), IN: HARSÁNYI Iván 
–JEMNITZ János (Szerk.): A Nemzetközi Munkásmozgalom Történetéből. Évkönyv 1984, Kossuth Könyv-
kiadó, Budapest, 1984. 169-179.  

28
 WEST, Nigel: MI6, Panther Books, London, 1985. 70-74. 

29 The Guardian, 1999. II. 4.  
30 MACMILLAN (1966): 155-156. 
31 STEWART, Michael: Life and Labour, Sidgewick & Jackson, London, 1980. 18-19. 
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számítani. Miközben Baldwin lemondott a védővámok bevezetéséről, az új pénz-
ügyminiszter, Sir Winston Churchill – inkább a City nyomására, mintsem önszántá-
ból – 1925. április 28-án a költségvetési előterjesztéssel párhuzamosan bejelentet-
te, hogy Nagy-Britannia visszatér az aranystandardhoz.32 Egy fontsterling ismét 4, 
86 amerikai dollárt ért, noha a paritási feltételek még a jegybanki szakértők szerint 
is hiányoztak. John Maynard Keynes, a korszakalkotó közgazdász hiába figyelmez-
tetett rá, hogy a döntés következtében a font közel 10%-os felértékelődése várha-
tó, Churchill rendíthetetlenül abban a hitben élt, hogy ezzel megóvhatja a szigetor-
szágot az inflációtól. Az utóbbi cél érdekében deflációs intézkedéseket hozott – 
például korlátozták az útépítést – ráadásul a jövedelemadó csökkentése miatt ki-
eső bevételeket a jövedéki-és a fogyasztási adók emelésével kívánta pótolni.33 A 
megszorítások következtében az árfolyam tovább erősödött, így jelentősen csök-
kent a brit ipar versenyképessége. A krízis mindenekelőtt a hagyományos ágazato-
kat, de ezen belül is a korszerűtlen, elavult tárnákkal üzemelő szénbányászatot súj-
totta. Az aranyalap újbóli bevezetésétől a brit kőszén mindinkább teret veszített a 
jelentős állami dotációt élvező német vagy lengyel bányák termelésével szem-
ben.34 Míg a bányászok a kártalanítás mellett végrehajtandó államosításban látták 
a jövőt, a munkaadói kör a bérek és a létszám csökkentésében, valamint a munka-
idő meghosszabbításában gondolkodott. Az 1925. júniusi sztrájkfenyegetés révén a 
kormányzat kilenc hónapig átvállalta a veszteségeket,35 de amint a megegyezésre 
adott tulajdonosi ultimátum 1926. április 30-án lejárt, a dolgozók sztrájkba léptek. 
Ernest Bevin, a Transport and General Workers Union (Közlekedési és Városgazdál-
kodás Dolgozók Szakszervezete) főtitkára május elsején kijelentette, hogy május 
3.-tól a bányászok támogatásának céljából a TUC általános szolidaritási sztrájkot 
kezdeményez. A szigetországban kilenc napig kaotikus állapotok uralkodtak: leállt 
az áram-és gázszolgáltatás, a közlekedés, nem jelentek meg a napilapok, és a gyá-
rak többségében is szünetelt a munka. Május 12-én a TUC mégis úgy határozott, 
hogy részben a kormányzati fenyegetés – a szakszervezeti pénzalapok szigorúbb 
ellenőrzése, a szolidaritási sztrájkokra vonatkozó tilalom – részben az önként je-
lentkező, középosztálybeliek fellépése miatt lefújja az általános munkabeszünte-
tést. A NUM - National Union of Miners (a bányászszakszervezet) november utolsó 
hetéig kitartott, azonban ezt követően már nem tudta finanszírozni tagjainak ellá-
tását, így a tél előtt mindenki visszatért a munkahelyére.36 Az ősz folyamán amúgy 
is keményebb lett a résztvevők ellen irányuló rendőrségi fellépés, mivel helyi szin-
ten a bányászsztrájk szervezői és aktivistái közül többeket letartóztatattak.37 A 
Szovjetunió pénzügyi támogatást ígért a sztrájk fenntartásához, de a vezetőség 
nem akarta eljátszani Baldwin jóindulatát, hiszen Churchill, aki kezdettől összees-
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küvésként interpretálta a történteket, időről időre a hadsereg bevetésével fenye-
getőzött.38 Az egyébként marginális jelentőségű szovjet részvételre adott válasz 
nem sokat késlekedett. 1927. május 12-én az MI5 – Military Intelligence Section 5 
(a kémelhárítás) és a Scotland Yard egy példátlanul nagyszabású, látványos akció 
keretében átkutatta az ARCOS – All Russia Co-operative Society (az Összoroszor-
szági Együttműködési Társaság), vagyis a szovjet kereskedelmi kirendeltség londoni 
irodáit. Baldwin az elé tárt bizonyítékok alapján végül úgy döntött, hogy a mindent 
behálózó kémtevékenység elleni megtorlásul megszakítja a diplomáciai kapcsola-
tokat Moszkvával. Vernon Kell MI5-igazgatóban ekkor alakult ki az a meggyőződés, 
hogy az új szovjet állam a Brit Birodalom fő ellensége,39 vagyis a kémelhárításnak 
minden erejével az SZKP (a Szovjetunió Kommunista Pártja) ágenseként működő 
OGPU INO (Objegyinnoje Goszudarsztvennoje Polityicseszkoje Upravlenyije 
Innosztrannij Otgyel - Egyesített Állami Politikai Főparancsnokság Külföldi Osztály) 
ellen kell harcolni. Noha kétségtelen tény, hogy az orosz ügynökhálózat rendkívül 
energikusan terjeszkedett a nyugati világban,40 az igazsághoz hozzátartozik, hogy e 
mögött sokkal inkább a szovjet állam sebezhetősége elleni védekezés, mintsem a 
forradalom exportjának célja húzódott. Ti. Sztálin nem felejtette el az 1924-es ba-
kui felkelést, amit Párizsból finanszíroztak az olajüzlet korábbi haszonélvezői, de  a 
brit titkosszolgálat sem maradt érintetlen.41 

Wilsonék életében az általános munkabeszüntetés negatív hatása csak nagyon 
közvetett módon érvényesült, mivel a család anyagi téren ekkor állt a legjobban. 
Herbert már az új, Austin 7-es személygépkocsijával vitte el feleségét és fiát a lon-
doni kikötőbe, amikor május közepén a nyugat-ausztráliai Perth-be utaztak. Ethel 
ugyanis olyan híreket kapott rokonaitól, hogy édesapja beteg, és mielőbb szeretne 
találkozni az unokájával, aki még soha nem látta anyai nagyszüleit. A Szuezi-
csatornától Colombo érintésével Perth-be vezető hajóút, illetve az a környezet, 
amelyben a Seddon család élt, óriási élmény volt a kisfiú számára. Harold nagyap-
jával és unokatestvéreivel is könnyen megtalálta a közös nevezőt, ugyanakkor 
mindent elkövetett azért, hogy az új világból minél többet megismerhessen.42 
Mindazonáltal, rokonai közül Harold Seddon tűnt a legérdekesebb személyiségnek. 
A nagybácsi tagja volt a Legislative Council of Western Australia (Nyugat-Ausztráliai 
Törvényhozó Tanács) elnevezésű, kvázi második kamarának, amely sokkal inkább 
véleményező – tanácsadó szereppel, mintsem tényleges politikai hatalommal ren-
delkezett. Wilsont mégis lenyűgözte a Harold Seddon által elmondott felszólalás, 
valamint a tartományi törvényhozás épületének aurája. Visszafelé jövet a kisfiú 
már arról beszélt édesanyjának, hogy felnőttként parlamenti képviselő szeretne 
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lenni.43 Miután hazatért, részletes élménybeszámolóval szolgált osztály- és iskolatár-
sainak, majd tapasztalatait a különböző gyerekújságok számára írt cikkekben foglalta 
össze. A lapszerkesztők ugyan megdicsérték, hogy korához képest nagyon jól fogal-
maz, viszont tartalmi vagy tematikus kifogásokkal ad acta tették az általa beküldött 
írásokat. 1927-ben némi kárpótlást jelentett számára, hogy négy másik fiúval együtt 
ösztöndíjat nyert a megyétől, amelynek jóvoltából felvették az alig néhány évvel ko-
rábban alapított huddersfield-i Royds Hall Grammar School Gimnázium tanulói közé. 
E. F. Chancy, az iskola igazgatója évtizedekkel később úgy emlékezett, hogy okos 
őszinte tekintetéért kedvelte Haroldot, akit érdeklődő, tettre kész, de átlagos intelli-
genciájú diákként könyvelt el magában, aki minden akadállyal megküzdött. Egy másik 
tanár viszont úgy nyilatkozott, hogy Wilson szinte az összes tárgyból kiemelkedő tel-
jesítményt produkált, szerette az idegen nyelveket, bár kedvenc tantárgya mégis a 
történelem volt. Az iskola történelmi társaságának keretében gyakran tartott kiselő-
adást, főleg híres hajókról vagy éppen a vasúthálózat fejlődéséről.44 Harold akkor kö-
telezte el magát a politikusi pálya mellett, amikor az 1928-as nyári vakáció idején 
családjával a skóciai Stirlingbe utazott. Édesapja Henry Campbell-Bannerman szülő-
városának központjában, a néhai államférfi szobra előtt felidézte a közel negyedszá-
zaddal korábban lezajlott választási kampány dicsőséges eseményeit, miközben el-
magyarázta gyerekeinek, hogy néhány évvel korábban miért csatlakozott a Munkás-
párt híveinek egyre gyarapodó táborához. Herbert azzal indokolta a váltást, hogy 
Asquith 1914-ben elvtelenül behódolt a hadiszállításokban érdekelt üzleti köröknek, 
amikor belevitte az országot az első világháborúba.45 Mivel a szakszervezetek és a 
Munkáspárt tagjainak többsége James Keir Hardie, Ramsay MacDonald intelmei el-
lenére is felsorakozott Asquith kormánya mögött,46 sokkal valószínűbb, hogy a társa-
dalmi különbségek csökkentése iránti elkötelezettség játszotta a meghatározó szere-
pet az idősebb Wilson világnézeti fordulatában.

47
 Harold a gimnázium második osz-

tályában már kifejezésre juttatta a politika iránt megnyilvánuló elkötelezettséget, 
amikor a házi feladatként beadott Myself in 25 Years (Mi szeretnék lenni 25 év múl-
va?) című fogalmazásában a költségvetés összeállításán dolgozó pénzügyminiszter-
ként tűnt fel, részletes indoklást adva tervezetének sarokszámaihoz, amelyek közül a 
gramofonra, mint az igazán gazdagok által birtokolt luxuscikkre kivetett, magas adó 
volt a legemlékezetesebb momentum.48 

Ez utóbbi aspektus már ekkor híven tükrözte Wilson gyakorlatias szemléletét, 
miszerint nem a híradástechnikai berendezések birtoklása a legfontosabb az em-
ber életében, valamint azt a szociális érzékenységet, amely a kormányzat részéről 
csak nagyon korlátozottan érvényesült. Neville Chamberlain egészségügyi minisz-
ter irányításával ugyan megszületett az első, modern brit nyugdíjtörvény, amely a 
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munkaadók és a munkavállalók hozzájárulásira épített, ezért nagyobb biztonságot 
és magasabb jövedelmet biztosított az idős állampolgárok számára, a közel 10%-os 
munkanélküliség kérdése viszont továbbra is megoldatlan maradt.49 A szélsőséges 
szabad verseny negatívumai nyomán a Konzervatív Pártban is elindult az elméleti 
szintű alternatívakeresés, amely a későbbi miniszterelnök, Harold Macmillan nevé-
hez fűződik. A politikus a hozzá hasonlóan gondolkodó, fiatal parlamenti képvise-
lőkkel közösen publikált Industry and State (Ipar és Állam) című tanulmányban az 
ipari körzetek fellendítése és a munkahelyek számának gyarapítása érdekében 
kormányzati beavatkozást sürgetett. Macmillan az államosítást ellenezte, mond-
ván ezzel elveszne minden, az egyéni kezdeményezésből származó előny, de a ru-
galmas alkalmazkodáshoz nélkülözhetetlennek tartotta az állam segítő-koordináló 
szerepét. Chamberlain egyetértéssel fogadta a koncepciót, de Baldwin a pillanat-
nyilag kedvező növekedési mutatókból kiindulván nem tartotta célszerűnek, hogy 
a könyvben foglalt ajánlások megvalósításával kísérletezzék.50 A viszonylagos kon-
junktúra és a nemzetközi diplomácia pozitív fejleményei (a francia - német viszony 
fejlődése vagy a Moszkva és London közötti ellenségeskedés enyhülése) nyomán 
sokak számára úgy tűnt, hogy gyakorlatilag nincs tétje az 1929-ben esedékes vá-
lasztásoknak,51 ezért a készülődés a nyugalom jegyében telt. A miniszterelnök a 
Safety First (első a biztonság) szlogennel kampányolt, legfeljebb az üzleti szféra 
működési feltételeinek könnyítésére tett célzásokat.52 A munkáspárti program el-
sősorban a nyomornegyedek szanálásával, a vidék villamosításával és a közlekedési 
rendszer összehangolásával foglalkozott, szerkesztői ugyanis tudatosan kihagyták 
belőle a radikális elgondolásokat.53 Újszerű megközelítéssel kizárólag a Liberális 
Párt jelentkezett, amikor John Maynard Keynes, a neves közgazdász tanácsának 
megfelelően egy közel 250 millió font összegű, infrastruktúrafejlesztési célú állam-
kölcsönt indítványozott, azzal a feltétellel, hogy külön alapot képeznek arra az 
esetre, ha a program nem érné el a tervezett gazdaságélénkítő – munkahelyterem-
tő hatást.54 A közvélemény szimpátiája a Munkáspárt felé fordult, a megmérette-
tés papíron a mérsékelt baloldal győzelmével végződött, de az alsóházban még ek-
kor sem tudott abszolút többséget szerezni. MacDonald az öt évvel korábbi önma-
gához viszonyítva nagyobb kezdeményezőkészségről tett tanúbizonyságot, ameny-
nyiben törvényileg napi 7 és fél órában korlátozta a bányászok munkaidejét, vala-
mint zöld utat adott az Arthur Greenwood nevéhez fűződő, lakásépítési program-
nak. Csakhogy a lendület nem tartott sokáig, mert 1929. október 23-án összeom-
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lott a New York-i tőzsde. A kormány nem sokkal ezt követően ad acta tette a be-
ígért szociális reformokat, de a külpolitika terén is azon munkálkodott, hogy egyol-
dalú előnyöket szerezzen, továbbá megőrizze a tulajdonosi körök jóindulatát.55 
Snowden pénzügyminiszter a krízist figyelmen kívül hagyva nem volt hajlandó elte-
kinteni attól, hogy a német jóvátételt készpénzben fizessék, mondván az árukkal 
való fizetés veszélybe sodorja a brit termékek piacait. MacDonald ugyan helyreállí-
totta a diplomáciai kapcsolatokat Moszkvával, majd a két fél rövidtávra szóló ke-
reskedelmi egyezményt írt alá, Henderson külügyminiszter a rosszindulatú találga-
tásokat elkerülendő megvétózta, hogy a szovjetek által igényelt áruvásárlási hite-
lekre az állam vállaljon garanciát.56 Snowden ugyanakkor az első válságjelenségek 
nyomán lemondott arról a kísérletről, amely a pénzügyi egyensúly megtartását a 
foglalkoztatás bővítésével próbálta összekötni. A Munkáspárt vezetői közül csupán 
Oswald Mosley szállt szembe a deflációs politikával, mondván a brit gazdaságnak a 
nemzetközi kereskedelem alacsony szintje, az erősödő protekcionizmus, valamint 
az olcsó, ázsiai munkaerő által generált verseny miatt a vásárlóerő növelése révén 
elsősorban a hazai piacra kellene összpontosítania.57 Mosley a közel 2 és fél milliós 
munkanélküliséget az ipar tervezés alapján nyugvó expanziója segítségével és 
közmunkaprogramokkal – mindenekelőtt egy 100 millió fontos útépítési prog-
rammal – szerette volna csökkenteni, miközben azt javasolta, hogy a nemzetközös-
ségi országokkal folytatott árucsere felé történő elmozdulással párhuzamosan von-
ják állami ellenőrzés alá a külkereskedelmet. Miután december 7-én nyomtatásban 
is megjelent a manifesztum, Keynes pozitívan szólt a benne foglalt elképzelésekről, 
méltányolva szerzőjének kezdeményezőkészségét. Mindazonáltal, a Keynes részé-
ről a vegyes gazdaság és a fokozatos reform iránt meglévő elkötelezettség, amely-
hez keresletszabályozás elve kapcsolódott, sok tekintetben ellentétbe került a 
Mosley által favorizált közvetlen állami tervezéssel, továbbá az olasz mintára ha-
sonlító korporatizmus teóriájával.58 Mosley hiába tiltakozott az ellen, hogy a 122 
millió fontos közmunkaprogram mindössze 100.000 fő foglalkoztatását teszi lehe-
tővé, de ezt is csak négy-öt éves időtartamban, előterjesztését az 1930. decemberi, 
a munkanélküliségről tartott pártkonferencia alkalmával a szakszervezetek kollek-
tív szavazás útján elutasították.59 A végrehajtó bizottságban egyedül Bevan támo-
gatta Mosley elképzeléseit, de már neki sem sikerült meggátolni, hogy a személyé-
ben sértett politikus kilépjen a pártból, és megalakítsa a BUF - British Union of 
Fascsits (Brit Fasiszta Unió) nevű szélsőjobboldali mozgalmat.60 
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Az ország szempontjából sorsfordító 1930-as esztendő során Wilsonék élete is 
kizökkent az addigi, nyugalmas kerékvágásból. Harold nem sokkal a gimnázium ne-
gyedik osztálya előtt kis híján végzetes kimenetelű tífuszt kapott attól a fertőzött 
tejtől, amellyel egy gazdálkodó itatta meg a nyári cserkésztábor résztvevőit. Társai 
közül hatan nem élték túl a megpróbáltatást, de állapotának rapszodikus változásai 
miatt Harold gyógyulása is meglehetősen bizonytalannak tűnt. Amikor végre ha-
zamehetett, szomorú hangulatban találta szeretteit.

61
 Ahogy a világgazdasági krízis 

Nagy-Britanniába is egyre jobban begyűrűzött, úgy már a 20-as évek folyamán 
prosperáló Huddersfield sem tudta kivonni magát a negatív tendenciák alól. A pi-
acvesztés miatt szorult helyzetben lévő L. B. Holliday and Co. vállalatot megvette 
az 1927-ben megalakult Imperial Chemical Industries Ltd (ICI) vegyipari holding, 
amely a helyi cégek feldarabolását, a tevékenységek átszervezését vonta magá-
val.62 1930 decemberében az új tulajdonos közölte, hogy a továbbiakban nem tart 
igényt Herbert Wilson munkájára, mondván ugyanolyan jövedelmi kondíciók men-
tén egyetemi végzettséggel rendelkező mérnököt is tud alkalmazni. A szülők nem 
csupán a szomszédok, hanem fiúk előtt is titkolták a munkahely elvesztését, amíg 
nem lábalt ki a betegségéből, aki viszont a nadrágszíj meghúzása, valamint 
Marjorie sikertelen egyetemi vizsgái nyomán ráérzett, hogy családja komoly baj-
ban van. Harold minden idejét a tanulásnak szentelte, azért hogy, főleg a matema-
tika terén, behozza a lemaradást, mielőtt húsvét körül visszatért volna az iskolatár-
sak közé. Politikai érdeklődése a munkanélküliségről szerzett tapasztaltok révén 
ekkoriban vált igazán tudatossá, amelyhez az 1931. augusztusi kormányválság is 
nagymértékben hozzájárult.63 MacDonald fél évvel korábban többek között azért is 
utasította el Mosley által beterjesztett memorandumot, mert attól félt, hogy az 
állami kiadások – egyébként Keynes által is helyeselt – expanziója nyomás alá fogja 
helyezni a nemzeti valutát, amely július közepén a kiadások növelése nélkül is be-
teljesült. A Bank of England (az Angol Nemzeti Bank) egyre inkább azt kezdte han-
goztatni, hogy a túlságosan nagyvonalú szociális kiadások megrendítik a pénzügyi 
körök bizalmát. A FED (Federal Reserve - az amerikai Szövetségi Jegybank), vala-
mint a Banque de France (a Francia Nemzeti Bank) a sterling védelme érdekében 
egy 80 millió fontos kölcsönt helyezett kilátásba, de ehhez 56 millió fonttal vissza 
kellett volna fogni az állam kiadásait.64 A kormány a londoni City és a FED nyomá-
sára a munkanélküli segélyek 10%-os csökkentéséről hozott döntést, de amint ki-
derült, hogy így csak 42 millió fontot sikerülhet megtakarítani, adóemelésre került 
sor.65 Míg MacDonald kénytelen-kelletlen belenyugodott a szociális kiadások csök-
kentésébe, abban már korántsem lehetett biztos, hogy a frakció is követni fogja, 
ezért augusztus 23-án bejelentette lemondását. A pártvezetők válságtanácskozást 
tartottak, ahol Sir Herbert Samuel, a Liberális Párt elnökhelyettese Lloyd George 
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tiltakozásától függetlenül National Government (Nemzeti Egységkormány) alakítá-
sára tett javaslatot. Az uralkodó egyetértett az indítvánnyal, majd meggyőzte az 
ügyvezető miniszterelnököt, hogy őrizze meg tisztségét. MacDonald igent mon-
dott, de a Labour Végrehajtó Bizottságának tagjai közül csupán Philip Snowden és 
James Henry Thomas követte. Mivel a kormány legitimációja meglehetősen bi-
zonytalan alapokon állt, ősszel előrehozott választásokat rendeztek, amely a Nem-
zeti Egységkormány döntő többségében konzervatív támogatóinak 552 mandátu-
mos győzelmével végződött.66 Snowden viselkedése, illetve a kampányidőszakban 
a Labour ellen használt retorikája komoly felzúdulást okozott Huddersfield válasz-
tókörzetben, korábbi hívei szinte kivétel nélkül árulásról beszéltek. Harold nem vi-
tatta szülei vagy az idősebb generáció ezzel kapcsolatos nézeteit, azonban bő négy 
és fél évtizeddel később már úgy vélekedett, hogy a kor viszonyai közepette a 
Nemzeti Egységkormány tűnt a legkevésbé rossz alternatívának.67 Tekintettel arra, 
hogy a család tartalékai vészesen fogyatkoztak 1931. utolsó hónapjaiban felmerült, 
hogy Harold 16 évesen, a negyedik osztály végeztével csatlakozzon a James 
Thewlis által igazgatott manchesteri esernyőgyár személyzetéhez, azonban a kö-
rülmények ezúttal kedvező változása révén szükségtelenné vált az újabb áldozat-
hozatal.68 Amint MacDonald elszakította fontsterlinget az aranyalaptól, a reáli-
sabbnak tetsző 3, 4 dolláros árfolyam, az 1932-es ottawai birodalmi konferencián 
kötött bilaterális egyezmények dinamizálták a brit exportot, a Nemzetközösség te-
rületén kívülről érkező árukra kivetett 10%-os vám, pedig a behozatal csökkenté-
sén kívül minden eddiginél erőteljesebben védte a konkurenciának leginkább ki-
szolgáltatott ágazatokat.69 Valószínű, hogy e két utóbbi aspektusnak köszönhetően 
a vegyipar viszonylag könnyen kilábalt a válságból, így 1932 őszén Herbert végre 
ismét el tudott helyezkedni, csakhogy az új esély nem Huddersfield-ben, hanem 
Liverpool Bromborough nevű elővárosban körvonalazódott. A családnak óriási 
megnyugvást jelentett, hogy a Brotherton’s Chemical Works elismeréssel beszélt 
Herbert szakmai érdemeiről, majd üzemvezetői állást ajánlott fel a számára. 
Wilsonék ugyanakkor egy kényelmes szolgálati lakást is kaptak közvetlenül a válla-
lati székhely közelében. Harold sokáig rezignáltan viselte a kényszerű költözködés-
sel járó megpróbáltatásokat és a baráti körtől való elszakadást, de szerencsére ez a 
rosszkedv nem tartott sokáig. A mindössze néhány éves múlttal rendelkező Wirral 
Grammar School tanulói közül ő volt első hatodéves, emiatt iskolai előmenetelét a 
tanári kar végig kiemelten kezelte.70 A gimnázium utolsó két éve során egyéni fel-
készítésben részesült, amely lehetővé tette, hogy kitűnő kapcsolatot alakítson ki az 
intézmény vezetésével, ugyanakkor idejekorán hozzászokott az egyetemi vizsgák 
légköréhez. Ezzel egy időben otthon erős nyomás alatt volt, mivel Herbert a bi-
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zonytalan anyagi körülményekre hivatkozván folyamatosan presszionálta. Harold 
ekkorra aktív sportemberré vált: hosszútávfutóként megnyerte a megyei bajnok-
ságot, a regionális atlétikai verseny során, pedig a Wirral-i csapat kapitányaként 
tűnt fel. A tantestület pozitívan nyilatkozott alapos tényismeretéről, azonban az 
érettségire és a felvételire való felkészülés taktikájában már komoly viták voltak, 
főleg az igazgató és a történelemtanár között. Az utóbbi nem értett egyet az előbbi 
által javasolt történelem ösztöndíj pályázat ötletével, emiatt saját órarendje terhé-
re nem vállalta a külön felkészítést. Wilson az Oxfordi Egyetem hat szakkollégiu-
mába adta be a felvételi kérelmet, de az első helyen megjelölt Merton College nem 
támogatta pályázatát. Szerencséjére, T. M. Knox filozófiaprofesszornak felsejlett, 
hogy édesapja gyülekezetében volt egy Harold Wilson nevű fiú. Miután az idős lel-
kipásztor hallotta a gimnázium egyik mecénásának tiszteletére elmondott beszé-
dét, megerősítette, hogy Harold kiemelkedő retorikai készségekkel rendelkezik, a 
professzor lobbizásának köszönhetően megkapta a Jesus College által felkínált stá-
tuszt. Az Open Exhibition in Modern History (az egyetem által felkínált tanulmányi 
ösztöndíj) csupán évi 60 fonttal járt, amely a tandíj költségeit ugyan fedezte, de 
már nem volt elég a megélhetéshez. Herbert végül 50 fonttal kiegészítette a Jesus 
College által adott összeget, Harold ugyanis a vártnál rosszabb angol érettségi 
nyomán lemaradt a megyei ösztöndíjról.71 Wilson azért nem tudott koncentrálni, 
mivel időközben szerelmes lett. Amikor a vizsgaidőszak elején a tanulás szüneté-
ben elkísérte édesapját a vállalat sportcentrumába, hogy drukkoljon ahhoz a fej-
számolási mutatványhoz, amire Herbert fogadást kötött, a sikeres demonstrációt 
követően a tervezetnél tovább maradt, ugyanis a teniszpályán meglátott egy csi-
nos ifjú hölgyet, majd az ismerkedés kedvéért néhány nappal később maga is beállt 
játszani. A szintén 18 éves Gladys Mary Baldwin, aki gyors-és gépírónőként dolgo-
zott a Lever Brothers nevű vállalatnál, Wilsonhoz hasonlóan nonkonformista, de 
sokkal erőteljesebben vallásos családból származott. Gladys soha nem tervezte, 
hogy egyetemre járjon, de tetszett neki Harold lelkesedése, ugyanakkor a gyerek-
kori költözések után vágyott arra a biztonságra, amelyet egy diplomás férjtől re-
mélhetett. A nők előtt addig meglehetősen félénk Harold 1934. július 4-én, amikor 
V. György király megnyitotta a Mersey-alagutat, közölte barátnőjével, hogy szeret-
né feleségül venni.72 Gladys igencsak meglepődött eme ünnepélyes deklaráción, 
de valahol szórakoztatta udvarlójának eltökéltsége. Wilson emellett célzást tett rá, 
hogy parlamenti képviselőnek, illetve végső soron miniszterelnöknek készül. 
Gladys nevetett barátja elképzelésein, pedig, szüleinek évekkel korábban meg-
mondta, nem szeretne olyan férjet, aki aktívan politizál. Ha Gladys komolyan vette 
volna Harold ígéretét, a románc nagyon gyorsan befejeződik.73 
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