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I. fejezet
A dzsentrifikáció problémaköre:
értelmezési kísérletek

„Anglia igazi átka az a makacs elhatározás, amellyel a
középosztályok »úriembert« akarnak faragni fiaikból.”1 (Macaulay)
„Tudja, amikor Angliában az emberek meggazdagodnak,
vesznek maguknak egy nagy vidéki házat, földbirtokossá válnak és
elfelejtik, hogy üzletemberek voltak.”2 (Lady Cecilia Chance 1928 –)

1.
A (felső-)középosztály dzsentrifikációja, nemesedése, melyet elsősorban a 19.
századi angol társadalomtörténet jellemzőjeként szoktak emlegetni, egyáltalán nem számít
kizárólagosan 19. századi jelenségnek, hiszen a burzsoázia felfelé törekvésének folyamata
már Daniel Defoe figyelmét is felkeltette, sőt, lényegében „a nyitott elit” elmélete is tőle
eredeztethető.
A dzsentrifikáció témaköre körül folyó viták áttekintése során látni fogjuk, hogy a
fogalom sokrétű értelmezésre ad módot. A különféle értelmezések, definíciók jól tükrözik
a dzsentrifikáció több síkon zajló, komplex jellegét, melyet elsősorban a mikroszintű
kutatások végzői láttak át jól, míg azok a kutatók, akik magasabb, (országos) szinten egyegy kiválasztott dzsentrifikációs kritériumra koncentrálva, esetenként azt az egész
probléma sarokköveként kezelve vizsgálódtak, időnként túlértékelték a dzsentrifikáció
általuk vizsgált aspektusának fontosságát.
A történeti érdeklődés középpontjába került dzsentrifikáció szinte mindig az ipari
elit elnemesedését takarja, a pénzügyi vagy szolgáltatói szféra felső-középosztályának
asszimilációs törekvései sosem váltak heves viták gerjesztőivé. Mindez egyfelől az angol
elit

felépítésével,

összetételével

áll

kapcsolatban,

(melyről

szintén

komoly

nézetkülönbségek vannak az angol társadalomtörténet-írásban), másfelől Nagy-Britannia
1 Trevelyan, G. O., The Life and Letters of Lord Macaulay. London, 1878. 1. kötet, p. 339. Idézi:
Malchow, H. L., Gentleman Capitalists. Stanford University Press, 1992, p. 373.
2 Interjú Lady Cecilia Chance-szel.
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gazdaságának 19. század végi, 20. század eleji teljesítményével, illetve ezen belül az ipari
termelés szerepével.
Mint már említettem, a tehetős polgárság felfelé törekvése, (függetlenül sikeres
megvalósításának tényleges nagyságrendjétől), hosszú évszázadok óta érzékelt jelenség
az angol társadalomban. Ennek ellenére az ipari burzsoázia asszimilációs kísérletei, és
azok esetleges kihatásai vállalkozói teljesítményére, (illetve így közvetve a brit ipar és
gazdaság teljesítményére) csak az 1890-es évektől kezdtek az angol közgondolkozásban
nagyobb figyelmet vonzani. Ekkorra nemcsak az a (figyelmes szemlélő számára már
évtizedek óta nyilvánvaló) tény vált egyértelművé, hogy gazdasági fejlettség terén az
USA elkerülhetetlenül megelőzi az évtizedeken át a világ vezető gazdasági hatalmaként
büszkélkedő Nagy-Britanniát, hanem a legnagyobb kontinentális vetélytárs, Németország
felzárkózása, sőt, bizonyos területeken élre kerülése is egyre szembetűnőbbé vált. Noha
már Richard Cobden is kifakadt a nagypolgárság integrációs szándékaival szemben,
(„Úgy tűnik, a gyárosok és kereskedők rendszerint csak azért szeretnének
meggazdagodni, hogy utána leborulhassanak a feudalizmus lábai előtt.”), ő még inkább
csak a polgári tehetség társadalmi és politikai értelemben vett eláramlására utalt
megállapításával. Az ipari vállalkozói elit teljesítményének, üzleti értelemben vett
esetleges kudarcának kérdése csak a késő viktoriánus korszakban merült fel először,
előtérbe pedig csak jóval később, az 1960-as években került, miután az 1950-es és 1960as években bántóan feltűnővé vált Nagy-Britannia (relatív) gazdasági hanyatlása. Igaz,
ekkor is születtek olyan interpretációk, amelyek nem a dzsentrifikáció kártékony
hatásának köszönhető vállalkozói kudarcban találták meg a gazdaság problémáinak okát:
Derek H. Aldcroft például 1964-es, alapvető fontosságú cikkében a technikai jellegű
iskoláztatás hiányában, a Nagy-Britanniára jellemző korai iparosodás később kiütköző
hátrányaiban, a vállalkozókat is gátló brit3 tradicionalizmus erejében és a kis családi
cégek túl hosszú ideig tartó dominanciájában látta a gazdasági fejlődés buktatóit.4 Mégis,
az 1960-as évek második felében született meg azon hipotézis, amely Nagy-Britannia
állítólagos gazdasági hanyatlásának okát a vidéki, földbirtokos Anglia „üzlet- és
iparellenes attitűdjében” találta meg, amely a dzsentrifikáció lényegét jelentő
szocializációs mechanizmus révén a gentry életmód és életstílus vonzásába kerülő ipari
3 A „brit” jelzőt legtöbbször inkább csak az ismétlés elkerülésének kényszere miatt használom az „angol”
helyett.
4 Aldcroft, Derek H., The entrepreneur and the British economy, 1870–1914. In: Economic History
Review. Második folyam, 17. évfolyam, 1964–65, pp. 113–114.
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vállalkozókat is „megfertőzte”, üzletemberi képességeiket csökkentette. A dzsentrifikáció
fő színterei elsősorban a fizetős, rendszerint bentlakásos magániskolák (public schools)
voltak, (amelyek – a közhiedelem szerint – alapvetően az arisztokraták és a tehetős
nemesség előkelő középiskoláinak számítottak), valamint a két patinás egyetem, Oxford
és Cambridge. Amennyiben a feltörekvő nagypolgárnak sikerült gyerekeit ide beíratnia,
számíthatott arra, hogy azok jó eséllyel változtathatnak társadalmi státuszukon, de – az
attitűdre ható, „kulturális dzsentrifikációnak” köszönhetően – arra is, hogy az innen
kikerült fiúk nem lépnek apjuk örökébe, és nem viszik tovább a céget; vagy ha mégis,
akkor vállalkozói tevékenységük már nélkülözni fogja azt az elkötelezettséget,
elengedhetetlennek vélt profitéhséget, amely a dzsentrifikáció, a kényelmes gentry
életvitel által még nem, vagy csak kevésbé érintett apjukban meg volt.5
Az elmélet elterjedtségét mutatja, hogy olyan neves gazdaságtörténész is, mint
például D. C. Coleman 1973-as tanulmányában, (ahol jól érzékeli a dzsentrifikációhipotézis bizonyos gyenge pontjait, amelyet a „dzsentrifikáció-ellenes tábor” örömmel
emleget majd az 1980-as és 1990-es években), magától értetődőnek vette, hogy a
magániskolákból kizárólag kizárólag úriemberek kerültek ki.6
A David Ward által „a tehetség elvérzésének, eláramlásának” nevezett jelenség7
kulcspontjává vált azon elméleteknek, amelyek végső soron nem gazdasági, hanem
kulturális tényezőkben igyekeztek megtalálni Nagy-Britannia gazdasági visszaesésének
okait. (Ezek mindig is adósok maradtak annak megvilágításával, hogy országos szinten
hogyan mehetett végbe a „tehetség eláramlása”.) Az 1970-es évek légköre, a gazdasági
növekedés 1973 és 1979 közötti, korábban sosem látott mértékű, katasztrofális
csökkenése nemcsak a gazdaságtörténészeket sarkallta a jelenség gyökereinek
felderítésére, „a vállalkozói szellem haláláról”, „a brit kórról” (the British disease) szóló
kulturális alapú magyarázatok egyre szélesebb körben váltak ismertté. Egyik legnagyobb
hatású képviselőjük, Corelli Barnett az 1960-as évektől kezdve évtizedenként
rendszeresen összefoglalja gondolatait a téma kapcsán. Legismertebb könyve, az 1986ban megjelent The Audit of War (A háború felülvizsgálata) Nagy-Britannia második
világháborús teljesítményéből kiindulva vizsgálja az ipar- és technológia-ellenes attitűdök
állítólagos

térhódítását

és

keményen

elmarasztalja

a

gazdasági

hanyatlásnak

5 Ward, David, The Public Schools and Industry in Britain after 1870. In: Journal of Contemporary
History. 11. évfolyam, 1967, július, pp. 22–59.
6 Coleman, D. C., Gentlemen and Players. In: Economic History Review. 26. évfolyam, 1973, pp. 92–116.
7 Ward, The Public Schools, p. 52.
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szerintekeretet adó, második világháború után létrehozott „jóléti államot”, az ezt
megteremtő szemlélet gyökereit pedig – kissé erőltetettnek tűnő módon – nem máshol,
mint a (késő)viktoriánus értékrendben, a magániskolákból kikerült „keresztény úriember”
ideáljában és eszményeiben találja meg.
Barnett műveinek is az adja egyik fő sebezhető pontját, ami az elsősorban nem
szaktörténészek által kedvelt kulturális alapú magyarázatokon nyugvó hipotézisek
legtöbbikének: a szelektív, anekdotikus jellegű, nem mindig meggyőző erejű
forráshasználat. Mindez különösen igaz a kulturális dzsentrifikáció legismertebb,
legnagyobb vihart kavaró és leginkább kritizált leírására, Martin J. Wiener 1981-ben
megjelent English Culture and the Decline of the Industrial Spirit. 1850–1980 című
könyvére.8 Az amerikai szellemtörténész főként irodalmi forrásokra, (köztük számos
romantikus, a vidéki életmódot dicsőítő műre) támaszkodva olvasmányos, közérthető
stílusban közli azt a nézetet, amelyet ezt követően általában már csak „Wiener-tézisként”
emlegettek. Alapkoncepciója szerint Nagy-Britannia 20. századi gazdasági hanyatlásának
fő oka az angol arisztokrácia üzlet- és iparellenes szemlélete, amely a kulturális
dzsentrifikáció révén negatívan, „sorvasztóan” hatott az üzletemberekre. Nála is az
elitoktatási rendszer intézményei, tehát a fizetős magániskolák, valamint Oxford és
Cambridge egyetemei voltak a dzsentrifikáció lényegét képező szocializációs
mechanizmus elsődleges eszközei, mivel itt a vállalkozók gyerekei – gazdasági- műszaki
szakképzettség helyett – klasszikus humán oktatást kaptak. Ahogyan azt gyakran idézett
leírásában Wiener összefoglalta: „Egyre könnyebb lett bejutni a magániskolákba.
Azonban a kereskedő- és

gyároscsaládból származó fiúk

csak származásuk

megtagadásával nyertek bebocsájtást. Bár számos olyan fiú került ide, akinek apja
üzletember volt, ők maguk már jóval ritkábban kerestek boldogulást az üzleti életben;
ráadásul még azok is, akik üzleti karriert futottak be, „civilizálttá” váltak, hiányzott
belőlük a megfelelő elkötelezettség, az elengedhetetlen profitéhség.”9
Mindennek alapját a különböző középosztályok eltérő országos jelentősége és a
földbirtokos elithez fűződő sajátságos, egyedi viszonyuk adta. Wiener szerint a domináns
földbirtokos elittel szorosan együttműködő pénzügyi elit, (vagyis a londoni City) által
képviselt kapitalizmus teljesen más jellegű volt, mint az (általában északi) gyárosok ipari
kapitalizmusa. A leegyszerűsítésektől, és talán tévedésektől sem mentes koncepció szerint
bankárok üzlethez való hozzáállását nem kifejezetten az egész napi kemény munka
8 Wiener, Martin, English Culture and the Decline of the Industrial Spirit, 1850–1980. Cambridge, 1981.
9 Ibid., p. 20.
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határozta meg, és bár a piacgazdaságot természetesen nagyra tartották, a termelés szerepét
nem sokra becsülték.

A gyárosokat már önmagában munkahelyük földrajzi

elhelyezkedése, illetve jellege is „kompromittálta”, míg a bankárok tevékenységük révén
kapitalisták maradhattak, de úgy, hogy közben gentleman-ekké válhattak. Az általuk
képviselt

„úri

kapitalizmus”

dominanciája

Wiener

szerint

az

ipari

érdekek

elhanyagolásához vezetett, mely gátolt gazdasági fejlődést eredményezett. (Wiener itt
Angliát Németországgal hasonlítja össze: szerinte Németországban a liberalizmust és a
kapitalizmust nem sokra becsülték, ám az ipar fejlesztéséről sosem feledkeztek meg,
hiszen a német állam erősödéséhez alapvető volt a gazdasági növekedés. Ezzel szemben
Angliában mindig is nagyra tartották mind a kapitalizmust, mind a liberalizmust, ám itt az
indusztrializmus, az ipar érdekei kerültek háttérbe. Így Németországban a politikai
fejlődés torzult el, míg Angliában – a stabil politikai és társadalmi háttér mellett – a
gazdaság fejlődése vált gátolttá, torzzá.)10
A „kétféle kapitalizmus” megkülönböztetése, az úri kapitalizmus hegemóniájának
és az ipari kapitalizmus másodrendű, „lenézett” szerepének elmélete egy meglehetősen
komoly hagyományokkal rendelkező történeti felfogással szemben jelentett alternatívát,
melynek gyökerei a(z azóta jelentősen átértékelt) „hagyományos” ipari forradalomképben találhatók. Nagyon leegyszerűsítve: eszerint a nagyipari átalakulás egy elitátrétegződést hozott magával: a gazdasági hatalom egyre inkább a hegemón helyzetbe
jutó új vállalkozói réteg, az ipari burzsoázia kezébe ment át. Marx 1852-ben úgy látta,
hogy „a modern angol társadalom képviselői” hamarosan elérik „a régi arisztokratikus
Anglia teljes megsemmisülését”.11 Azt a cáfolhatatlan tényt, mely szerint a politikai
hatalom még azért meglehetősen sokáig (különösen országos szinten) az arisztokrácia
kezén maradt, a marxi gondolatmenet a delegálás fogalmával illesztette be
argumentumába: eszerint a burzsoázia az arisztokráciára bízta a politikai adminisztrálást,
őt delegálta a kormányzati hatalomba, mint politikai osztályt.
Bár a század végén már Friedrich Engels-nek is komoly kétségei voltak a brit ipari
burzsoázia 19. századi győzelmét illetően,12 a marxi hagyományban gyökerező kép a
polgárosodó arisztokráciáról, az elitcsoportok ilyetén erőviszonyairól sokáig meghatározó
jellegű volt. Ezt jelzi az egyébként nem marxista Harold Perkin 1969-ben megjelent
10 Ibid., pp. 8–9.
11 Marx, K., The Chartists. In: Collected Works, XII. Londom, 1908, pp. 480–490. Idézi: Daunton, M. J.,
„Gentlemanly Capitalism” and British Industry 1820–1914. In: Past & Present, 1989. 122. szám, p. 119.
12 Engels 1889-ben „a polgárság politikai hanyatlásáról és visszavonulásáról” beszélt. Engels, F., Die
Abdankung der Bourgeoisie. In: Werke, XXI, Berlin, 1962, pp. 383–387. Idézi: Daunton, ibid.
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nagyszabású társadalomtörténeti munkája,13 melyben a 19. századi angol történelem
lényegét „a vállalkozói ideál” győzelmében látja, amely felülkerekedett a korábban
domináns arisztokratikus ideálon („a dologtalan gentleman” és az arisztokratikus
társadalma) és legyűrte a munkásosztályi ideál támadásait is, amely csak részsikereket ért
el. A győzelem saját értékrendjének széles körű elfogadtatását jelenti, melynek eszközei a
polgári morális értékrend elterjesztése, az oktatás szabályozása és az állam
megreformálása voltak.14
A kérdés megítélésében mutatkozó változás, az úri kapitalizmus koncepciójának
megerősödése, az 1980-as évekre úgyszólván „új ortodoxiává” válása15 sokat köszönhet a
szűkebb szakmai körökben is jelentős tekintéllyel bíró Peter Cainnek és A. G. Hopkinsnak, akik a pénzügyi szektor és a brit imperializmus szakértőiként közös munkáikban
kiérlelt verzióját adták az úri kapitalizmus fogalmának.16 Ők felhívják a figyelmet az úri
kapitalizmus 18. századi gyökereire,17 (a század végére a City vezető bankárai és
kereskedői már úriemberi státuszt élveztek). A City illetve a földbirtokos elit közötti
kapcsolatok az 1820-as évektől még szorosabbá váltak, és a 19. század folyamán
magukhoz engedték a képzett középosztály (professionals) bizonyos képviselőit, akik úri
státuszra vágytak és vagyonuk, valamint magániskolai szocializációjuk révén erre
alkalmassá váltak. A 19. századi úriember tehát Cain és Hopkins szerint egy
kompromisszum eredménye, amely a (fokozatosan visszaszoruló) földbirtokos érdek és a
(növekvő) szolgáltatói szektor aspirációi között született. Az úri kapitalizmus pedig a
modernitás és a hagyományok olyan ötvözete, amely magába fogadta a kapitalista
vállalkozás azon formáit, amelyek összeegyeztethetők voltak az úri léttel.18 Mivel az ipari
forradalom egy eleve rendkívül sikeres kapitalista rendszerben született, (az „úri
kapitalizmus” mellett jelen volt egyébként az arisztokrácia járadékélvező kapitalizmusa
is), ezért nem hozott olyan alapvető változásokat a tulajdonviszonyok, illetve a társadalmi
13 Perkin, H., The Origins of Modern English Society, Routledge, 1969.
14 Ibid. p. 271.
15 Daunton, „Gentlemanly Capitalism”, p. 119.
16 Cain, Peter & A. G. Hopkins, Gentlemanly Capitalism and the British Expansion Overseas, I: the Old
Colonial System, 1688–1850. In: Economic History Review, második folyam, 39. évfolyam, 1986, és II:
New Imperialism, 1850–1945. In: Economic History Review, második folyam, 40. évfolyam, 1987.;
British Imperialism. Innovation and Expansion, 1688–1914. Longman, 1993.
17 Cain & Hopkins, British Imperialism, p. 30.
18 Ibid., p. 36.
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és politikai viszonyok jellegét illetően, mint ahogyan sokáig vélték. Sem a nagyiparosság
vagyonának nagysága, sem a vagyonteremtésének módja nem tette lehetővé, hogy
akaratát ráerőltesse a politika rendszerére, (Cain és Hopkins szerint az ipari szektor
érdekérvényesítése még a 20. század elején is csak korlátozott sikerű volt). A társadalmi
elismertségre vágyó ipari elit előtt így csupán egy út maradt: attitűdjének, sőt akár eredeti
gazdasági alapjának feladása, teljes mértékű alkalmazkodás az úri értékrendhez. A
(kulturális) dzsentrifikáció, vagyis az úri értékszemlélet és attitűd átvétele viszont így is
csak a gyárosok kis részének sikerült, akik ezzel búcsút mondhattak eredeti, polgári
identitásuknak.19
Az ipari elit kulturális asszimilációjának, „a vállalkozói szellem halálának”
gondolatköre az 1980-as években szélesebb körben is erőteljes visszhangot keltett: a
Wiener-tézis ideális időben fejthette ki hatását, hiszen az 1980-as évek elejének NagyBritanniájában a Thatcher-kormányzat éppen azon volt, hogy radikálisan szakítson a
gazdasági hanyatlásért is bűnösnek tartott post-war consensus-szal, (az 1945 utáni, pártok
közötti alapvető nézetazonossággal, amely a jóléti államot megteremtő és fenntartó
gazdaság- és társadalompolitika terén volt jellemző). Az állítólag Mrs. Thatcher által is
kézbe vett Wiener-könyv bizonyos szempontból remekül egybevágott a thatcherizmus
ideológiájával, amely a kora viktoriánus-kor értékeihez való visszatérésben látta NagyBritannia felemelkedésének lehetséges szellemi alapját. Másrészt a Wiener által az ország
akkori világgazdasági helyzetére nyújtott magyarázat azok számára is kapóra jött, akik a
hanyatlás okait szerették volna a minél távolabbi múltba helyezni.20 Azok a
társadalomtörténészek viszont, akik ezzel a távolabb múlttal is közelebbi ismeretségben
álltak, nem haboztak rámutatni a Wiener-tézis támadható pontjaira, és végső soron az
egész koncepció hihetőségét, életképességét is megkérdőjelezték.

2.
A főként irodalmi forrásokra támaszkodó, könyvét 1850-nel indító Wiener két
alapvető módszertani hibája gyakorlatilag senkinek sem kerülte el a figyelmét:21 az
19 Ibid., p. 41.
20 Berghoff, Hartmut, Public Schools and the Decline of the British Economy 1870–1914. In: Past &
Present, 1990, november, pp. 148–167.
21 Thompson, F. M. L., Gentrification and Enterprise Culture, Britain 1780–1980. Oxford University Press,
2001, p. 155.
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önkényes periodizációnak, az 1850 előtt is megfigyelhető társadalmi folyamatok teljes
ignorálásának bűnét még akkor is elkerülhette volna Wiener, ha csak a szépirodalmi
források terén nyúl vissza a 18. századhoz és a 19. század első feléhez. Többen, így
például Neil McKendrick is emlékeztetett ugyanis arra, hogy az üzletemberekkel
szembeni ellenérzések igen hosszú múltra tekinthetnek vissza az angol irodalomban.22 A
régóta jelen lévő, McKendrick által „irodalmi luddizmusnak” nevezett ipar-, vállalkozó-,
és technológiaellenes szemlélet nem kizárólag a késő viktoriánus-kor és a huszadik
század első felének jellemzője, és így nem lehet bármilyen gazdasági hanyatlás okozója
sem. Azt, hogy önmagában az egyes szakmák iránti ellenszenv irodalmi művekben való
felbukkanása mennyire nem határozta meg az adott szakma elfogadottságát,
„divatosságát”, McKendrick meggyőzően illusztrálja azokkal a késő viktoriánus-kori
regényekkel, melyekben a kereskedő-bankárokat és pénzembereket módfelett negatív
színben, szívtelen szélhámosként tüntetik fel.23
A szelektív, anekdotikus forráshasználat is komoly aggályokat keltett,24 hiszen a
kiragadott művek, a gondosan kiválasztott idézetek nem adnak perdöntő bizonyítékot azt
illetően, hogy a brit kultúra, (már ha beszélhetünk ilyenről) valóban annyira egyértelműen
és dominánsan üzlet- és iparellenes lett volna. Eltekintve attól, hogy az arisztokrácia és a
gentry üzlettel szembeni állítólagos egységes attitűdje komoly átértékeléseken ment
keresztül,25 sokan azt is megkérdőjelezték, hogy a Wiener által idézett értelmiségiek
(üzletellenes) megnyilvánulásai valóban egybe estek volna az átlagember véleményével.26
Sőt, W. D. Rubinstein szerint még maga a brit értelmiség is – összehasonlítva az európai
értelmiség értékszemléletével – sokkal kevésbé volt ellenséges az üzlet és a kapitalizmus
világával szemben. (Kérdés persze, mennyiben van értelme a „brit értelmiség” vagy az
22 McKendrick, Neil, ’Gentlemen and Players’ revisited: the gentlemanly ideal, the business ideal and the
professional ideal in English literary culture. In: McKendrick, Neil és R. B. Ouithwaite, (szerk.),
Business Life and Public Policy. Essays in Honour of D. C. Coleman. Cambridge University Press,
1986.
23 Ibid., pp. 135–136.
24 Thompson, Gentrification, p. 155.
25 Lásd: Thompson, Gentrification, pp. 23–44.; Spring, David, The English Landed Estate in the Nineteent
Century: Its Administration. John Hopkins Press, 1963. Különösen: II. fejezet: The Landowner, pp. 20–
55. Ahogyan Spring összefoglalja: „A kérdés mögött rejlő igazság az lehet, hogy az angol földbirtokosok
valójában nem sokban különböztek a gyárosoktól: meglehetősen üzletszerűen viselkedtek, ésszerű
módon maximalizálták bevételeiket.” p. 181.
26 Rubinstein, W. D., Capitalism, Culture and the Decline in Britain 1750–1990. Routledge, 1993, 2.
fejezet, pp. 45–101.
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„átlagember”, mint olyan véleményéről beszélni.) A brit politikai elit pedig, hatalomban
működve, sosem engedett teret antikapitalista tendenciáknak.27
Egy másik amerikai történész ugyanebben az évben publikált, szintén sokat idézett
könyve látszatra kiegészítette és támogatta a Wiener-i koncepciót, ám közelebbről
megvizsgálva valójában gyengítette a gazdasági teljesítmény kulturális alapú
magyarázatainak meggyőző erejét. Arno J. Mayer sokoldalúan kifejtett tézise, mely
szerint a régi, arisztokratikus rend, a földbirtokos osztály domináns gazdasági hatalma és
kulturális presztízse Európa minden részen egészen a korszakhatárként felfogott első
világháborúig megmaradt.28 Bár Mayer elmélete illeszkedni látszik Wiener brit
dzsentrifikációs téziséhez, mégsem korrelál teljesen Wiener azon meggyőződésével,
miszerint a brit gazdaság problémái az erejét megtartó arisztokrácia által elfogadott,
Nagy-Britannia ipari érdekeivel kevéssé törődő úri kapitalizmusból és az azt létrehozó
mentalitásból erednek; hiszen ha az anciem regime mindenhol Európában erős maradt
1914-ig, akkor ez nem lehet magyarázat a sajátos brit fejlődésre, Nagy-Britannia
állítólagos gazdasági hanyatlásának gyökereit máshol kell keresni.29
Egy másik, ehhez kapcsolódó kritikai nézet szerint Wiener koncepciójának
talapzatában is alapvető tévedés rejlik: eszerint sem a gazdasági hanyatlás (vagy inkább
helyesebben csak relatív hanyatlás) tényét, sem az ipar gazdaságon belüli súlyát nem
szabad túlértékelni. Utóbbi mellett talán legdrasztikusabb módon Rubinstein érvelt 1993as könyvében, ahol még azt a kijelentést is megkockáztatja, hogy Angliában az ipar
valójában sosem vált a gazdaság legfontosabb szektorává, még az ipari forradalom
tetőpontján is fontosabb volt a kereskedelem, a hitelélet, a szolgáltatói szektor; egy
viszonylag rövid, néhány évtizedes periódust követően a brit gazdaságot az 1870-es
évektől már egyértelműen a tercier szektor uralta.30 Így aztán – érvelése szerint – a brit
ipar hanyatlása nem járhatott együtt a gazdaság egészének hanyatlásával. (Rubinstein
egyébként gondolatmenetét a munkaerő szektorális megoszlásának adataira, valamint a
középosztály földrajzi elhelyezkedését alapul vevő saját statisztikáira alapozza, amelyek
azt mutatják, hogy az elsősorban kereskedő, bankár és képzett középosztállyal bíró
London, illetve a kereskedelmi központok középrétegeinek a 19. század folyamán
nagyobb volt a részesedése a nemzeti összvagyonból, mint az északi vidékek (sokkal
27 Ibid.
28 Mayer, Arno J., The Persistence of the Old Regime. Europe to the Great War. Pantheon, New York,
1981.
29 Daunton, „Gentlemanly Capitalism”, p. 121.
30 Rubinstein, Capitalism, p. 26.
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nagyobb számban iparral foglalkozó) középosztályainak. Az össznemzeti termékhez való
szektorális hozzájárulás adatai azonban valamivel későbbre teszik az ipar jelentőségének
csökkenését.)
Az értékrend-átvételen alapuló, kulturális dzsentrifikációt hirdető Wiener-tézis
lehetséges érvényességét vizsgáló társadalomtörténészek kiemelt figyelmet szenteltek a
folyamat állítólagos társadalmi színterének, a magániskolák világának. A probléma egyik
fele, a magániskolák tananyagának és/vagy szellemiségének állítólagos dzsentrifikáló
jellege is számos kételyt ébresztett. Kétségtelen, hogy még a Thomas Arnold és a többi
reformer iskolamester nevéhez fűződő változtatások után is a klasszikusok oktatása
maradt a tananyag gerince, komolyabb tudományos vagy gyakorlati képzésről nem
beszélhetünk. Ám annak egyértelmű bizonyítása, hogy a klasszikus-humán oktatás
minden kétséget kizáróan negatív, káros hatással lett volna az üzleti karrierekre, aligha
látszik megoldhatónak.31 Az iskolák szocio-kulturális, karakterformáló légkörében
felfedezhetünk ugyan olyan elemeket, amelyek egy üzlet- vagy legalábbis iparellenes
szemlélet irányába terelhették az üzletember-fiúkat, ám nem nehéz észrevenni, hogy a
magániskolák egy sor, olyan tulajdonságot (pld. önbizalom) és készséget (vezetői,
irányítói és kommunikatív készségek) is fejleszthettek, amelyek hasznosak lehettek egy
üzletember számára is32 – hasonlóképpen, mint az itt megalapozható kapcsolatok a
politikai és államigazgatási elit innen kikerülő tagjaival.
A magániskolák esetleges dzsentrifikáló hatását a „kemény tények” után vágyakozó
társadalomtörténészek egy másik, adatszerűen is vizsgálható irányból is tesztelhették:
feltették a kérdést, hogy vajon elég gyakori volt-e a középosztály egészét, illetve
különösen az ipari vállalkozók közösségét tekintve a magániskolai oktatás a 19. század
második felében ahhoz, hogy tekintetbe lehessen venni, mint a dzsentrifikáció lehetséges
tényezője.
Az ezt firtató részletkutatások közül kiemelkedik Rubinsteiné, aki 8 elismert
magániskola, (köztük Harrow, Rugby és természetesen Eton) diákjainak társadalmi
hátterére és a diákok által befutott karrierre koncentrált.33 Három mintaévet választott ki
(1840, 1870 és 1895/1900) választott ki, és az iskolai évkönyvek mellett olyan, a
karrierről információkat nyújtó forrásokat is felhasznált, mint például nekrológok, helyi
31 Thompson, Gentrification, p. 128.; Berghoff, Public Schools, p. 153.
32 Thompson, Ibid.; Thane, Pat, Aristocracy and the Middle Class in Victorian England: the Problem of
„Gentrification”. p. 102. In: Birke, Adolf & Lothar Kettenacker, (szerk.), Bürgertum, Adel und
Monarchie. K. G. Saur, München, 1989.; Berghoff, Public Schools, p. 153.
33 Rubinstein, Capitalism, pp. 102–140.
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szakmai névjegyzékek stb. Eredményei azt mutatják, hogy a public school nem igazán
gyakorolhatott jelentős hatást a középosztály egészére, mivel egész egyszerűen túl kevés
(10% alatti) középosztálybeli fiú járt magániskolába a 19. század folyamán. Ráadásul –
Rubinstein érvelése szerint – a (rendszerint északi) gyárosok fiai még ennél is kisebb
arányban jártak magániskolákba, mivel közöttük meglehetősen magas volt a
nonkonformisták aránya, ugyanakkor majdnem minden public school anglikán alapítású
volt, és rendszerint délen helyezkedett el, távol az északi és Midlands-i iparvárosoktól.34
A némiképp más megközelítéssel dolgozó Hartmut Berghoff kutatásai is hasonló
eredményt hoztak. Berghoff az 1870és 1914 közötti időszakban vizsgált 1328 olyan
vállalkozót, (tehát nem kizárólag gyárost), akik Birminghamben, Manchesterben vagy
Bristolban éltek, és akár jelentős vagyonuk, akár kiemelkedőnek számító társadalmi
presztízsük révén „vezető üzletembereknek” számítottak. Ezen üzletemberek közül
mindössze 1% járt a Clarendon-iskoláknak nevezett 9 elit public school valamelyikébe.35
Mások részletkutatásai is azt mutatták, hogy a magániskolákba járó üzletember-fiúk
aránya 1914-ig mindenképpen alacsony maradt, és majd csak 1945 után kerültek
többségbe azok az üzletemberek, akik magániskolai „pedigrével” rendelkeztek.36
A német példával való gyakori összehasonlítgatások egy része azt hangsúlyozza,
hogy a német vállalkozók fiai általában jóval modernebb, vállalkozók számára is
„hasznosabb” iskoláztatásban részesültek. Berghoff és Richard Möller kutatási
eredményei viszont ezt cáfolták: az általuk vizsgált 1324 (brémai, dortmundi vagy
frankfurti) üzletembernek nem kevesebb, mint 60 százaléka a klasszikus humán oktatás
fellegvárának számító Gymnasiumba járt, és csak 15 százaléka tanult Realschule-ban.37
Berghoff és Rubinstein is igyekezett választ adni arra a kérdésre is, vajon mennyire
volt jellemző „a tehetség eláramlása”, vagyis hányan választottak más pályát, mint
vállalkozó apjuk. Berghoff szerint 75.8%-uk lépett apja örökébe, és vált maga is
üzletemberré, és a Rubinstein mintájában szereplőknek is legfeljebb csak 25%-a nem lett
apja mintájára vállalkozó. Ráadásul Rubinstein szerint legtöbbször ezek a fiúk sem a
földbirtokosság irányába mozogtak, hanem képzett értelmiségiként (professionals), tehát
lelkészként, jogászként, katonatisztként vagy gyarmati tisztviselőként találtak maguknak
34 Ibid., pp. 113–115.
35 Berghoff, Public Schools, p. 156.
36 Thompson, Gentrification, p. 130.
37 Berghoff, Hartmut & Richard Möller, ’Tired Pioneers and Dynamic Necomers’? A comparative essay on
English and German entrepreneurial history 1870–1914. In: Economic History Review, második folyam,
47. évfolyam, 1994, pp. 262–287.
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biztos egzisztenciát.38
Rubinstein egyébként nemcsak általában az üzletemberek fiait vizsgálta meg abból
a szempontból, folytatták-e apjuk örökségét, hanem három magániskola esetében ezeken
belül külön az északi gyároscsaládok sarjait. A három legelőkelőbbnek tekinthető public
school-ban (Eton, Harrow, Rugby) volta várakozásoknak megfelelően a legalacsonyabb
az „üzletember-csemeték” aránya és Rubinstein adatai szerint ezek nagy része is az üzleti
életben maradt.39
A magániskolák szerepének tehát egy esetleges kulturális dzsentrifikációs
folyamatban mindenképpen helytelen lenne túlzott jelentőséget tulajdonítani. (Azonban
arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kulturális asszimilációnak másfajta terepei is
lehettek.)

3.
„A kulturális dzsentrifikáció fogalma túlságosan homályos és megfoghatatlan, mely
nélkülözi az arisztokrácia vagy földbirtokos gentry életével való közvetlen kapcsolatot és
szinte lehetetlen komolyan, megalapozottan vizsgálni.”40
Míg az értékek, viselkedésminták változását eredményező kulturális dzsentrifikáció
esetében valóban nem könnyű mérhető, összehasonlítható eredményeket produkálni, a
valódi társadalmi státuszváltást ígérő földbirtoklás dzsentrifikációja könnyebben
megfogható kritériumokat kínált. A leggyakrabban vizsgált szempont az arisztokrata és
földbirtokos gentry léthez, a vidéki földbirtokos társadalomba történő felemelkedéshez a
19. század döntő részében elengedhetetlennek gondolt tekintélyes nagyságú földbirtok
szerzése. Mivel (legalábbis az 1870-es évekre) megbízható adatok állnak rendelkezésre a
földbirtokosok által birtokolt föld nagyságáról, a felső-középosztály esetleges
földvásárlásait többen is vizsgálták; a kérdés az 1980-as évektől kezdve mintegy másfél
évtizeden át intenzív szakmai vitát gerjesztett. A legfontosabb résztvevők saját értékes
kutatási eredményeiken alapuló álláspontjai ugyan nem sokat módosultak az eszmecsere
során, azok többszöri kifejtése mindenképpen magával hozta az egyes részkérdések
továbbgondolását, a koncepciók kikristályosodását.
A Stone házaspár (Lawrence és Jeanne C. Fawtier) 1984-ben megjelent könyve (An
38 Rubinstein, Capitalism, p. 122.
39 Ibid., p. 126.
40 Thompson, Gentrification, p. 45.
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Open Elite?) talán a legnagyobb szabású mű, amely az üzleti elit lehetséges
dzsentrifikációját vizsgálta. Stone-ék arról az oldalról közelítik meg a kérdést, hogy a
nagy földesúri székhelyek, a jelentős country house-ok hány százaléka került
üzletemberek tulajdonába az 1579 és 1879 közötti három évszázad során. A kiválasztott
három megyében (a Londonhoz közel fekvő Hertfordshire, a fővárostól kb. 100
kilométerre lévő Northamptonshire, és az Anglia és Skócia határánál fekvő
Northumberlandshire) a vizsgált, rendkívül hosszú periódus során az összes tulajdonosnak
csak 6 százaléka, az összes vásárlónak pedig egyharmada volt üzletember.41 Mindez
Stone-ék szerint azt bizonyította, hogy csak nagyon kevés újgazdagnak sikerült
bekerülnie a vidéki földbirtokos társadalomba, csak csekély mértékű landed gentrification
következett be. Másfelől, érdekes módon Stone nem tagadja, hogy valóban létezett a
polgárság körében egy nem elhanyagolható mértékű hasonulni igyekvés, egy tapintható
törekvés a gentry értékrend, szokások és viselkedésmód átvételére: valóban beszélhetünk
dzsentrifikációról kulturális értelemben. Vagyis ez alapján Stone úgy gondolja, hogy
annak idején „Engels pont fordítva látta a helyzetet: Angliában nem egy burzsoá
arisztokrácia, hanem egy arisztokratikus burzsoázia volt kialakulóban.”42
A

jelentékeny

landed

gentrification

bekövetkeztét

tagadó,

a

kulturális

dzsentrifikáció hatását azonban elismerő Stone végeredményben puszta mítosznak,
téveszmének titulálta a nyitott elit elméletét,43 (vagyis az angol nemességnek44 azt a
páratlannak tekintett rugalmasságát, mellyel évszázadokon át képes volt magába
olvasztani a feltörekvő polgárság bizonyos elemeit, és ezen társadalmi mobilizáció révén
– mely számára egyfajta „vérátömlesztésként” szolgált – megőriznie hagyományos
szerepét.) E „mítosz” szerinte leginkább csak annak köszönhette életképességét, hogy
évszázadokon át makacsul elismételgették. (Stone itt meglátásom szerint lebecsüli azt a
nem éppen elhanyagolható tényezőt, amit a társadalmi felemelkedés lehetőségének
41 Stone, Lawrence & Fawtier, Jean C., An Open Elite? England, 1540–1880. Oxford, 1984. p. 209., p.
409.
42 Thompson, F. M. L., Business and Landed Elites in the Nineteenth Century. In: Thompson, F. M. L.
(szerk.), Landowners, Capitalists and Entrepreneurs. Essays for Sir John Habakkuk, Clarendon Press
Oxford, 1994. p. 144.
43 Stone, An Open Elite?, p. 403.
44 „Nemesség” alatt itt egyformán értem a közjogilag ténylegesen nemesnek számító peerage-et és a (vidéki
földbirtokos) gentry-t. (A peerage-et a duke-i, marquess-i, earl-i, viscount-i és baron-i címmel
rendelkezők alkotják. Bár title-nak (kb. nemesi cím) számít a baronetcy és a knighthood (lovagi cím) is,
közjogi értelemben sem a baronet, sem a knight nem nemes. Előbbi egyébként az utóbbi örökíthető
változata.)
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érzékelése, a státuszbeli emelkedés perspektívájának puszta reménye jelenthetett.)
Bár minden kritika elismerte Stone-ék munkájának jelentőségét, módszertani
alapzatát részben a kiválasztott megyék kapcsán, de még inkább a kiválasztott
státuszindikátor

miatt

többen

elhibázottnak

tartották.

A

jelentős

mértékű

dzsentrifikációban hívő F. M. L.Thompson és a „dzsentrifikáció-ellenes” Rubinstein
egyaránt sietett rámutatni arra, hogy a Stone-ék által vizsgált , igazán nagy kúriák
felmérése nem ad képet a vidéki földbirtokos társadalom teljes spektrumáról.45 Számos, a
Stone-ék által nem nézett, általában kisebb country house volt még a három megyében,
amelyek valószínűleg könnyebben kerülhettek a vidéki házra vágyó üzletemberek
birtokába. Mint ahogyan arra Thompson is emlékeztetett, Stone-ék látóköréből kiesik az
egyszerű „parish gentry”, sajnálatos módon lebecsülték annak szerény, de biztos földesúri
státuszát.46
A landed gentrification körül zajló vita két fő szereplője az elsősorban a vidéki
Anglia, a földbirtokos társadalom szakértőjeként ismert F. M. L. Thompson és az
amerikai származású William D. Rubinstein, aki a hetvenes években kezdte el napjainkig
tartó páratlanul mély merítésű empirikus vizsgálatait, melyekkel a brit elit profilját
kívánja felrajzolni. Nem célom kettejük szellemi párbajának valamennyi momentumát
felidézni, inkább csak a legfontosabb pontokra koncentrálok.47
Rubinstein főként a másik, a Stone-ék által nem használt megközelítéssel dolgozott,
vagyis azt próbálta felmérni, hogy a gazdag vállalkozók mekkora arányban vásároltak
45 Lásd: Thompson, Business and Landed Elites; Rubinstein, W. D., Businessmen into Landowners: the
Question Revisited. In: Harte, N. B. és Roland Quinault, (szerk.), Land and Society in Britain 1700–
1914. Essays in Honour of F. M. L. Thompson. Manchester University Press, 1996.
46 Thompson, Gentrification, p. 50.
47 Kettejük vitájának megnyilvánulásai: Rubinstein, W. D., Men of Property: The Very Wealthy in Britain
Since the Industrial Revolution. London, 1981.; Rubinstein, W. D., New Men of Wealth. In: Past &
Present, 92, 1981, pp. 125–147.; Thompson, F. M. L., Life After Death: how successful nineteenth
century businessmen disposed of their fortunes. In: Economic History Review, Második folyam, 43.
évfolyam, 1990. pp. 40–61.; Rubinstein, W. D., Cutting Up Rich. In: Economic History Review.
Második folyam, 45. évfolyam, 1992, pp. 350–361.; Thompson, F. M. L., Stitching It Together Again.
In: Economic History Review. Második folyam, 45. évfolyam, 1992, pp. 362–375.; Thompson, F. M. L.,
Business and Landed Elites in the Nineteenth Century. In: Thompson, F. M. L. (szerk.), Landowners,
Capitalists and Entrepreneurs. Essays for Sir John Habakkuk, Clarendon Press Oxford, 1994.;
Rubinstein, W. D., Businessmen into Landowners: the Question Revisited. In: Harte, N. B. és Roland
Quinault, (szerk.), Land and Society in Britain 1700–1914. Essays in Honour of F. M. L. Thompson.
Manchester University Press, 1996.
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olyan nagyságú földet, amellyel bejuthattak a vidéki úri társadalomba. (A 19. század eleje
óta mindenhol vezetett, halálozáskor felvett pontos vagyoni értékeléseket tartalmazó
probate calendars-ből – jókora munka révén – kigyűjthetők mondjuk azok, akik
milliomosként haltak meg, vagy akik legalább félmilliós vagyont hagytak hátra. Az 1873as „New Domesday Book”, a Return of Owners of Land, illetve az ezt felhasználó, John
Bateman által néhány évvel később összeállított, valamennyi, legalább 2000 acre48
földdel rendelkező birtokost tartalmazó kompiláció pedig képet ad a nagyobb
birtokosokról 1873-ban.) Rubinstein úgy találta, hogy a gazdag vállalkozók csak nagyon
kis része (10–20%) vált földbirtokossá, vagyis az asszimiláció nem volt jelentős mértékű.
Meglátása szerint „a brit arisztokrácia egyre inkább kasztjellegűvé, társadalmilag izolálttá
vált, mely egyértelműen elhatárolta magát az újkeletű üzletember mágnásoktól, akik
számára szinte lehetetlen volt teljes mértékű társadalmi elfogadottságot nyerni a
földbirtokos társadalom felső köreibe”.49 (Láthatjuk tehát, hogy az ipari polgárság
gazdasági és társadalmi inferioritásáról alkotott meggyőződés éppúgy párosulhat
dzsentrifikáció-ellenes, mint dzsentrifikáció-párti hipotézissel. A kétféle gondolatmenet
szerint az ipari elit gyengesége a domináns elitek előtti behódoláshoz és jelentős sikerű
asszimilációhoz, illetve az azoktól való elzártsághoz vezetett.)
Thompson és más bírálók a következőkalapján támadták Rubinstein koncepcióját:
1. A Rubinstein által használt acre-küszöbök (2000, illetve időnként 5000 acre)
túlságosan magasak, Thompson szerint már 400–500 acre-s birtokkal is jó
eséllyel pályázhatott az illető a helyi elitbe kerülésre. Szerinte Rubinstein,
(akárcsak Stone-ék, akik csak a nagy vidéki kúriákat nézték), szándékosan a
lehető legmagasabb küszöböt vizsgálja, hogy minimalizálja a dzsentrifikáció
hatását.50
2. Thompson – alapos utóvizsgálatokkal – többször is korrigálta a Rubinstein által
hozott adatokat. A különbségek például azokból a vitás esetekből adódtak,
amikor az üzletember örökségéből valamelyik örökös vásárolt földet.
(Meglátásom szerint mindenképpen részletes vizsgálatot igénylő kérdés annak
eldöntése, hogy az örökös milyen anyagi háttérrel, társadalmi státusszal válik a
megvásárolt föld tulajdonosává. Még bonyolultabb azt megítélni, hogy az illető
48 1000 acre = 405 hektár, vagyis 703 kat. hold.
49 Rubinstein, W. D., Men of Property: The Very Wealthy in Britain Since the Industrial Revolution.
London, 1981. p. 219.
50 Thompson, Gentrification, p. 53.
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1esetleges tényleges földesúrrá válása milyen mértékű dzsentrifikációt jelent a
család szempontjából.)
3. Még a Thompson által is elfogadott adatok értelmezése terén sem igen alakult ki
megegyezés Rubinstein és Thompson között: amit az előbbi elhanyagolható
mértékű földvásárlásnak tart, utóbbi jelentősnek minősít. Például a rendkívül
nagy, 25 000 acre feletti birtokok esetében Thompson elfogadja Rubinstein
statisztikáját, mely szerint ezeknek csak körülbelül 10 százaléka lehetett
üzletemberek kezében 1883-ban,51 és azt sem hallgatja el, hogy az elmúlt száz
évben is csak tucatnyi, legalább 25 000 acre-t vásároló új földbirtokos bukkant
fel. Nyilvánvaló, hogy a legmagasabb szintre lehetett a legnehezebben
bekerülni, és ezt a 10 százalékot Thompson – Rubinstein-nel vitázva –
„rendkívül sikeres feljutási kísérletként” értelmezi.52
Bár Thompson belement a részletkérdések Rubinstein-nel folytatott aprólékos
vitájába, már korán jól érzékelte, hogy az acreküszöbök puszta súlyozása nem ad választ a
legfontosabb kérdésekre, hiszen egyfelől a (kellő mértékű) földvásárlás nem jelentett
garantált belépőt az úri társadalomba, más tényezőket, „dzsentrifikációs kritériumokat” is
figyelembe kell venni.53 (A földbe fektetett vagyonhányad felmérése – vegyük akár az
összvagyon nagyságát – sem feltétlenül ad egyértelmű bizonyítékot a sikeres asszimiláció
bekövetkeztére, hiszen egyedi példák segítségével kimutatható annak lehetősége, hogy
valaki csak vagyona kis részét fektette (mondjuk viszonylag kis) földbirtokba, és mégis
befogadták a helyi úri társadalomba, amennyiben egyéb kritériumok terén (ház, megfelelő
életmód) jobban állt.) Másrészt a földvásárlás hátterének felderítése nélkül nem
minősíthetjük annak jellegét. Martin J. Daunton is figyelmeztetett arra, hogy az ipari
vállalkozók földvásárlásai nem feltétlenül a hagyományos elit előtti behódolás
bizonyítékai; lehetséges, hogy inkább egy racionális befektetési stratégia részei.54
Thompson pedig nem csak, hogy jól látja, hogy a földbirtoklás puszta feltérképezése
önmagában nem ad választ arra a (dzsentrifikáció szempontjából döntő) kérdésre, hogy a
földet vevő üzletemberek ténylegesen vidéki úriemberek lettek-e,55 hanem helyesen
51 Ibid., p. 55.
52 Ibid. p. 57.
53 Thompson, F. M. L., The Landed Aristocracy and Business Elites in Victorian Britain. In: Les Noblesses
Europeennes an XIXe siecle, Rome, 1988. p. 276.
54 Daunton, „Gentlemanly Capitalism”, p. 133.
55 Thompson, Gentrification, p. 73.
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figyelmeztet

arra

is,

hogy

ennek

eldöntéséhez

további

részletes,

gazdasági

tevékenységgel, életmóddal foglalkozó kutatások szükségesek. Ezzel tulajdonképpen
jelentős mértékben meghatározta azon kutatások irányát, melyek véleményem szerint a
legtöbbet tártak fel a dzsentrifikáció komplex jellegéről. Mielőtt azonban erre rátérnék,
még több témát körül kívánok járni: elsőként a dzsentrifikációs-kérdéskör alapját alkotó
„hegemónia-tézis” vitáját.
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II. fejezet
A „hegemónia-tézis” vitája
A 19. századi angol felső-középosztály vagyoni meghatározása

1. A különböző középosztályok jelentőségének és egymáshoz való
viszonyának megítélései
Mint ahogy arra már utaltam az első fejezetben, a 19. századi ipari polgárság
gazdasági és társadalmi inferioritásáról vallott meggyőződés dzsentrifikációpárti
állásponthoz

éppúgy

kiindulópontot

szolgáltathatott,

mint

dzsentrifikációellenes

hipotézishez. A kétféle gondolatmenet szerint az ipari elit gyengesége a domináns elitek
előtti behódoláshoz és jelentős mértékű asszimilációhoz, illetve az azoktól való
elzártsághoz vezetett. Az első fejezetben szóltam az alárendelődést a gyárosok
jelentékeny, illetve csak kis része előtt nyitva álló, alkalmazkodással és értékszemléletátvétellel kísért beilleszkedéssel összekapcsolók (Wiener, illetve Cain és Hopkins) és az
alsóbbrendű szerepet – legalábbis az 1880-as évekig – kirekesztettséggel, izolációval
társítók (pld. Rubinstein) vitájáról. Mindkét csoporttal vitában állnak viszont azok, akik
megkérdőjelezik az ipari kapitalizmus alárendelődésének tézisét, sőt időnként az egyes
középosztályok feltételezett egyértelmű különállását is.
Még tulajdonképpen az erről folytatott vita beindulása előtt, az első fejezetben már
említett 1969-es The Origins of Modern English Society című nagyszabású munkájában
ismertette Harold Perkin saját értelmezését a 19. századi angol társadalom fejlődésének
lényegéről, majd két évtizeddel később, második opuszában (The Rise of Professional
Society) továbbvitte elemzését a 20. századra, úgy, hogy közben a későviktoriánus korra
is visszatért, és némiképp más hangsúlyokkal értelmezi azt, mint ahogy korábban tette.
Perkin 1989-es munkájának alapvető koncepciójával összhangban fokozott figyelmet
fordít a középosztály azon szeletére, amely a 19. század folyamán számarányát tekintve
csekély volt, (1861-ben a munkaerő 2.5%-át adta, de még 1901-ben is csak 4%-át) és
amely igen gyakran a később ismertetett, gyakran számarányi és/vagy vagyoni alapon
megközelítéssel dolgozó (felső-)középosztály-kutatók munkáiban és diskurzusaiban sem
jutott kulcsszerephez: a 19. század folyamán mindinkább megerősödő, szakképzettséget
igénylő tevékenységével szolgáltatást nyújtó városi polgári rétegre, (professional middle21

class).
Perkin „a vállalkozói ideál” 19. századi győzelmének 1969-ben megtett részletezése
során még a vállalkozói középosztály fő szövetségesének teszi meg a professional ideal-t,
képviselőit „az elfelejtett középosztályként” aposztrofálja, akik még saját maguk sem
tekintették önmagukat önálló osztálynak, hanem inkább a másik három osztály
(vállalkozói, arisztokrata és munkásosztályi) ideológiájához szolgáltattak szellemi
puskaport.
1989-es munkájában már összehasonlíthatatlanul nagyobb, sőt, egyenesen központi
szerephez juttatja e réteg (vagy Perkin terminológiájában osztály) képviselőit. Ekkor a
korábban már elemzett, 1880 és 1914 közötti időszakot is más súlyponttal mutatja be, a
képzett középosztálybeli ideált jelentősen eltávolítja a vállalkozói ideáltól. Érzésem
szerint némileg ellentmond korábbi álláspontjának, amikor úgy véli, hogy a képzett
középosztály szellemisége (professional ideal) már az általa az osztálytársadalom
kiteljesedésének tekintett késő viktoriánus és edwardiánus korszakban is éreztette hatását,
sőt az elitoktatás színtereként működő public school-ok már a Thomas Arnold-i reformok,
vagyis a század közepe óta az ő gondolkodásmódjukat tükrözték és terjesztették. Martin
Wiener meglátásával valamelyest összhangban ő is úgy gondolja, hogy a public school-ok
és Oxbridge a 19. század folyamán valóban egyértelmű üzlet-ellenes attitűdöt
képviseltek, ez azonban a képzett középosztály (és a hagyományosnak gondolt nemesi
értékrend) szellemiségét mutatta, nem pedig a nemesség tényleges attitűdjét. („Szemben
Wiener egyik alapvető feltételezésével, a public school-okban és a régi egyetemeken
tanított iparellenes értékek nem egy korábbi korszak fennmaradt arisztokrata értékei
voltak; a viktoriánus kor iskolái és egyetemei frissen megreformált intézmények voltak,
amelyek tudatosan szemben álltak a régi, pre-indusztriális társadalommal.”1) Az
iparellenes szellem tehát lényegében a „pénzhajhászást” megvető professional ideal
győzelme, a wieneri dzsentrifikáció pedig valójában professzionalizáció,2 ("Amit Wiener
az ipari vállalkozók dzsentrifikációjának hívott, az valójában professzionalizáció.”3),
amely azonban csak a 20. században lehetett hatással a vállalkozók fiaira, hiszen addig ők
gyakorlatilag nem jártak magániskolákba.4 Ezzel együtt „az ipari szellem 20. század eleji
1 Perkin, Harold, The Rise of Professional Society, Routledge, 1989, pp. 366–67.
2 Ibid. pp. 371- 372.
3 Ibid. p. 374.
4 Perkin itt többek között az Acton Society Trust 400 menedzsert magába foglaló, 1956-os felmérésére
utal, mely szerint az 1895 előtt születetteknek csak 7 %-a járt public school-ba, míg az 1925 után
születetteknek már 38%-a. Management Succession, AST, 1956, p. 91. Idézi: Perkin, p. 375.
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hanyatlása” nála valójában „a vállalkozói ideál meghátrálása a professzionalizmus
’betöréseivel’ szemben,"5 az üzleti élet átitatódott a professzionális ideállal, amely
egyrészt a menedzsment professzionalizációját jelentette, másrészt – mivel a
professzionális ideál szerint a profithajhászásnál fontosabb volt a közösség szolgálata, - a
„pénzhajhászás” elítélését.6
Mint ahogy ebből a vázlatos összefoglalóból is kitűnt, Perkin nem igazán fordít
figyelmet a vállalkozói réteg heterogén jellegére, másokkal szemben nem különböztet
meg „úri” és „ipari kapitalizmust”. Ennek megfelelően például az 1880 és 1914 között
létrejött plutokrácia megalkotói esetében is nagy földbirtokosokról és egyszerűen csak
„kapitalistákról” szól. Meglátásom szerint a különböző elitcsoportok kapcsolatából –
amely felfogható egy komplex, kulturális kölcsönhatásként – Perkin mintha inkább csak a
képzett középosztály által nyújtott szellemi hozzájárulásra koncentrált volna, a folyamat
többi aspektusát pedig némiképp jelentőségén alul kezelte volna.
Perkin egykori kutató asszisztense, William D. Rubinstein szerint a 19. századi
angol középosztály egészén alapvető ellentét húzódott végig: a dichotómia az ipari,
illetve az általa gyakorta egybemosott pénzügyi és kereskedelmi szektor képviselői között
húzódott. „Nem lenne ésszerű végre elfogadni annak a lehetőségét, hogy két külön
középosztály létezett, melyek nemcsak jövedelmük forrásában, hanem értékrendjükben és
viselkedésükben is különböztek egymástól?”7 A 19. századi angol társadalom
legvagyonosabb szeletével foglalkozó Rubinstein 1970-es évekbeli kutatásainak
eredményeit 1981-es könyvében foglalta össze.8 Kutatómunkája során Rubinstein
megpróbált minden olyan személyt azonosítani, aki 1809 és 1939 között legalább fél
millió fontnyi vagyont hagyott hátra. Ezt követően arra törekedett, hogy a lehető legtöbb
információt gyűjtse össze az így létrehozott lista szereplőinek gazdasági tevékenységéről
és társadalmi jellemzőiről. Mindez alapján arra a következtetésre jutott, hogy a
„szupergazdagok” csoportjának földbirtokkal nem rendelkező részében egyértelmű
többségben voltak az (általa a londoni City-hez kötött) bankárok és kereskedők a (szerinte
vidéki) gyárosokkal szemben. Például az 1880 és 1939 között elhunyt, földbirtokosi
5 Ibid. p. 376.
6 Ibid. p. 374.
7 Rubinstein, W. D., ’Victorian Middle Classes: Wealth, Occupation and Geography’ pp. 619-620 in:
Economic History Review, Vol. 30, 1977, pp. 602-623.
8 Rubinstein, Men of Property. The Very Wealthy in Britain Since the Industrial Revolution. London,
Croom Helm, 1981.
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háttérrel nem rendelkező 1050 szupergazdag közül csak 359 (34,2%) volt ipari
vállalkozó, míg 501 (47,7%) kereskedő vagy pénzügyi vállalkozó.
Rubinstein egy más irányú kutatásával is igyekezett megvilágítani a kérdést: a 19.
századbeli középosztálybeli adófizetők9 regionális megoszlásáról folytatott vizsgálatai
saját értelmezése szerint lényegében megerősítik a milliomosok feltérképezése révén
született hipotézist London polgárságának gazdasági egyeduralmáról.10 London – egy
század közepi visszaeséstől eltekintve – az ily módon tekintett összes adózott jövedelem
45-50 százalékát adta, míg a legnagyobb vetélytársnak vehető Lancashire (Manchester és
környéke) 1812-13-ban 4.71 százalékát, 1848-49-ben már 11.56 százalékát, amely 1860ra felment ugyan 15.21 százalékra, azt követően viszont már nem növekszik, hanem
általában 12% körül marad. Más vidéki központok jóval szerényebb mértékben járulnak
hozzá az effajta adózott jövedelemhez, Birmingham például végig 3-5% körül marad. 7
jelentős iparral rendelkező county részesedése 1851-52-ben 27.85%, míg Londoné
33.22%. 60 évvel később, 1911-12-ben ugyanezek az arányok: 26.41% illetve 44.26%.11
Vagyis mindezek alapján a vidéki ipari központok a század második felében már nem
tudtak tovább erősödni a főváros kárára. Sőt, Rubinstein egyenesen úgy fogalmaz, hogy
az általa fordulópontnak tekintett 1860-as évek jelentik azt a korszakot, amikor
egyértelművé vált, hogy „az angol középosztályoknak nem sikerült döntően északi
jellegű, ipari középosztállyá alakulniuk”.12
Mindez integráns részét alkotta Rubinsteinnek a modern angol gazdaság
fejlődéséről alkotott, az ipari forradalom tényét erősen megkérdőjelező hipotézisének,
mely szerint a gyáripari kapitalizmus valójában csak a 19. század első felében, egy
meglehetősen rövid, átmeneti szakaszban dominálta a gazdaságot.13
A regionális és helyi szintű kutatások között voltak olyanok, amelyek Rubinstein
tézisét látszottak alátámasztani: Stana Nenadic például a viktoriánus Glasgow szintjén
9 Az 1798 és 1815 között, majd több évtizedes kihagyás után 1842-től ismét szedett jövedelemadó 5
fajtája közül kizárólag a feltételezhetően a városi középrétegek és az üzleti vállalkozások által
fizetetteket tekinti. (Az adóhivatal ugyanis nem tett különbséget személyek és cégek között.) A 19.
század folyamán végig évi 150 font volt az adózás alá eső alsó jövedelemhatár, kivéve 1853 és 1876
között, amikor ezt leszállították évi 100 fontra. A 150 fontos évi jövedelem már elegendőnek tekinthető
egy középosztálybeli életvitel vezetéséhez.
10 Rubinstein, The Geographical Distribution of Middle-class Income in Britain 1800-1914.’ in: Elites and
the Wealthy in Modern British History. 1987. pp. 83-118.
11 Ibid. p. 96.
12 Ibid. p. 101.
13 Ld. részletesen: Rubinstein, Capitalism, Culture and Decline in Britain, 1790 - 1990. Routledge, 1991
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találta úgy, hogy a korábban tipikus kereskedővárosból a 19. század folyamán iparikereskedőközponttá alakult városban - a látszat ellenére - a nagyszámú, sokszínű
középosztályon belül sem számarányban, sem jelentőségben nem került domináns
pozícióba a helyi ipari vállalkozó réteg.14 Nenadic szerint „az ipari vállalkozó mítosza”,
amely széles körű hatást váltott ki azzal, hogy a közgondolkodásban az ipart a gyors
meggazdagodás lehetséges útjaként propagálta, nagymértékben felelős azért, hogy az ipar
jelentőségét sokáig túlértékelték.15 Nenadic amellett, hogy helyi kutatásainak eredményét
megfeleltetni igyekszik Rubinstein országos léptékű megállapításaival, megkockáztatta
azt a kijelentést is, hogy az ipari polgárság viszonylagos gyengesége minden bizonnyal
nem volt egyedi, más városokban is hasonlóak lehetettek a különböző középosztályok
erőviszonyai.16
Hasonló következtetésre jutott R. J. Morris is egy másik város jóval rövidebb
időkeretű vizsgálata során: szerinte Leedsben az 1830-as években a szerinte országos
szinten nyilvánvaló arányok uralkodtak, vagyis nem az iparos réteg, hanem a kereskedő
és képzett középosztály volt a domináns. Morris szerint ez a felállás más jelentős
regionális központokra (így pld. Birminghamre és Manchesterre) is igaz volt. (Mint látni
fogjuk, a koraviktoriánus korszakban ez részben helytálló lehet ugyan Birmingham-re, de
a későbbi időszakokra már egyáltalán nem.) Morris emellett jelentősen finomítja a
középosztályokról alkotott képet azáltal, hogy felhívja a figyelmet a jövedelemszerzés
különböző módjaink kombinálására számos középosztálybeli esetében: a kereskedő és a
képzett középosztály jövedelme egy részét (közvetlen vagy közvetett módon) az iparból
szerezte, amely a státuszok összemosódását jelentett. Ennek következtében például az
ipari érdekeltséggel is rendelkező kereskedők (aki egyébként általában kereskedőként
prezentálták magukat) szektorális besorolása problematikus lehet.17
Rubinstein kutatási eredményei prezentálása és értelmezése miatt ugyanakkor több
ponton is komoly kritikákban részesült. Kritikusai jelentős része némiképp vagy
jelentősen másként látta a különböző középosztályok jelentőségét és ezáltal
megkérdőjelezte a hagyományos földbirtokos elit, valamint a vele szorosan
együttműködő pénzügyi elit állítólagos hegemóniáját a háttérbe szorított nagyiparos
14 Nenadic, Stana, Businessmen, the urban middle classes, and the ’dominance’ of manufacturers in
nineteenth century Britain. In: Economic History Review, XLIV, 1 (1991), pp. 66-85.
15 Ibid. pp. 74-81.
16 Ibid. p.66.
17 Morris, R. J., Class, Sect and Party: The Making of the British Middle Class, Leeds 1820-1850.
Manchester, 1990.
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elittel szemben. Többen, így például Simon Gunn is azzal vádolták Rubinsteint, hogy
alábecsülte az ipari vagyon nagyságát és eltúlozta a különböző középosztályok közötti
attitűdbeli különbségek nagyságát. Szerinte Rubinstein – országos szintű nézőpontjából –
túlzottan homogenizálja a városok gazdasági jellegét. Gunn is tagadja az ipari polgárság
alárendelődését és nem tartja a dzsentrifikációt alapvető fontosságúnak. Hangsúlyozza a
középosztály sokszínűségét, de amellett annak koherenciáját is fontosnak tartja.18
M. J. Daunton, aki a hipotézis elterjedtsége kapcsán 1989-ben már arról írt, hogy a
hegemónia-tézis már majdhogynem egyfajta „új ortodoxiává” kezd válni,19 több ponton
támadta azt. A pénzügyi elitet is kutató Daunton meglátása szerint nem egyértelmű, hogy
az ipari vállalkozók kisebb gazdasági erőt képviseltek volna, mint a City üzletemberei,
Rubinsteinnel vitatkozva, skót példák alapján úgy véli, hogy a családtagoknak adott inter
vivos ajándékok, amelyek célja az esetleges adó- és illetékkötelezettségek elkerülése volt,
általánosságban véve gyakoribb volt a gyárosok, mint a bankárok körében.20 Daunton
szerint, bár az ipari tőke a 19. század folyamán nem hozott létre önálló „burzsoá pártot”,
minderre azért sem kényszerült, mert a század legnagyobb részében az állam elfogadta az
ipari elit által igényelt legfontosabb politikai paramétereket, így az nyugodtan
visszahúzódhatott a helyi politika színterére, ahol gyakran domináns szerepet töltött be.
Ugyanakkor Daunton nem hisz a bankár és az ipari elit közötti éles választóvonal
létében sem.21 Meggyőződése szerint nem igazán helyénvaló a 19. századi Anglia hatalmi
viszonyait három, egymástól határozottan elkülönülő, egységes nagy érdekcsoport
(földbirtok, City, ipar) küzdelmeivel jellemezni, mivel mindhárom megosztott volt. Az
államnak pedig muszáj volt az összes érdekcsoporttal szemben bizonyos mértékű
távolságot fenntartania, mivel csak ezen viszonylag magas fokú intézményes és ideológiai
rugalmassága biztosíthatta a társadalom stabilitását.
Valószínűleg sok igazság van Malchow kijelentésében, mely szerint „a hegemóniatézis talán túl megfoghatatlan probléma ahhoz, hogy valaha is igazán meggyőzően cáfolni
vagy bizonyítani lehessen”.22 A helyi szintű bizonyítások vagy cáfolatok apró
18 Gunn, Simon, The ’failure’ of the Victorian Middle Class: a Critique. in: Wolf, Janet & John Seed,
(szerk.), The Culture of Capital: art, power, and the 19th. century middle class. Manchester University
Press. 1988.
19 Daunton, M. J. "Gentlemanly Capitalism" and British Industry 1820-1914. p. 119. In: Past and Present,
No. 122, 1989, pp. 119-158.
20 Ibid. p. 129.
21 Ibid. p. 142.
22 Malchow, H. L., Gentlemen Capitalists. The Social and Political World of the Victorian Businessman.
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alkotóelemei azonban hosszú távon egyre több részletét adhatják ki a minden bizonnyal
sokszínű teljes képnek. Ez a teljes kép viszont Rubinstein szemszögéből – bírálói szerint
– nem nélkülözi a jelentős mértékű leegyszerűsítéseket sem.
Kritikusai joggal hívták fel arra a figyelmet, hogy Rubinstein milyen nagy
mértékben hajlamos arra, hogy a gazdaság különböző szektorait olyan régiókhoz kösse,
amelyeknek a köztudatban kialakult image-e ugyan valóban hangsúlyosan hordozza a
hozzá rendelt tevékenységet, ám ténylegesen persze az adott esetben „atipikusnak””
tartott gazdasági tevékenységeket sem nélkülözte. Így Rubinstein időnként az ipari
vállalkozókat

egyértelműen

és

többé-kevésbé

kizárólagos

módon

„az

északi

iparvárosokhoz” köti, (bármit is jelentsenek azok), míg a pénzügyi szférát azonosítja a
londoni City-vel.
Másrészt bírálatokat váltott ki a mód, ahogyan Rubinstein egybemosta a pénzügyi
és a kereskedelmi szférát, képviselőiket egy kategóriába sorolva állította szembe az ipari
vállalkozókkal. Az erősen London-centrikus nézőpontú kutató figyelmen kívül hagyja azt
az alapvető tényt, hogy a fővároson kívül a kereskedelem a vidéken a City-hez képest
kevésbé jelentős bankszféra helyett sokkal inkább az ipari termeléssel került gyakorta
szoros kapcsolatba. Az élelmiszer-, ital- és dohánygyártók kivétele az ipari vállalkozók
csoportjából és külön kategóriaként szerepeltetése megint csak nehezen igazolható lépés
volt Rubinstein részéről.23
Súlyos bírálatokat eredményezett a mód is, ahogyan Rubinstein vagyoni elitmintája
(vagyis a legalább fél millió fontot hátrahagyók) elemzését követően az angol
középosztály egészére vonatkozó következtetéseket vont le. Az ugyanis rögtön
nyilvánvaló, hogy a "szupergazdagok" ezen csoportja a legkevésbé sem tekinthető átlagos
középosztálybelinek. Ezzel kapcsolatban Rubinstein mintegy negyedszázaddal ezelőtt azt
a kijelentést kockáztatta meg, miszerint „egy tipikus sikeres üzletember a 19. század
második felében 100 000 fontos vagyont hagyott hátra”. (A vagyon nagyságát érzékelteti,
hogy 100 000 font 1874-es értéken körülbelül 4 millió fontot tenne ki 1990-es értéken)
Érdemes egy kicsit alaposabban megvizsgálni Rubinstein ezen feltételezését, mivel ennek
kapcsán megkísérelhető az angol középosztálybeli és azon belül is különösen a kutatási
mintám szempontjából fontosnak tűnő felső-középosztálybeli státuszhoz szükséges
vagyoni limitek meghatározása.
Stanford University Press, Stanford, California, 1992. p. 365.
23 Ezek részletes bírálatát ld. Berghoff, Hartmut: British Businessmen as Wealth-Holders, 1870-1914: A
Closer Look, In: Business History, Vol. 33., No. 2., 1991, április, pp. 222-240.
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2. A 19. századi angol felső-középosztály vagyoni meghatározása
Ha a 19. századi általános vagyoni viszonyokat tekintjük, sokat elárul a tény, hogy
1873-ban az elhunytak alig 8 százaléka hagyott maga után bármiféle számba vehető
vagyont, és ugyan az 1870-es évektől általános emelkedés figyelhető meg a hátrahagyott
örökségek számában, ez az arány 1900-01-ben még mindig csak 17% volt Nagy-Britannia
egészében.24 1913-14-ben az akkor elhunyt felnőtt férfi népességnek még mindig csak 0.6
%-a hagyott örökül legalább 10 000 fontos vagyont. Ez egyértelművé teszi, hogy London kivételével - ekkora vagyonnal valóban bárki közössége vagyonos tagjának
vallhatta magát, ami nyilvánvalóan elegendő volt a középosztálybeli státuszhoz. Ami
kérdéses, az az, hogy vagyona a helyi középosztályon belül milyen szintre helyezte az
illetőt. Ehhez a helyi üzleti közösségek vizsgálata szükséges, országos szinten amúgy is
meglehetősen nehéz lenne megközelíteni a „tipikus sikeres üzletember” fogalmát, bármit
is jelentsen az.25
A Rubinsteinnel több kérdésben élénk vitát folytató Hartmut Berghoff a kollektív
életrajz kínálta eszközökkel vizsgált egy Manchester, Birmingham és Bristol üzleti
elitjének 1870 és 1914 között aktív tagjaiból vett 1328 fős mintát.26 A mintába történő
bekerüléshez két kritérium valamelyikének kellett megfelelni: Manchester és
Birmingham esetében 50 000 font, míg Bristol esetében 40 000 font hátrahagyott
vagyonértéket kellett produkálni, vagy korabeli helyi narratív források tanúsága szerint a
helyi társadalom kellőképpen ismert és befolyásos figurájának kellett lenni.27 Az így
kapott, városonként mintegy 300-400 fős minta azonban saját bevallása szerint nem
fedhette le a teljes helyi üzleti felső-középosztályt, a kezelhetőség érdekében volt
kénytelen egy szerinte reprezentatívnak tekinthető, kisebb minta mellett maradni.
Ugyanakkor számításai szerint a 40 000 fontos vagyonok is bőven belül voltak a felsőközéposztályi kereteken, más városok esetén pedig akár 25 000 fontos vagyon is elég lett

24 Berghoff, British Businessmen, p. 226.
25 Mint ahogyan arra majd később kitérek, bármennyire is általános - érthető módon - a sikeresség fogalmát
azonosítani a felhalmozott anyagi javak értékével, a siker egyéni értelmezése ennél összetettebb lehet
26 Ld.: British Businessmen; Regional Variations in Provincial Business Biography: The Case of
Birmingham, Bristol and Manchester, 1870 – 1914. In: Business History, Vol. 37. No. 1., 1995. pp. 6485.
27 Mintájának 43,4 százaléka kevesebb, mint 50 000 fontot hagyott hátra, vagyis a második kritérium
alapján került be.
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volna a bekerüléshez.28
Richard Trainor, a Birminghammel rendkívül szoros gazdasági és társadalmi
„szimbiózisban” élő Black Country városai elitjének kapcsán 1915 előtt 20 000, 1915
után 30 000 fontos vagyoni küszöböt tart megfelelőnek a felső-középosztály alsó vagyoni
határaként. A közép-középosztály vagyoni határaiként 1915 előtt 2000 és 19 999 fontot,
1915 után 3000 és 29 999 fontot határozott meg.29
Noha a Black Country kisebb városai kevesebb nagy vagyont produkáltak, mint a
vele összenövő Birmingham, Trainor meggyőződése szerint „egy jóval 50 000 font alatti
vagyon még olyan nagy városokban is elegendő volt a felső-középosztályi státusz
eléréséhez, mint Birmingham.”30
A helyi vizsgálatok azt látszanak tehát mutatni, hogy Rubinstein, aki az 1970-es
években a milliomosokat és a fél milliót hátrahagyókat vizsgálva a legmagasabb vagyoni
szintekre koncentrált, tévesen hitte, hogy a helyi szinten tipikusnak tekinthető sikeres
üzletembert a 100 000 fontos szint körül kell keresni. Ha azt nézzük, hogy 1850 és 1899
között mindössze 56 birminghami üzletember hagyott hátra 100 000 font fölötti vagyont,
(ezek egy része persze jóval afölött volt), ténylegesen 100 000 font körüli (£80 000 és
120 000 közötti) vagyont pedig ezen fél évszázad alatt mintegy 40 üzletember hagyott
örökül,31 akkor valóban nem igazán tarthatjuk valószínűnek, hogy ezekre a vállalkozókra,
akik még a helyi felső-középosztályon belül is egy magasabb szint – meglehetősen
kisszámú – képviselői voltak, kortársaik „tipikus sikeres üzletemberként” tekintettek
volna.
Egy tipikus középosztálybeli a 19. század második felében valószínűleg körülbelül
10 – 15 ezer fontos vagyont hagyott hátra. Egy ekkora összeg éves kamata - 4 százalékos
kamattal számolva – 500 fontot tett ki, amely 1900-ban elegendő volt egy család
kényelmes középosztálybeli létéhez.32 A Rubinstein által az 1970-es években vizsgált
„szupergazdagok” meglehetősen exkluzívnak tekinthető csoportja nyilvánvalóan teljesen
más dimenziókban mozgott,

összehasonlíthatatlanul

magasabb

szintű

életvitelt

engedhetett meg magának. (Rubinstein a fent említetten kívül ugyan vizsgált még két
28 Berghoff, British Businessmen, p. 236.
29 Trainor, R. H. , Black Country Elites, Oxford, 1993. p. 69.
30 Ibid. p. 388.
31 A legnagyobb birminghami vagyonokat illetően Phillada Ballard átfogó listáját vettem alapul, (A
Commercial and Industrial Elite: A Study of Birmingham’s Upper-Middle Class, 1780-1914, pp. 979998.) amelynek szereplőit az eredeti forrásként használt Probate Calendar-ekben ellenőriztem.
32 Berghoff, British Businessmen, p. 236.
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további, alacsonyabb vagyoni szinten lévő csoportot is, az 1809 és 1829 között £160 000
és £500 000 közötti vagyont hátrahagyókat, illetve az 1850 és 1869 között £250 000 és
£500 000 közötti vagyont örökül hagyókat, akik azonban még mindig csak a legfelső
rétegét jelenthették a felső-középosztálynak.)

Bár nemigen ismerte el, maga Rubinstein is érezhette, hogy a legmagasabb vagyoni
szintek bármilyen alapos vizsgálata sem nyújthat elegendő információt a különböző
középosztályok valódi erejének megítéléséhez. Ezért alacsonyabb vagyoni szinteket is
belevont hatalmas volumenű kutatásaiba. A még jelenleg is feldolgozás alatt álló anyag
7471 olyan, 1809 és 1899 között elhunyt személyt tartalmaz, akik legalább 100 000
fontos vagyont hagytak hátra.33 7471 fős mintájának 25,8 százalékát nem tudta a
vagyonszerzés földrajzi forrása alapján egyértelműen azonosítani. Ez a csoport magában
foglalt

földbirtokosokat,

állomáshelyüket

vagy

posztjukat

gyakran

váltogató

katonatiszteket, anglikán lelkészeket, diplomatákat, más külföldön dolgozókat, valamint
olyanokat, akik esetében nem volt lehetséges felderíteni a foglalkozást, vagyis
bizonyosan szinte kizárólag az üzleti életen kívül maradtakat. Rubinstein kutatási
eredményeinek teljes publikálásig nem tudhatjuk, hogy a minta földrajzilag
beazonosítható 74,2 %-nak (5603 fő) mekkora része szerezte vagyonát üzleti
tevékenységből, így csak annyit jelenthetünk ki, hogy a 19. század folyamán néhány ezer
főnél semmiképp sem gyűjtöttek többen 100 000 fölötti vagyont vállalkozói
tevékenységből.34 (Ugyanakkor érdemes emlékeztetni arra, hogy Rubinstein kutatási
mintája kereteiből következően nem tartalmazhatja azokat, akik például 80 000 - 90 000
vagyonukkal gyakorlatilag hasonló státusszal bírtak, mint azon társaik, akik életük végén
100 000 font fölötti vagyont hagyhattak hátra.)
Rubinstein ezen nagy volumenű kutatásának eredményeiből eddig még csak
részleteket közölt, azonban igen érdekes, hogy az 1809 és 1899 között meghaltak
földrajzi megoszlásának eddig ismert részletei nem teljesen korrelálnak a korábbi,
félmilliós minta eredményeivel, a regionális vagyon eloszlás térképe meglehetősen
különbözik a két szinten. A százalékok összehasonlítása azt mutatja, hogy néhány esetben
33 Rubinstein, Wealth Making in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries: A Response. In:
Business History, Vol. 42., No. 2 . (2000 április), pp. 141-154.
34 Ibid. p. 151.
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jelentős különbség van a 100 000-esek és a szupergazdagok londoni arányát illetően: pld.
amíg az 1858 és 1879 között elhunyt milliomosok 53.3 százaléka Londonhoz
kapcsolható, a százezresek 1860 és 1879 közötti aránya csak 44.5%. Az 1850 és 1869
közötti 250 000 és félmillió közötti vagyont hátrahagyók londoni aránya 55.6%, a
százezreseké pedig csak 48.1%. Ahol jelentős eltérés van, az mindenhol a százezres
londoniak számottevően kisebb arányát mutatja (két további korszak esetében kisebb még
mintegy 4 százalékkal az arányuk). Ugyanakkor a többi időszakban a százezres és a
milliomos londoniak aránya gyakorlatilag teljesen megegyezik, így például 1809 és 1858
ill. 1859 között a milliomosok londoni aránya 62,5%, a a félmillió és 1 millió között
hátrahagyóké 64.1%, míg a 100 000-eseké 62.5%.35
Nem lehet nem észrevenni, milyen egyértelműen csökkent a 19. század folyamán a
100 000 fontot hátrahagyó londoniak aránya: a század eleji 84%-ról 41%-ra a
századvégén. Sajnos, Rubinstein Londonon kívül csak néhány nagyváros (Manchester,
Liverpool, valamint a maradék Lancashire és Cheshire, Birmingham, Bristol, Newcastle,
Leeds, Glasgow) százezreseinek részarányát közli.
1. Táblázat. A legalább 100 000 fontot hátrahagyók
London

Manch.

Liverp.

1815– 61

79,2 0

0

0

0

19

%

%

%

1840– 59

51,8 5

4,4 4

3,5

44

%

%

%

1865–

15

46,4 24

7,1 18 5,4

69

6

%

%

1895–

34

41,1 67

7,9 61 7,2

99

9

%

%

További

Egész

Lancs. &

Lancs. &

Cheshire

Cheshire

1

6

18

%

%

59

1,3 1

1,3

%

%

5,3 15
%

Birm.

Brist.

Newcast.

Leeds

Glasg.

Ismert
vidék

0

6,5 1

1,3 0

0

%

%

%

%

13,2 1

0,9 1

0,9 2

1,8 3

2,6

%

%

%

%

%

5,4 60

17,9 7

2,1 9

2,7

2,4 7

2,1

%

%

%

%

%

%

6,9 187

22

2,9 15 1,8 18

2,1 1

1,3

%

%

%

%

25

0

5

8

%

1

%

0

3

9

0

7

9,1

%

%

2,6 25

21,9

%

%

2,7 100 29,7
%

%

33 3,9 289 34
%

%

Forrás: Rubinstein: Wealth Making, Table 2, Table 3, Table 4 (pp. 151-152.)

Láthatjuk, hogy míg az 1810-es években London és a fenti vidéki központok
részesedése összesen 86 százalékot tett ki, a későbbiekben (nemcsak az itt közölt 3
periódusban, hanem gyakorlatilag az összes többiben is) mindig 75% körül maradt:
vagyis a legfontosabbnak tartható vidéki városok mindig csak annyival erősödtek,
amennyivel London gyengült ilyen téren; a hátrahagyott nagy vagyonok mintegy
egynegyede Londonon, Bristolon és a nagy északi iparvárosokon kívül került örökítésre.
35 Ibid. pp. 151-152.
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Nagy kérdés, (amelyre Rubinstein kutatásainak további kiértékelése fog választ adni),
hogy a XX. század első negyedének nagy vagyonait illetően folytatódik-e a korábbi
tendencia, vagy – Rubinstein sejtésének, (sőt, elvárásának) megfelelően – ellentétes
tendencia rajzolódik ki, London visszaszerzi korábbi súlyát a nagy vagyonok terén.
A táblázat mindenesetre jól mutatja, hogy Birmingham milyen kevés nagy vagyont
termelt ki a 19. században: Liverpoollal éppúgy nem vehette fel a versenyt ilyen téren,
mint a hagyományosan vetélytársnak tekintett Manchesterrel, amely a korszakban
négyszer annyi nagy vagyont termelt ki, mint a West Midlands-i iparváros (93, illetve
372). Mindennek hátterében a sajátos birminghami városi és ipari fejlődés állt.
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III. fejezet
Birmingham: a város és ipara

Birmingham egyértelműen az iparnak köszönhette nagyságát és jelentőségét, nem
véletlenül nevezték a „Midlands fémipari fővárosának”. Jól ismert 19. századi szerepe
egészen messzire visszanyúlik: már a 17. században is igen jelentős funkcióval bírtak a
város gazdaságában a különböző fémfeldolgozó iparágak. A város 18. századi fejlődése a
közeli vasérc- és szénkészletek felfedezésén és a közlekedés fejlődésén alapult, amely
további (dél- és nyugat-angliai, valamint gyarmati) piacokat szerzett. Mindehhez még egy
fontos körülmény járult: a városi céhes korlátozások hiánya vonzóerőként hatott a
disszenterek/nonkonformisták (a 18. század és a 19. század első felében sok szempontból
„másodosztályú állampolgárnak” számító nem-anglikán protestánsok) számára, akik
szakképzettségükkel nagy mértékben hozzájárultak a város gazdasági fejlődéséhez. 1740
és 1780 között megduplázódott a népesség, a 19. század elejére pedig Nagy-Britannia
ötödik legnépesebb városává vált.

1. Kép. A Corporation Street 1880 körül

A birminghami ipar gerincét mind a 18. század egészében, mind a 19. század jó
részében a fémipar adta, amely elsősorban az apróbb fém tömegcikkek gyártását
jelentette, a késesáruktól kezdve a kandallórácson át a sárgaréz kiegészítőkig terjedt a
skála, melybe a fegyvergyártás és a híres Jewellery Quarter-ben készült ékszerek is
belefértek. Tocqueville 1835-ben ilyennek találta a szorgos iparosokat: „Ezek az emberek
egy percig se állnak meg. Úgy dolgoznak, mintha estére muszáj lenne meggazdagodniuk,
33

és másnap reggelre meghalniuk. Általában rendkívül intelligens emberek, intelligensek,
ahogy az amerikaiak. A város egyetlen más angol vidéki városra sem hasonlít… Olyan
az egész, mint egy hatalmas kovácsműhely. Csak szorgalmas dolgozó embereket látni, az
arcuk koromtól fekete… Akár egy újvilági bányában is lehetne az ember: minden piszkos
és fekete, noha minden pillanat aranyat és ezüstöt szül.”1
Birmingham fejlődését döntő módon meghatározta az a tény, hogy a fémipar nagy
részében a 19. század második harmadáig a széles körű specializáción alapuló termelés
nem igényelt nagyüzemi kereteket: a város a viszonylag kis léptékű keretek között űzött
sokféle iparág vitalitására épült, a legtöbb iparágban a kis műhelyüzemek voltak a
tipikusak, (James Watt partnerének, Matthew Boultonnak az 1771-ben 700 munkást
foglalkoztató Soho Factory-ja teljességgel kivételszámba ment.) Az iparágak jelentős
része sokáig nemcsak a nagyüzemi keretek átvétele nélkül, hanem a technológiai újítások
jelentős részének felhasználása nélkül is virágzott. (Jellemző módon, a Watt és Boulton
által az 1770-es években kifejlesztett gőzgépváltozatot sem Birminghamben alkalmazták
először, hanem a cornwalli bányákban.) A sokféle, specializációt igénylő iparág sokkal
inkább támaszkodott egy nagy létszámú, szakképzett munkaerőre, amely tényező egyben
Birmingham 19. századi fejlődésének másik kulcselemét adta. A komoly szaktudást és
hozzáértést igénylő, kisebb keretek között folytatott munka szorosabb interakciót,
közelebbi

együttműködést

és

egymás

nagyobb

megbecsülését

eredményezte.2

Birminghamben általában véve nem volt olyan éles választóvonal és egyértelmű
alárendeltség vállalkozók és munkások között. Munkaadók és munkavállalók között a
paternalizmus által meghatározott viszony már a 18. századtól kezdve megfigyelhető volt:
Boulton Soho Factory-jában szállást biztosítottak a munkások részére, akik karácsonykor
ajándékot kaptak a gyárigazgatótól, és még egy biztosítási egyesületet is létrehoztak,
amely baleset vagy haláleset esetén pénzügyi támogatást nyújtott.3 A szakszervezeti
mozgalom sokáig nem is nyert igazából teret, természetes alapú együttműködés
jellemezte az iparban jelen lévő rétegeket.

1 Tocqueville, Alexis de, Journeys to England & Ireland, (szerk., Mayer, J. P.), Faber & Faber, p. 94.
2 Briggs, Asa, History of Birmingham. Volume II: Borough and City 1865-1938. Oxford University Press,
1952. p. 6.
3 Hopkins, Eric, Birmingham. The First Manufacturing Town in the World 1760-1840. Weidenfeld &
Nicolson, 1989, p. 123.

34

2. Kép. Tipikus műhely és műhelylakás

A harmonikusnak számító társadalmi viszonyok, a viszonylag kevés konfliktussal
járó városi fejlődés jól ismert birminghami jellegzetességgé vált, amely különösen erős
hangsúlyokat nyert az angol iparfejlődés egy másik karakteres példájával történő
összevetés során. A Birmingham és Manchester közötti alapvető kontrasztok már a
kortársak számára is világosak voltak. 19. század közepén egy birminghami chartista
arról számolt be, hogy Birminghamben „a gyárosok nem hallgattatják el úgy az
embereiket, mint Manchesterben… közismert, hogy Manchesterben a munkásemberek a
gyárosok kényétől függtek.”4 Richard Cobden megfogalmazása szerint „a társadalom
állapota mind morális, mind politikai értelemben egészségesebb és természetesebb
Birminghamben, mint Manchesterben… Szabadabb az érintkezés, mint a Lancashire-i
városban (vagyis Manchesterben), ahol hatalmas és áthághatatlan szakadék választja el
munkást a munkaadójától.”5
A birminghami és manchesteri fejlődés különbözőségét Asa Briggs a következő
szellemes feltételezéssel illusztrálta: „Ha Engels nem Manchesterben élt volna, hanem
Birminghamben, teljesen más osztályelméletet dolgozott volna ki; és ebben az esetben
könnyen lehet, hogy Marx nem kommunista lett volna, hanem csupán valutareformer.”6
Briggs már csak azért is joggal ragadtathatta el magát erre a feltevésre, mivel az ipar- és
társadalomfejlődés manchesteri modellje egyáltalán nem vált általánossá Angliában: bár
számos olcsó munkaerőre épülő exportorientált iparváros volt Angliában, szép számmal
akadtak Birminghamhez hasonló városok is, ahol a rugalmas specializációra és magas
szaktudásra épülő kisebb üzemek sokáig fennmaradó szerepe egy kevesebb társadalmi
konfliktussal járó városiasodást hozott magával. Végeredményben éppen a birminghami
4 Idézi: Briggs, Victorian Cities, p. 186.
5 Idézi: Briggs, Ibid., p. 189.
6 Ibid., p. 116.
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modell meglehetős elterjedtsége jelentette a kontinensétől eltérő, nagyobb válságoktól
mentes angol társadalomfejlődés egyedi útjának zálogát.
Mivel Birmingham csak 1838-ban kapott teljes jogú városi rangot („incorporated
borough”), sokáig nem vonatkoztak rá a disszenterellenes Clarendon Code korlátozásai:
így a disszenterek nagy számban települtek be ide. Briggs a 19. század közepi
Birmingham egyik legfontosabb jellemzőjének minősítette a nonkonformista felekezetek
helyi gazdasági és politikai erejét.7 Mindazonáltal két további tényező is említésre méltó a
város vallási életével kapcsolatban; az egyik, hogy Birmingham – hasonlóan a többi,
jelentős létszámú munkássággal rendelkező iparvároshoz – az aktív vallásgyakorlást
tekintve viszonylag világias jellegű közösség maradt: 1851-ben a város kétszázezres
népességének több, mint háromnegyede nem járt templomba, 1892-re pedig még jobban
csökkent az aktív vallásgyakorlók aránya, (mintegy egyhatoda a hatszázhatvanezres
városnak). A másik fontos megemlítendő, hogy az anglikán közösség a 19. század
folyamán végig hasonló számaránnyal bírt, mint a nonkonformista felekezetek
összessége. (1851-ben 20 000 anglikán és 17 000 disszenter; 1892-ben 43 000 anglikán
és 52 000 nonkonformista.8)
A disszentereken belül a(z inkább az alsó-középosztályhoz köthető) metodisták,
baptisták és kongregacionalisták számarányukat tekintve felülmúlták ugyan a
(vagyonosabb középosztályokkal összekapcsolható) unitárius és kvéker felekezetek
gyakorlóit, ám befolyásuk révén az utóbbiak feledtették azt a tényt, hogy a század
közepén mindössze 1852 unitárius és 544 kvéker gyakorolta vallását a városban.9 A
legbefolyásosabb üzletemberek és politikusok döntő része ugyanis az ő soraikból került
ki. Berghoff adatai mutatják, hogy a vállalkozói elit disszenter részében az unitáriusok
aránya volt a legmagasabb, őket követték a metodisták, majd, meglehetősen magas
százalékarányt produkálva, a kvékerek képviselői.10 Jellemző, hogy 1840 és 1880 között a
város polgármesterei szinte mindannyian unitáriusok voltak: az egymással rokonságban
álló unitárius családok, a Chamberlain-ek, a Kenrick-ek, a Martineau-k és a Nettlefold-ok
a helyi közösség vezetőerejét adták. Az olyan kvéker családok, mint a Lloyd-ok, Sturgeök, Cadbury-k, Tangye-k és Baker-ek, még ha kevésbé is húzódtak előtérbe, komoly
7 Briggs, History of Birmingham, p. 1.
8 Ballard, Phillada, A Commercial and Industrial Elite, A Study of Birmingham’s Upper-Middle Class
1780-1914. Ph. D. disszertáció, University of Reading, 1981. p. 55.
9 Ibid.
10 Berghoff, Regional Variations in Provincial Business Biography: The Case of Birmingham, Bristol and
Manchester, p. 78. In: Business History, 1995, vol. 37. pp. 64-85.
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szerepet játszottak a helyi szociális kezdeményezésekben.
A nonkonformizmus olyan mértékben áthatotta a város fejlődését, hogy egy erős
ideológiai hátteret is nyújtott a városi fejlődéshez. A legjelentősebb nonkonformista
prédikátorok – valamennyien karizmatikus alakok – közül muszáj megemlíteni az
unitárius Charles Dawson-t (1821-1876), aki három évtizeden át a város közepén álló
saját templomában hirdette azokat a gondolatokat, melyekben egyformán jelen volt a
városi patriotizmus fontossága és az egyháznak a kor kihívására adott korszerű
válaszainak jelentősége.11 Birmingham sajátos civic gospel-ének, „városi hitvallásának”
ideológiai megformálásában legalább ilyen fontos szerepe volt a kongregacionalista
Robert William Dale-nek, aki prédikációival a század második felében mintegy negyven
éven át formálta a város közgondolkodását. A társadalmilag felelős gondolkodásmód
(„Azok, akik nem használják ki politikai hatalmukat, egyformán árulói Istennek és
embernek.”12) éppúgy meghatározó volt eszméiben, mint a kereszténység gyakorlatias
alkalmazása („A tizenegyedik parancsolat legyen az, hogy sose felejtsd el a pénzügyi
mérleg megalkotását”13). A város szeretete, a városi fejlődés támogatása és az annak
megvalósítását elősegítő üzleti szemlélet a legfontosabb összetevőit adják a birminghami
patrióta szellemiségnek, amely Joseph Chamberlain polgármestersége alatt (1870-es évek
közepe) mutatta fel a legfényesebb eredményeket.

3. Kép. Birminghami iparnegyed
11 Briggs, Victorian Cities, pp. 195-197.
12 Ibid. p. 199.
13 Ibid.
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Az 1870-es évekbeli „városi újjászületésnek”14 azonban már egy átalakulóban lévő
iparszerkezet adta a gazdasági hátteret. A 19. század közepétől fokozatos nő a tipikus
üzemegység mérete, a század utolsó harmadában egyre nagyobb szerephez jut a gyáripari
termelés, megjelennek a tömegigényt kielégítő iparágak, (pld. élelmiszeripar).
Összességében Birmingham leginkább az ipari forradalom második szakaszát látszik
megtestesíteni, amikor a fémfeldolgozó ipar, a vegyipar és az élelmiszeripar jutott
központi szerephez. Bár a későviktoriánus korszakban a korábbiakhoz képest gyakoribbá
váltak a cégfúziók is, a 19. század utolsó évtizedéig még mindenképpen elmondható,
hogy a nagy összeolvadások még mindig kevésbé nyertek itt teret más hasonló kaliberű
iparvárosokhoz képest. Ezzel magyarázható az előző fejezet végén emlegetett jelentős
különbség Manchester és Birmingham vagyoni elitje között; a későviktoriánusedwardiánus korban nem alakult ki olyan nagyobb csoport, amely egy szinten lett volna a
manchesteri plutokraták meglehetősen nagy létszámú tömegével. Ebből következően
Birminghamben viszonylag kevesen kerültek olyan státuszba, amely országos szinten is
felső-középosztály-szintet jelentett volna. Ezen kevesek részletesebb vizsgálata visz
bennünket közelebb a vizsgált csoporthoz.

14 E „civic renaissance” lényege a birminghami ipari vállalkozó közéleti énjét felvázoló X. fejezetben
részletesebb kifejtésben részesül majd.
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IV. fejezet
A birminghami felső-középosztály és a vizsgált családok

1. A birminghami felső-középosztály jellegzetességei a szektorális
megoszlás adatai alapján
Jelen disszertáció olyan, a tipikus középosztálybeli réteg képviselőinél jóval
magasabb vagyoni szintekről kikerülő ipari vállalkozókkal kíván foglalkozni, akik
vagyonuk révén a helyi felső-középosztály „krémjébe” tartoztak, státuszuk és pozíciójuk
révén Birmingham polgárai közül a legnagyobb valószínűséggel találhatták magukat
szembe a dzsentrifikáció lehetőségével. Ebből következően elsősorban a birminghami
polgárság legfelsőbb vagyoni szintjével szándékozom foglalkozni, amely leginkább
meghatározó volt a helyi elit felépítése szempontjával. A birminghami középosztályról
alkotott teljesebb kép érdekében azonban fontosnak tartom, hogy – amennyire azt a
források megengedik, – az alsóbb vagyoni szintek szektorális megoszlásába is nyerjünk
némi betekintést.
2. Táblázat. Összefoglaló táblázat a legalább 100 000 fontot hátrahagyók szektorális
megoszlásáról (1775-1924)1
Ipar

Ipar és

Pénzügy

kereskedelem
2

Képzett

Kereskedelem

középosztály

Ipar és

Pénzügy és

pénzügy

kereskedelem

Egyéb*

1775–1834 1

13%

29%

2

29%

0

0%

0

0%

2

29%

0

0%

0

0%

1835–1864 6

42,8% 0

0%

4

28,6%

0

0%

2

14,3%

2

14,3% 0

0%

0

0%

1865–1894 22

57,80 7

18%

0

0%

3

7,7%

4

10,2%

1

2,5%

0

0%

1

2,5%

1,1%

3

3,4%

10

11,4%

12

13,6%

2

2,3%

0

0%

4

4,5%

%
1895–1924 56 63,6% 1

*Egyéb: 2 „vállalatigazgató”

a) A 18. század negyedik negyedétől egészen 1840-ig még csak összesen 7 igazán nagy
vagyon született: szektorális megosztásban 2 bankár, 2 hiteltevékenységben és ipari
vállalkozásban egyaránt jelen lévő polgár, 2 kereskedő-gyáros és 1 gyáros. Köztük volt
a klasszikus ipari forradalom és persze Birmingham történetének két emblematikus
figurája: James Watt (megh. 1818-ban), aki 70 000 fontos vagyont hagyott hátra, de
1 A 2. és a 3. táblázathoz Phillada Ballard átfogó listáját vettem alapul: A Commercial and Industrial Elite:
A Study of Birmingham’s Upper-Middle Class, 1780-1914, pp. 979-998.
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tényleges vagyona becslések szerint inkább 120 000 körül lehetett, és üzlettársa,
Matthew Boulton, (megh. 1809, £ 150 000). A korszak leggazdagabb birminghamije
minden bizonnyal egy bankár, John Taylor II volt, aki még (gombgyártással is
foglalkozó) bankár apjától is bőségesen örökölt, és így 1814-ben 150 000 fontos
hagyatékkal bírt, tényleges vagyona pedig valahol 275 000 font körül lehetett.
b) Az 1840-es évektől a fémipar bizonyos ágaiban némi elmozdulás figyelhető meg a
nagy volumenű gyáripari termelés irányába, amely az elkövetkező évtizedekben
hozzájárult a nagy vagyonok számának jelentős növekedéséhez. 1835 és 1864 között
azonban ez még kevéssé érződik, még ekkor is csak viszonylag kevés nagy vagyon
született a városban: legalább 10 000 fontot 202 birminghami hagyott hátra, legalább
100 000-et viszont csak 14. A legnagyobb vagyont Thomas Cotterill kereskedő
szerezte, aki 1860-ban 800 000 font vagyont hagyott hátra, mellette két ipari
vállalkozó ért el félmillió fölötti vagyont. Közülük az egyik főként saját tehetségének
köszönhette ezt (G. F. Muntz I,2 megh. 1857-ben, £600 000), a másik pedig leginkább
az apai örökségnek (Matthew Robinson Boulton, megh. 1842, £400 000). A városi
vagyoni elit legalább 100 000 fontos szűk csoportjában az ipari vállalkozók ugyan
fölényben vannak (42,8%), ám bankárok (majdnem 30%) és kereskedők (mintegy
15%) is jelentős mértékben képviseltetik magukat. A diplomás, képzett középosztály
még nem termelt ki igazán jelentős vagyonokat.
A század első felében tehát még egyáltalán nem egyértelmű az ipari elit dominanciája,
a bankár- és a kereskedőelit is produkál figyelemreméltó vagyonokat. R. J. Morris az
1820-1850 közötti Leeds-t vizsgálva az ottani iparos réteg viszonylagos háttérbe
szorulását hangsúlyozta..3 Úgy vélte, az ipari vállalkozók kisebb ereje Leedsben
lényegében az országos szinten uralkodó viszonyokat tükrözte vissza, és hasonlóak
voltak az erőviszonyok más regionális központokban is, például Manchesterben vagy
Birminghamben is. A kora viktoriánus Birminghamben még valóban nem volt annyira
egyértelmű a gyárosok dominanciája, a század közepétől azonban már a vagyoni
viszonyok tanúsága is kétségtelenné teszi ezt.
c) 1865 és 1894 között az iparon belül még mindig a fémipar dominál, ám a három
legnagyobb vagyon közül kettő olyan iparágban születik, amely már a
tömegtermelésre épít: az 1881-ben elhunyt gyermektelen tollgyáros, Sir Josiah
2 Az általam vizsgált családok tagjait a IV/1. alfejezetben vastag dőlt betűvel jelzem.
3 Morris, R. J., Class, Sect, and Party: the Making of the British Middle Class, Leeds 1820-1850,
Manchester University Press, 1990. p. 25.
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Mason kiemelkedő mértékű filantróp tevékenysége révén ugyan csak 56 792 fontos
vagyont hátra, azonban tényleges vagyona 500 000 font körül lehetett, míg vetélytársa,
Joseph Gillott 1874-ben 350 000 fontot hagyott örököseire, becslések szerint élete
során vagyona elérhette a 600 000-et is. Mindkettőjük üzeme az 1870-es években
mintegy ezer alkalmazottat foglalkoztatott, az egyébként self-made man Mason gyára
1858-ban több mint 50 millió tollat gyártott.4
Szigorúan a hagyatéki adatokat nézve 1865 és 1894 között ketten hagytak örökül
félmillió feletti vagyont, kilencen félmillió és negyedmillió közöttit, huszonnyolcan
negyedmillió és 100 000 közöttit; vagyis összesen 39 100 000 font feletti vagyon
született. Ebben az előző korszakhoz képest tovább nőtt az ipari vállalkozók
részesedése (56,4%), a kereskedőké valamelyest csökkent (10,2%). 1865 és 1894
között egyetlenegy igazán nagy, (£100 000 fölötti) vagyon sem keletkezett a pénzügyi
szférában,5 Sőt, ha S. S. Lloyd II-t (meghalt 1899-ben, £106 293) nem számítjuk, akkor
1865 és 1900 között, vagyis a 19. század egész utolsó harmadában sem. Egy-két
jómódú ügyvéd személyében megjelentek viszont a legvagyonosabbak körében a
diplomás középosztály képviselői (7,7%).
Ami figyelemre méltó még a korszakban, az azon vállalkozók jelentékeny számaránya
(18%) a legvagyonosabbak között, akik ipari termeléssel és kereskedelemmel egyaránt
foglalkoztak. Mindez érthető annak a fényében, hogy a két folyamat milyen szoros
kapcsolatban állt egymással. Az általam vizsgált családok képviselői is többen joggal
vallhatták magukat akár kereskedőnek, akár ipari vállalkozónak, de a két szektor
közötti személyes szintű összefonódás máshol is gyakori volt: a viktoriánus Glasgowra éppúgy igaz volt,6 hogy sokan jövedelmüket kereskedelemből és ipari
tevékenységből nyerték, mint a kora viktoriánus Leedsre.7 Mindez elősegítette a
középosztályok közeledését, elitjeik egységesülését, megnehezíti viszont a szektorális
besorolást.
Talán még a kereskedelem és az ipar nagymértékű összefonódásánál is szembeötlőbb a
kereskedelem és a hitelélet ilyen jellegű összekapcsolódásának hiánya, amely arra
enged

utalni,

hogy

Berghoff

joggal

bírálta Rubinsteint

a két

kategória

4 Dictionary of Business Biography, London, Butterworths, 1985. 4. kötet. p. 180.
5 Joseph Gibbins (megh. 1870, "£ 300 000 alatt") nemcsak bankár, hanem üveggyáros is volt.
6 Trainor, R. H., Glasgow Elite, 1996, p. 239.
7 Morris, R. J., Class, Sect and Party: The Making of the British Middle Class, Leeds 1820-1850.
Manchester University Press 1990.
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összeolvasztásáért, amely ismét a főváros-centrikus nézőpont hibájaként róható fel.8
d) A 19. század legvégén és a 20. század első negyedében minden korábbinál nagyobb
fölénybe kerülnek az ipari felső-középosztály tagjai a hátrahagyott vagyonokat illetően
(67%). A pénzügyi elit a hagyaték listák tanúsága szerint a század második felében
gazdaságilag meglepően gyenge: Charles Geach 1854-es halálától 1924-ig bezárólag
Joseph Gibbins bankár és üveggyáros hagy hátra negyedmillió fölötti vagyont (1870).
Felmerül a kérdés: a pénzügyi szféra valóban ennyire kevés nagy vagyont termelt ki?
A probate calendars (az örökség-felmérések országos lajstroma) természetszerűleg
csakis a hátrahagyott vagyonról nyújthatnak információt, az illető életének csak egy
szignifikáns pontján nyerhetünk betekintést vagyoni helyzetébe, amely nem feltétlenül
árulja el, milyen vagyonnal rendelkezett az illető élete során. Még ha a személy sorsa
nem is fordul rosszabbra, több tényező csökkentheti jelentős mértékben arra az
összegre, amelyet a halál után rögzítenek. Sir Josiah Mason-nek, a 19. századi
Birmingham egyik legnagyobb adományozója, többek között a University of
Birmingham elődjeként szolgáló Mason College megalapítójának alig 56 ezres
vagyont jegyeztek fel probate-jében, holott életében körülbelül félmillió fontos
vagyonnal bírt, melynek döntő hányadával azonban filantróp projektjeit finanszírozta.
Sir Josiah Mason-nek nem kellett saját gyermekekről gondoskodnia, mások esetében
azonban az örökség összege nem tartalmazta például a családtagoknak adott inter vivos
(még

életükben

adott)

ajándékokat,

melyek

célja

az

esetleges

adó-

és

illetékkötelezettségek elkerülése volt.
Nem eldöntött kérdés ugyan, hogy melyik középosztály tagjai választották nagyobb
előszeretettel a az inter vivos ajándékok eszközét, a pénzügyi szféra Londonon kívüli
általános viszonylagos gyengesége, a vidéki bankélet szereplői többségének City-beli
kollégáitól nagymértékben eltérő státusza és pozíciója nem teszi teljesen meglepővé a
nagy birminghami bankárvagyonok hiányát, a kvéker Lloyd család tagjai jelentették a
ritka kivételek többségét. Még ha a pénzügyi elit az itt mutatottnál némiképp erősebb
is volt, vagyoni erejét tekintve a 19. század második felének Birmingham-ében éppúgy
nem vehette fel a versenyt a nagyiparossággal, mint ahogy a várossal összenőtt Black
Country kisvárosainak bankárai sem kérdőjelezhették meg az ottani ipari vállalkozók
dominanciáját.9
8 Berghoff, Hartmut: British Businessmen as Wealth-Holders, 1870-1914: A Closer Look, In: Business
History, Vol. 33., No. 2., 1991, április, pp. 222-240. p. 227.
9 Trainor, R. H., The gentrification of Victorian and Edwardian industrialists In: Beier, A. L., Cannadine,

42

Egy árnyaltabb kép érdekében érdemes az utolsó korszak (1895-1924) 100 000
fontot hátrahagyóit két különböző vagyoni csoportra bontani.
3. Táblázat. Az 1895 és 1924 között legalább 100 000 fontot örökül hagyók
1895-1924

Ipar

Ipar és

Pénzügy

kereskedelem

Képzett

Kereskedelem

Ipar és

középosztály

pénzügy

₤

20 77% 1

4%

0

0% 2

8%

1

4%

100 000 és 250

36 58% 0

0%

3

5% 8

12,9%

11

17,7% 2

250

000

Egyéb*

0

0%

2

8%

fölött

3,2% 2

3,2%

000 ₤ között

*Egyéb kategória tartalmaz: 2 laptulajdonost, 1 nyomdatulajdonost és 1 „vállalatigazgatót”.

A több, mint negyedmillió fonttal rendelkező "szupergazdagok" körében még a
teljes csoporthoz képest is jóval erősebb, elsöprőnek nevezhető dominanciával vannak
jelen a nagyiparosok, minden 20 nagy vagyonból 17 az iparban születik. A vagyoni
piramis csúcsát 3 milliomos foglalja el, mindhárman nagyiparosok (George Frederick
Muntz II, fémgyáros, a korábban említett G. F. Muntz legidősebb fia, meghalt 1898-ban,
£ 1 017 653; Arthur Keen, csavargyáros, aki gyakorlatilag saját maga csinálta meg a
szerencséjét, kocsmáros, kisbirtokos apjától ugyanis szerény 450 fontos vagyont örökölt;
meghalt 1915-ben, £ 1 000 000; George Cadbury, kakaó- és csokoládégyáros, meghalt
1922-ben, £ 1 071 099). A félmillió és egymillió közötti vagyonokat hátrahagyó 7
személy is csupa nagyiparos két laptulajdonos kivételével.
Bár a pénzügyi elit országos sikerességét taglalván, egyáltalán nem a
Birminghamhoz hasonló ipari városok példája járt Rubinstein fejében, amikor azt a
megállapítást tette, hogy „a vállalkozói sikeresség szempontjából a vállalkozó
teljesítményénél fontosabb, hogy melyik szektorban próbálkozik,”10 maga a tétel ebben az
esetben sem tűnik alkalmazhatatlannak: Birmingham, mint gazdasági környezet
kifejezetten kedvezni látszott az ipari vállalkozóknak.
A 10 leggazdagabb birminghami közül egyébként 4 az élelmiszeriparból szerezte
vagyonát, 1 pedig cipők és csizmák gyártásából, ami jól jelzi, hogy az igazán nagy
vagyonokat a legnagyobb eséllyel ekkor már a tömegigényt kielégítő cikkek termeléséből
lehett szerezni.
D., és Rosenheim, J. M. (szerk.), The First Modern Society, Cambridge University Press, 1989, p. 193.
10 Rubinstein, Men of Property. The Very Wealthy in Britain Since the Industrial Revolution. London,
Croom Helm, 1981, p. 150.
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A negyedmilliónál kevesebbet, de 100 000-nél többet hátrahagyók csoportjában is
teljesen egyértelmű a nagyiparosok fölénye, noha ezen a szinten a kereskedőelit és a
képzett középosztály is jelentős arányban képviselteti magát.
Természetesen joggal állítható, hogy a 100 000 font feletti vagyonnal bírók, a helyi
„szupergazdagok” szektorális összetétele messze nem árul el mindent a birminghami
középosztály egészének jellegéről. A hiteléletben vagy a kereskedelemben vagyont
teremtő középrétegek, a képzett középosztály az alacsonyabb vagyoni szinteken akár
sokkal hangsúlyosabb is lehet. A közép-közép- vagy az alsó-középosztály szintjén a
megfeleltek magas száma (és általában kevésbé ismert volta) miatt ugyanakkor jóval
nehezebb feltérképezni a vagyon eredetét. Mégis muszáj némiképp lejjebb hatolni, hogy
legalább hozzávetőleges képet kapjunk az alacsonyabb vagyoni szintek középosztályainak
jellegéről.
Első ilyen jellegű mintánk az 50 000 és 99 999 font között hátrahagyók rétegéből
vesz egy szeletet, azokat, akik a 1870 és 1894 közötti mintegy másfél évtized alatt
hunytak el.11 Az ilyen személyek száma 58 volt. A minta 91 százalékát három
foglalkozási csoport képviselői adták:

A. minta
1. gyárosok:

41% (24 fő)

2. kereskedők:

33% (19 fő)

3. képzett középosztály:

14% (8 fő)

Összehasonlítva a több, mint 100 000 fontot hátrahagyók 1865 és 1894 közötti
csoportjával, a gyárosok fölénye egy szinttel lejjebb már szerényebb (41% vs. 56,4%),
jóval hangsúlyosabb viszont a kereskedők aránya (33% vs. 10,2%), és a diplomás
középosztály is több ilyen mértékű vagyont produkált (14% vs. 7,7%).
Ez a csoport azonban még mindig bőven felső-középosztályi szint, még ha esetleg
kevesebb is a prominens személyiség, mint a leggazdagabbak listáján. Ha azonban
mélyebbre ásunk és a 10 000 és 49 999 font között hátrahagyók köréből veszünk
mintákat, már inkább a „valódi középosztály” tartományában járunk, igaz, annak
mindenképpen a módosabb felében: közép-középosztályi vagyonokat éppúgy találunk itt,
11 Az A., a B/1. és B/2. minták Ballard átfogó vagyonlistáján alapszanak. (Ballard, p. pp. 979-998.)
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(pld. Edward Carter könyvelő, megh. 1887, £ 13 152 vagy George Coley, ékszerész,
megh. 1893, £ 10 678), mint tulajdonosukat egyértelműen a felső-középosztályba helyező
summákat (Charles Parsons kereskedő, megh. 1893, £ 37 679 vagy Charles Edge II
épitész, megh. 1866, £ 25 000). Egy középviktoriánus és egy későviktoriánus mintát
vettünk:
B/1. minta: 1865 és 1870 között £ 10 000 és 49 999 között hátrahagyók:12 44 fő
•

gyárosok:

38,6% (17 fő)

•

kereskedők:

43,1% (19 fő)

•

képzett középosztály:

11,4% (5 fő)

•

ismeretlen foglalkozásúak:

6,8% (3 fő)

•

pénzügyi szféra:

0%

B/2. minta: 1886 és 1894 között £ 10 000 és 49 999 között hátrahagyók:13 140 fő
•

gyárosok:

38% (53 fő)

•

kereskedők:

26,5% (37 fő)

•

képzett középosztály:

18,5% (26 fő)

•

ismeretlen foglalkozásúak:

8% (11 fő)

Ha összehasonlítjuk e két mintát az 50 000 font felettiekkel, láthatjuk, hogy ezen a
szinten még kevésbé domináns az ipari vállalkozói réteg. A rivális középosztályok közül
már a legmagasabb, 100 000 font feletti vagyoni szinten is legkevésbé a kereskedőréteg
maradt alul a gyárosokkal szemben. Lejjebb haladva még inkább úgy tűnik, hogy ők
adták a viktoriánus Birmingham másik hangsúlyos középosztályát: nem csak hogy
megközelítik a nagyiparosok által felmutatott vagyonok számát, hanem a B/1. mintában
felül is múlják azt. 3 évtizeddel később (B/2. minta) ugyan már a gyárosok produkálnak
több 10 000 fontnál nagyobb, de 50 000-nél kisebb vagyont, azonban a kereskedőréteg
továbbra is hangsúlyosan van jelen ezen a szinten.
12 A négy felsorolt kategória a teljes minta 93,1 százalékát adja.
13 A négy felsorolt kategória a teljes minta 91 százalékát adja.
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Ha a 19. század második felének harmadik legerősebb középosztályát keressük,
akkor e minta megerősíti azt, amit már az 1. táblázat is jelzett: a pénzügyi szféránál
nagyobb esélyt kínáltak Birminghamben a meggazdagodásra a képzettséget igénylő
hivatások. A B/1. mintában senki sem képviseltette a hitelintézetek világát, a B/2.
mintában is alig egy-két fő.
Mindhárom minta arra enged következtetni, hogy az értelmiségen belül a század
második felében a jogászi pálya adta a legtöbb vagyonos polgárt. Az A. minta 8 diplomás
középosztálybelijének fele solicitor, (ügyvéd), a B/1. minta 5 fője közül ketten ügyvédek.
A legnagyobb létszámú B/2. minta képzett középosztálybeli szeletének 26 fője közül még
mindig nyolcan ügyvédek (a csoport 31%-a). Mellettük 4 orvos, 2 anglikán tiszteletes, 1
mérnök, 1 iskolaigazgató, 1 könyvelő, 1 értékbecslő, 1 szobrász és 1 kémia professzor
felbukkanása jelzi a képzett középosztálybeli vagyonok eredetének diverzifikálódását.
Jól jelzi a közepes szintű vagyonok számának általános növekedését, hogy az
1860-as évek második felében 6 év alatt 44 darab 10 000 és 49 999 font közötti vagyont
hagytak örökül, addig a század végén egy 9 éves periódusban már 140-et. Ez utóbbi
időszakban már olyan foglalkozások képviselői is bekerülhettek, akiknek pár évtizeddel
korábban még nem volt esélyük ekkora vagyont gyűjteni (pld. Egy-két hentes, vendéglős,
gépész).
Összefoglalva, más hasonló szintű regionális központokkal összehasonlítva
Birmingham viszonylag kevés tekintélyes vagyont termelt ki, így nem alakult ki olyan,
plutokráciának nevezhető vagyoni elit, mint például Manchesterben. A század közepétől
kezdve, különösen a legmagasabb vagyoni szinteken egyértelműen az ipar szolgáltatta a
legtöbb nagy vagyont. Gazdasági erejét tekintve az ipari vállalkozók mellett a
kereskedőréteg adta a felső-középosztály másik hangsúlyos csoportját. Mellettük a század
második felétől még a képzett középosztály képviselői is erősebbnek tűntek a pénzügyi
szféra reprezentánsainál a legfelsőbb vagyoni szinteken.

2. A birminghami felső-középosztály és a vizsgált családok
2.1. A helyi felső-középosztály definiálása
A birminghami felső-középosztályt két jellemzővel lehetne kijelölni: az egyik egy
bizonyos szintű gazdasági helyzet, amelyet 25 – 40 000 font hátrahagyott vagyoni
küszöbbel lehet megfoghatóvá tenni. A másik: egy hasonló szintű presztízs, melyet az
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osztály tagjai élveztek a városi közösségben. Ez a helyi sajtó különböző kiadványainak
anyagában nyilvánult meg: az olyan folyóiratok, mint az ’Edgbastonia’, (amely már
nevében is utalt a felső-középosztály legkedveltebb lakónegyedére) vagy a ’Birmingham
Faces and Places’ (mindkettő a 19. század utolsó negyedében működött) egyik felvállalt
célja volt a helyi közösség prominens alakjainak bemutatása. A helyi napilapok
(Birmingham Gazette, Daily Post, Birmingham Daily Mail) cikkeinek és különösen
nekrológjainak terjedelme, az abban található értékelések, minősítések szintén alapvető
fontosságúak az illető ismertségének és tekintélyének meghatározása szempontjából.
A fenti két kritérium által kijelölt csoport tagjai tekinthetők a helyi felsőközéposztály alkotóinak.

2.2. A vizsgált családok
2.2.1.

9 családon végeztem részletes, többgenerációs vizsgálatot: Avery, Bird, Cadbury,
Chance, Keen, Nettlefold, Muntz, Tangye, Wiggin.
Ezen családok sokszempontú vizsgálatának eredményei alkotják kutatásaim és
megállapításaim vázát.
2.2.2.

4 további prominens birminghami gyároscsalád esetében nem volt lehetséges
átfogó, többgenerációs kutatást végezni, a velük kapcsolatos forrásokból származó
információk

azonban

még

így

is

fontos

részét

alkotják

meglátásaimnak,

következtetéseimnek:
•

a Mason és a Scribbans család esetében a cégtörténet gyakorlatilag csak 1-1 domináns
személyiségből állt. Az ő életútjuk, életvitelük stb. integráns részét alkotja
elemzésemnek.

•

A Gillott és a Morton család esetében nem minden családtagról sikerült részletes
lényegi információt fellelni. Jó néhány családtagról azonban részletes képet kaptam a
forrásokból.

2.2.3.

Néhány további jelentős gyároscsalád (Kenrick, Martineau) elsősorban a vizsgált
családokkal fennálló rokonsági kapcsolatai révén került be a vizsgálat alá eső családok
körébe. Az ő esetükben már csak kevésbé kiterjedt kutatásokra volt mód, ám a nyert
információk így is jelentősnek tekinthetők.
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2.2.4.

A Chamberlain család tudhatja magáénak a legalaposabb dokumentációt és
feldolgozást valamennyi birminghami família közül. Ezek felhasználása természetesen
elengedhetetlen volt. Részletesebb levéltári kutatások az ő esetükben a fenti ok, valamint
időhiány miatt sem szükséges, sem megvalósítható nem volt.
2.2.5.

A fentieken kívül megemlíteném még a Best családot, melynek tagjait számos
szempontból elemeztem. A család vagyoni helyzete eléri ugyan a felső-középosztályi
szintet, (noha a család legvagyonosabb tagjának 85 000 fontos örökségét az összes többi
vizsgált család több esetben jelentősen felülmúlja), azonban korabeli sajtómegítélésük
egyértelműsíti, hogy nem volt a sajátjuk olyan szintű presztízs, mint a többi vizsgált
családnak.

Lényegében

nem

sikerült

bekapcsolódniuk

abba

a

társadalmi

kapcsolatrendszerbe, amelynek az összes fenti család részese volt. Ugyanakkor a család
tagjainak karriertörténete, életmódja stb. számos vizsgált szempont esetében sokat elárul
annak a rétegnek, (a viszonylag korlátozott ismertségű és befolyású jómódú
középosztálynak) a sajátosságairól, amely hátteret és részleges utánpótlást biztosított a
helyi szinten domináns rétegnek, ezért indokoltnak tartom bizonyos témakörök esetében
az ő példájukra való hivatkozást.
A vizsgált családok a birminghami ipar különböző szektorait képviselték, a fémipar
reprezentánsai többségben vannak, azonban megtalálhatók a modern, tömegtermelésre
építő iparágak képviselői is.
Avery: mérleggyártás
Chamberlain: csavargyártás
Keen: csavargyártás
Muntz: rézlemez-gyártás
Nettlefold: csavargyártás
Tangye: szerszámgép-gyártás
Wiggin: nikkel- és kobaltfinomítás
Chance: üveggyártás
Gillot: tollgyártás
Mason: tollgyártás
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Bird: élelmiszeripar
Cadbury: kakaó- és csokoládégyáros
Scribbans: élelmiszeripar
Morton: cipőgyártás
Mint ahogyan már említettem a III. fejezetben, noha Birmingham „disszenter
városnak” számított, az anglikánok hasonló lélekszámot mutattak, mint a nonkonformista
felekezetek összessége. A nonkonformistákon belül pedig a kvéker, és különösen az
unitárius felekezet számarányát meghazudtoló mértékben reprezentálta magát a gazdasági
elitben.
A részletesebben vizsgált 9 + 4 családból John Henry Scribbans és a Gillott család
esetében nem derült fény a vallási hovatartozásra, (Scribbans a források alapján szinte
bizonyosan nem volt aktív vallásgyakorló). A több 11 családból 5 anglikán volt (Bird,
Chance, Keen, Muntz, Wiggin), 6 nonkonformista: 2 unitárius (Mason, Nettlefold), 2
kvéker (Cadbury, Tangye), 1 baptista (Morton), és 1 közelebbről meg nem határozható
nonkonformista (Avery). Noha a vizsgálati minta kialakítása során nem volt elsődleges
szempont, elmondható, hogy a csoport felekezeti hovatartozás szempontjából is a város
jellegének megfelelően meglehetősen sokszínű volt.

2.3. A vizsgált családok és az ipari felső-középosztály
A Hartmut Berghoff mintájába történő bekerüléshez két kritérium valamelyikének
kellett megfelelni: Birmingham esetében 50 000 font hátrahagyott vagyonértéket kellett
produkálni, vagy korabeli helyi narratív források tanúsága szerint a helyi társadalom
kellőképpen ismert és befolyásos figurájának kellett lenni. Berghoff birminghami mintája
452 főből áll, ebből 365 esetében sikerült megállapítania a hátrahagyott vagyont.14 A 365ből 126 hagyott hátra legalább 100 000 fontot. 126 fő mintegy egyharmada nem az
iparban működött, vagyis mintegy 80 olyan ipari vállalkozó volt a városban aktív a késő
viktoriánus és az edwardiánus korban, aki legalább 100 000 fontos vagyont halmozott fel
haláláig.
A 100 000 font feletti ipari vállalkozók minden kétséget kizáróan a helyi ipari
14 Ld. a II. fejezet megfelelő részét, valamint 26., 27. jegyzetpontját.
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közösség kiemelkedő alakjai voltak, a vagyoni értelemben vett felső-középosztály felső
szeletét adták, melynek tagjai számára mind gazdasági helyzetük, mind társadalmi
presztízsük lehetővé tette a helyi kulcspozíciók betöltését és a „nemesi életmód”
elemeinek esetleges átvételét.
A mintegy 80 ilyen vállalkozó közül 27-et, vagyis egyharmadát az általam
vizsgált családok adták,15 amely már önmagában erősen valószínűsíti, hogy a vizsgálatba
vett családok meghatározó szereppel bírhattak a helyi ipari közösségben.

100 000 fölötti vagyont hátrahagyók a vizsgált családokból (1870 és 1914
között aktívak):
(1870 és 1925 között elhunyt £ 250 000 fölöttiek dőlt betűvel kiemelve.
1870 és 1925 között elhunyt £ 500 000 fölöttiek dőlttel és vastaggal kiemelve)
1. William Henry Avery (1812 – 1874) £ 120 000
2. Thomas Avery (1813 – 1894) £ 230 000
3. Henry Johnstone Avery (1860 – 1894) £ 175 023
4. Sir William Beilby Avery (1854 – 1908) £ 311 000
5. Sir Alfred Frederick Bird (1849 – 1922) £ 653 000
6. Sir Robert Bland Bird (1876 – 1960) £ 373 942
7. Geoffrey Bird (1878 – 1937) £ 494 000
8. Richard Cadbury (1835 – 1899) £ 921 415
9. George Cadbury (1839 – 1922) £ 1 000 000
10. Robert Lucas Chance II (1821 – 1897) £115 232
11. John Homer Chance (1825 – 1900) £ 253 013
12. Sir James Timmins Chance (1814 – 1902) £ 252 62916
13. Joseph Gillott I (1799 – 1872) £ 250 000
14. Arthur Keen (1835 – 1915) £ 1 000 000
15 Noha Berghoff könyvében (Englische Unternehmer, 1870–1914. Eine Kollektivbiographie führender
Wirtschaftsbürger in Birmingham, Bristol und Manchester, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1990.)
sajnálatos módon nem ad tételes felsorolást az általa vizsgált 1328 vállalkozóról, és kérésemre sem állt
módjában részletes listát adni prozopografikus kutatásának birminghami alanyairól, azt megerősítette,
hogy az általam vizsgált családok mind szerepeltek mintájában.
16 Sir James Timmins Chance tényleges vagyona Ballard becslése szerint körülbelül £ 350 000 lehetett.
Ballard, p. 981.
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15. Hugh Morton (1865 – 1930) £ 576,302
16. George Frederick Muntz II (1822 – 1898) £ 1 000 000
17. Edward John Nettlefold (1820 – 1878) £ 140 000
18. Joseph Henry Nettlefold (1827 – 1881) £ 287 000
19. Edward Nettlefold (1856 – 1909) £ 156 000
20. Frederick Nettlefold (1833 – 1913) £ 343 000
21. John Henry Scribbans (1875 – 1935) £ 2 475 239
22. Sir Richard Tangye (1833 – 1906) £ 243 000
23. George Tangye (1835 – 1920) £ 207 000
24. William Tangye (1864 – 1937) £ 118 000
25. Sir Henry Wiggin (1824 - 1905 ) £ 203 145
26. Sir Henry Arthur Wiggin (1852 – 1917) £ 142 577
27. Walter William Wiggin (1855 - 1936) £ 180 792
Az 1870 és 1914 között aktív üzletemberek közül jó néhányan az 1920-as évek
végén vagy még később haltak meg. Ballard az 1925-ig elhalálozott leggazdagabb
birminghamiekről állított össze teljes listát.17 Eszerint 1870 és 1925 között összesen 12
darab félmillió font fölötti hagyaték került rögzítésre. Ebből a 12-ből az általam vizsgált
családok adtak 5-öt, (köztük mindhárom, ebben az időszakban elhunyt milliomost): Bird;
Cadbury (2 fő); Keen; Muntz. (Összes félmillió feletti vagyon 41 százaléka.)
1870 és 1925 negyedmillió és félmillió közötti vagyonból 24-at jegyeztek fel a
városban, ebből 6 a részletesen vizsgált családokból került ki: Avery; Chance (2 fő);
Gillott; Nettlefold (2 fő). (Összes negyed- és félmillió közötti vagyon 25 százaléka.)
A részletesen vizsgált 13 családból 8 család felmutatott legalább 1 olyan
személyt, aki minimum negyedmilliós vagyont hagyott hátra, (Avery, Bird, Cadbury,
Chance, Gillott, Keen, Muntz, Nettlefold). Az 1870 és 1925 között összesen 36 ilyen
birminghami polgár volt. A 36 személy 30,5 százalékát az általam vizsgált családok adják
11 fővel. (Összes negyedmillió feletti vagyon 30,5 százaléka.)
A 36 személy tevékenységét megvizsgálva az derül ki, hogy közöttük 29 gyáros
volt. Meglátásom szerint a 29, több, mint 250 000 fontot hátrahagyó ipari vállalkozó a
helyi ipari „szuperelitként” értelmezhető csoport központi magjaként fogható fel; (ebbe a
„szuperelitbe” magától értetődően még további, kisebb vagyont hátrahagyó, ám
ténylegesen hasonló nagyságrendű vagyonnal és/vagy presztízzsel rendelkező gyárosok is
17 Ballard, Appendix I. pp. 979–998.
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beletartozhattak). A 29 legvagyonosabb ipari vállalkozó közül 11 (vagyis 38 százalék) az
általam vizsgált családokból került ki.
Ami a maradék 5 családot illeti: noha Hugh Morton (1865 – 1930) és Charles
Henry Scribbans (1875 – 1935) későviktoriánus és edwardiánus üzletemberek voltak,
több, mint félmilliós és majd’ két és félmilliós vagyonukat 1925 után hagyták. Sir
Richard Tangye (1833-1906) ugyan csak 226 317 fontot hagyott hátra, vagyis némiképp
elmarad a negyedmilliós kategória határától, tényleges vagyona azonban élete során
elérhette a 475 000-et.18 A Wiggin-ek közül ugyan senki nem hagyott hátra
negyedmilliót, ám az apa és két fia összesen több, mint félmillió fontot hagyott hátra. Sir
Josiah Mason (1795 - 1881) nem került fel az előző oldalon található listára, mivel
hátrahagyott vagyona csupán £ 56 792 volt. Becsült tényleges vagyona azonban mintegy
£ 490 000 lehetett,19 ennek oroszlánrészét filantróp projektekbe ölte). Mind a vagyoni,
mind az (el)ismertségi mutatók egyértelműsítik a Tangye-k, a Wiggin-ek és Sir Josiah
Mason elitpozícióját.
Mind a Berghoff-i mintával, mind a birminghami gyárosok teljes vagyonlistájával
való összevetés azt mutatja, hogy a vizsgált 11 (plusz 2) család meghatározó szereppel
kellett, hogy rendelkezzen a város ipari közösségében, valamint a gyárosok által dominált
gazdasági elitben. (A vizsgált csoport adta Birmingham második világháborút megelőző
történetének mind a négy milliomosát is: Muntz, Keen, Cadbury, Scribbans.) Az iparágat
és felekezeti hovatartozást illetően a város jellegének megfelelően meglehetősen sokszínű
csoportot alkalmasnak találtam arra, hogy mintaként használjam a birminghami nagyipari
elit dzsentrifikációs „kihívásokkal” szembeni viselkedésének vizsgálatához.

18 Ibid. p. 981.
19 Ibid. p. 632.
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V. fejezet
A disszertáció célkitűzései,
a kutatás elsődleges forrásai

A dzsentrifikáció komplex jellegének feltárásában meglátásom szerint azon
kutatások jártak élen, melyek nem pusztán a „hagyományos” dzsentrifikációs
kritériumok, (földvásárlás, nemesi cím szerzése, magániskolába járás, parlamenti
képviselőség, gentry családba történő beházasodás) puszta tesztelését végezték, hanem –
mikroszintű jellegük révén – alaposabban foglalkoztak a vállalkozók életútjával,
karrierjével, és az életmódbeli változások ezekre gyakorolt hatásával. Ahogyan F. M. L.
Thompson megfogalmazta: „Az igazság az, hogy legyen szó akár házasságról, földbirtokvagy vidéki ház-vásárlásról, vadászatról, munkához való viszonyról, vagy éppen a helyi
vagy országos politikai életben való részvételről – mindezen jellemzők közül egyetlenegy
sem alkalmas arra, hogy önmagában, a többi figyelmen kívül hagyásával, a vizsgált
személy osztályának vagy társadalmi státuszának megbízható fokmérőjeként szolgáljon.”1
(Kiemelés tőlem.)
Maga Thompson ugyan sosem koncentrált egy adott régió vagy város
vállalkozóira, ám egyedi esetek százainak alapos részletekbe hatoló tanulmányozása
révén számos fontos következtetést vont le. Mindenekelőtt kellő erővel hangsúlyozta,
hogy a földvásárlás dzsentrifikációja nem von automatikusan magával teljes érték- és
szemléletváltozást, kulturális dzsentrifikációt.2 Ebből a szempontból a földvásárlás mellé
nyugodtan odatehetjük az olyan kritériumokat, mint a fiúk magániskolába küldése,
nagyszámú szolga alkalmazása, szociális és rokoni kapcsolatok kiépítése arisztokrata és
gentry családokkal, nemesi (vagy legalábbis eredetileg annak számító) hobbik, (pld.
vadászat, yacht-hajózás) felvétele, nemesi cím szerzése, parlamenti képviselőség.
Thompson, valamint a jelentős mikroszintű kutatások végzőinek3 fontos meglátása, hogy
bár a fentiek jelenléte eredményezhet olyan gyökeres életmód-változást, amely
1 Thompson, F. M. L., Business and Landed Society, p. 115.
2 Thompson, F. M. L., Desirable Properties: the Town and Country Connection since the late Eighteenth
Century. p. 166. In: Historical Research, 64, 1991, pp. 156-171.
3 Ballard, Phillada, A Commercial and Industrial Elite, A Study of Birmingham’s Upper-Middle Class
1780-1914. Ph. D. disszertáció, University of Reading, 1981.; Trainor, Richard, The Gentrification of
Victorian and Edwardian Industrialists. In: Beier, A. L., Cannadine, D., és Rosenheim, J. M. (szerk.),
The First Modern Society, Cambridge University Press, 1989, pp. 167-197.
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gyakorlatilag csakis alapvető értékrend-változás mellett képzelhető el, a nemesi életmód
bizonyos jellemzőinek átvétele nem vezet elkerülhetetlenül teljes és sikeres kulturális
asszimilációhoz. Mint ahogyan arra a brit társadalomtörténet-írás egyik doyen-je is
rámutatott, a teljes asszimiláció csak az egyik megfigyelhető viselkedésminta; egy másik
alcsoportot sokkal inkább jellemez az, hogy a nemesi életmód részleges átvétele, az úri
társadalommal kiépített kapcsolatok mellett nem hanyagolja el az üzlet vezetését sem:
hétköznap üzletember és vállalatigazgató, míg hétvégén partit ad gentry szomszédjainak
és együtt vadászik velük.4 A vidéki úri társadalomba történő bizonyos mértékű
integrációja nemcsak, hogy nem téríti el az üzlettől, hanem – az új kapcsolatok kiépítése
révén – még akár profitálhat is ebből.
A Birmingham-mel szorosan összenőtt Black Country viktoriánus elitjét vizsgáló
Richard Trainor is – tagadva egyébként az ipari kapitalizmus alárendelt szerepének
”ortodoxiáját” – a dzsentrifikáció ezen gyakorta megfigyelhető korlátolt jellegére hívta fel
a figyelmet: „még a Black Country üzletembereinek dzsentrifikálódott része is megőrizte
középosztálybeli kulturális identitásának legalább egy részét”.5
Az ily módon létrejövő „arisztokratikus polgár”,6 és a rá jellemző ellentmondásos
identitás egyes kutatások szerint még a peerage-be felemelkedett családok esetében is
kimutatható: az A. K. Gillette által vizsgált famíliák tagjainak gondolkodásmódjában a
jelek szerint még nemessé válásuk után is felfedezhetők voltak olyan polgárinak számító
értékek, mint a felfokozott ambíció, a „sikerorientált gondolkodás”, az oktatás szerepének
nagyrabecsülése, valamint a családon belüli szoros összetartás.7
A gentry életmód, (annak „henye” változatának) maradéktalan átvétele
meglehetősen valószínűvé tesz egy nagy mértékű értékrend-változást. Ugyanakkor úgy
tűnik, az életmód csupán részleges megváltozása, (amely tulajdonképpen majdhogy nem
törvényszerűen következett a sikerességből, a családi büdzsé lehetséges növekedéséből),
különböző mértékű kulturális dzsentrifikációval járhatott együtt. Jómagam is már korábbi
kutatásaim (1997 február-május, Birmingham) alatt szembesültem azzal, hogy bizonyos
dzsentrifikációs kritériumok jelenléte nem feltétlenül garantál automatikus, kiszámítható
úrizálódást. Mivel a kérdés részletes vizsgálata disszertációm alapvető részét alkotja,
elöljáróban csak egy példát idéznék annak bizonyítására, hogy a gentry életvitel néhány
4 Thompson, Desirable Properties, p. 167.
5 Trainor, The Gentrification, p. 196.
6 Thompson, Desirable Properties, p. 167.
7 Gillette, A. K., The New Aristocrats: A Study of Bourgeois Gentrification in 18th and 19th Century
England. Ph. D. disszertáció. Binghampton, State University of New York, 1992.
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eleme mennyire nem elegendő ahhoz, hogy azonnal kulturális dzsentrifikációról
beszéljünk: Sir Josiah Mason (1795-1881), Anglia egyik legnagyobb tollgyártó üzemének
tulajdonosa, aki hozzávetőlegesen mintegy félmilliós vagyont tudhatott magáénak,
jelentős mennyiségű földet vásárolt, a népszámlálási statisztikák tanúsága szerint halála
évében 4 bentlakó szolgát tartott, (ez ugyan nem iszonytatóan sok, de birminghami
viszonylatban nem is kevés), és lovagi címet is szerzett. Még mielőtt ráütnénk a
„gentrified” címkét, nem árt megtudnunk, hogy Mason-nek esze ágában sem volt lovaggá
ütése után otthagyni az üzletet, majd csak 80 éves korában vonult vissza. Földvásárlásai
mögött nem egy vidéki földesúri lét megalapozásának szándéka állt, (élete végéig
Erdington közepesen előkelő elővárosában maradt), ezek hatalmas volumenű,
(összességében több százezer fontos) filantróp tevékenységéhez szükségeltettek.
Életmódjára minimális hatással volt vagyona, életstílusa módfelett szerény maradt.
(Néhány szolga tartása egy rendkívül gazdag, 85 éves beteg ember házánál aligha
tekinthető valódi luxusnak.) Különben is, hogyan lehetne egy olyan sikeres üzletembert a
„British disease” áldozatának, a vállalkozói teljesítmény-hanyatlás példájának tekinteni,
akit alkalmazottai gyűlöltek zsugorisága miatt, és akinek kedvelt szavajárása így
hangzott: „Nem tűrök tétlen heréket magam körül!”8
Trainor, Gillette, a korábban említett Berghoff eredményei,9 valamint saját
korábbi kutatásaim mind azt mutatták, hogy a dzsentrikáció összetett folyamatának
vizsgálatában nem csupán az életmódra, hanem az értékrendre, az egyéni attitűdre is
különleges figyelmet kell fordítani. Kellő mértékű érték- és szemléletváltozás (kulturális
dzsentrifikáció) bekövetkezte nélkül az "úrinak" tekintett gazdasági tevékenység és
életmód jellemzőinek (bizonyos mértékű) felbukkanása meglátásom szerint nem
értékelhető valódi elnemesedésként ("whole-hearted gentrification"). Az attitűdbeli
változások fontosságának felismerése, a helyi szinten operáló, részletes életrajzi
vizsgálatok (gyakran a kollektív biográfia) eszközével a kérdéskörben a legtöbbet
elmondó kutatók meglátásai arra késztettek, hogy a legközelebbi rálátást nyújtó részletes
családtörténeti vizsgálatok segítségével próbáljak meg a dzsentrifikáció összetett
jellegéből többet megérteni. Az iparágat és felekezeti hovatartozást illetően a város
jellegének megfelelően meglehetősen sokszínű csoportot alkalmasnak találtam arra, hogy
mintaként használjam a birminghami nagyipari elit dzsentrifikációs "kihívásokkal"
8 Birmingham Gazette, 1881, június 17.
9 Berghoff, Hartmut, Englische Unternehmer, 1870 - 1914. Eine Kollektivbiographie führender
Wirtschaftsbürger in Birmingham, Bristol und Manchester, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1990.
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szembeni viselkedésének vizsgálatához.
Saját dzsentrifikáció-értelmezésem szerint a rendkívül komplex, többgenerációs
dzsentrifikációs

folyamatok

érzékelésében

és

megértésében

az

angol

társadalomtörténészek által (megfoghatóságuk, mérhetőségük miatt) gyakorta preferált
„hagyományos” dzsentrifikációs kritériumok (a státuszszerző erejűnek gondolt
földbirtoklás, nemesi cím szerzése, magániskolába járás, gentry családba történő
beházasodás) puszta alkalmazása, (különösen, ha csak egy-egy kiválasztott aspektusra
koncentrálunk) könnyen tévútra vezethet. Ezzel együtt természetesen nem vethettem el
ezeket a jól ismert kritériumokat sem, (amelyeket azonban csakis együtt van értelme
vizsgálni), ám elsődlegesen abból a szempontból közelítettem meg őket, milyen hatást
gyakoroltak a családtagok pályafutására, az üzlet világához fűződő viszonyukra.
Számomra ugyanis a dzsentrifikáció legfontosabb, legérdekesebb aspektusa az
„üzletemberi minőség romlása”, mely mögött az egyéni identitás és attitűd változásai,
vagyis egy kulturális, szemléletbeli elnemesedés áll. Ennek a szemléletbeli változásnak
pedig végső soron a vállalkozói életutak, üzleti karrierek jelentik a legtöbbet mutató
indikátorait. A vállalkozói elkötelezettség és a vállalkozói sikeresség így fontos
kritériumai lesznek vizsgálatomnak.
Az egyéni identitás megismeréséhez olyan tényezők vizsgálatával kívánok
közelebb jutni, mint a vizsgált családok házasodási mintái, társadalmi kapcsolatrendszere,
örökösödési mintái, életmódja, életstílusa, esetleges közéleti tevékenysége. Az egyéni
identitás ugyanakkor mindig a családtagok identitásának keretei között, a szülők és a
felmenők attitűdje által nagy mértékben befolyásolva alakul ki, (ezért is igényel a
szemléletbeli dzsentrifikáció tanulmányozása többgenerációs életrajzi vizsgálatokat,
kvázi-családtörténeteket.)
A viszonylag könnyen hozzáférhető életrajzi és cégtörténeti dokumentumokból
származó alapinformációk csak puszta vázként szolgáltak kutatásaimhoz; fokozott
mértékben használtam az írott narratív források (köztük olyan, nehezen hozzáférhető
anyagok, mint például magánkiadású családtörténeti dokumentumok vagy a kutatott
családok által rendelkezésre bocsájtott kéziratok) nyújtotta lehetőséget, a ma élő
családtagokkal készített interjúim segítségével pedig további (oral history) forrásokat is
teremtettem magamnak. Ezek a „szubjektív”10 források ugyanis nagyobb eséllyel
10 Az effajta forráshasználat szubjektivitása véleményem szerint végső soron nem sokkal múlja felül a
kvantitatív jellemzők felsorakoztatásának szándékoltságát, nem is szólva az ezeket interpretáló nézetek
tulajdonképpen szükségszerű egyediségéről.
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kínálhatnak információt olyan rendkívül lényeges kérdésekről, mint például az üzleti
szerepvállalás valódi mértéke, illetve valamilyen családi vagy üzleti döntés háttere,
családi megítélése, valamint fontos szerepük lehet a társadalmi státusz egyik fontos
dimenzióját adó ön- és csoportidentitás kérdésének rekontruálásában.
Kutatásom során az alábbi primer forrásokat használtam fel:
•

kéziratos források (Birmingham Reference Library and Archives-ból, illetve a
kutatott családoktól kapott anyagok)

•

magánkiadású családtörténeti dokumentumok

•

interjúk a kutatott családok ma élő tagjaival (5 kutatott család 11 tagjával készítettem
interjút 2000 szeptembere és 2001 áprilisa között)

•

magánlevelezés a kutatott családok ma élő tagjaival (6 kutatott család 7 tagjával
folytattam levelezést 2001 február óta)

•

probate calendars (örökség-felmérések országos lajstroma)

•

végrendeletek (52 – részben kézzel írott, részben már gépelt – végrendeletet volt
módomban elolvasni. A hivatkozott végrendeletek lelőhelye egy-két kivételtől
eltekintve a Birmingham Reference Library levéltára.)

•

népszámlálási adatok (1881-es cenzus, mikrofilm, Birmingham Reference Library
and Archives)

•

korabeli újságcikkek

•

korabeli folyóiratcikkek, kiadványok

•

cégtörténetek

•

emlékiratok
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•

vállalati kiadványok, periodikák

•

biográfiai, családtörténeti és egyéb referenciakötetek különböző kiadásai: Burke’s
Landed Gentry, Burke’s Peerage and Baronetcy, Waltord’s County Families,
Worcestershire Book of Gentry, Directory of Directors, Who’s Who, Debrett’s
Handbook, Dictionary of Business Biography, Cornish’s Birmingham Year Book,
Dictionary of National Biography. (Külön ki kell emelnem a leggyakrabban Kelly által
kiadott City vagy County Directories-t, amelyek megyei vagy városi szinten nyújtanak
a 19. század elejétől Nagy-Britannia egészére évenként pontos és teljes szakmai névés címjegyzéket, lakossági címjegyzéket, (utcák, illetve lakosok alfabetikus rendezése
szerint is), valamint számos egyéb hasznos információt.)

•

Return of Owners of Land, 1873, England and Wales /1875/

Kutatásom fő céljai:
•

A birminghami ipari „szuperelit” jelentékeny csoportjának sok szempontú kutatásokon
alapuló, illusztratív-tipizáló (prozopografikus) bemutatása. Ennek során saját
dzsentrifikációs tipológiát kívánok megalkotni, amely véleményem szerint pontosabb
módon mutatja majd az értékrend és a karrier viszonyának sokszínűségét, a
dzsentrifikáció kihívásaival szemben mutatott viselkedésmintákat, a szemléletbeli
dzsentrifikáció különböző szintjeit és variációt.

•

Dzsentrifikációs tipológiám bemutatása során különösen hangsúlyozni kívánom annak
a típusnak a fontosságát, amely úgy élvezte a felemelkedéséből, újonnan szerzett
vagyonából származó előnyöket, hogy közben egyformán szem előtt tartotta a további
sikeres üzleti szerepvállalást és a vidéki úri társadalomba történő bizonyos mértékű
asszimilációt, beilleszkedést. Ezen típus képviselőinek példája szándékaim szerint
hatékonyan demonstrálja majd, hogy az úri életstílus elemeinek átvétele sok esetben
nem csorbította jelentős mértékben a vállalkozók polgári identitását, e típus „úri
vállalkozóinak” esetében profitorientáltság és presztízsorientáltság nem zárta ki
egymást. Esetükben a polgári és az úri értékrend egyedi keveredéséről, egyfajta sajátos
kettős identitásról beszélhetünk, amely a városi aktív tevékenység és a kényelmes
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vidéki életmód kettős vonzásának keresztmetszetében jött létre.
•

A különböző típusok bemutatásából kirajzolódó összképen belül meglátásom szerint
kikristályosodik a birminghami nagypolgárság vezető erejét adó gyároselit egy olyan
csoportja, amely – karrierje és közéleti tevékenysége révén – a leginkább
megtestesíteni látszott a "jellegzetesnek tekinthető" későviktoriánus, edwardiánus
vállalkozót. Meg kívánom rajzolni a Birmingham civic gospel-én (városi hitvallás,
filozófia) alapuló 1870-es évekbeli nagymértékű fejlődésében, megújulásában döntő
szerepet játszó, sikeres vállalkozóként és felelős helyi politikusként egyaránt
szerepmodellt nyújtó vállalkozó képét. A város történetének legfontosabb figurájaként
is jellemezhető "tipikus birminghami későviktoriánus (ipari) vállalkozó" szinte
állandósult attribútumai, korabeli toposzainak bemutatása, jellemzése egyúttal
tipológiám két típusa jellemzésének további részletezését is jelenti majd.

•

A "hagyományos" dzsentrifikációs kritériumok felülvizsgálatával, az elnemesedés
különböző változatainak részletesebb bemutatásával, remélhetőleg meggyőző saját
tipológiámmal

a

dzsentrifikáció

koncepciójának

árnyalását,

értelmezési

lehetőségeinek újragondolását is el kívánom érni.
•

A birminghami nagyipari elit legfelső rétegének egyik hangsúlyos részét adó
csoportom sok szempontú vizsgálata során a fentiek mellett reményeim szerint új
jellemzőket tárhatok fel a birminghami ipari elit jellegéről, különös tekintettel annak
belső integrációjára, kapcsolatrendszerére, a körükben kialakult, korábban csak részben
feltárt, egészen széles körű házassági és üzleti network-re.
Szándékaim szerint mindezekkel hozzájárulhatok a dzsentrifikáció fogalmának

újraértelmezéséhez,
viszonyrendszerének

illetve
és

a

korabeli

identitásának

birminghami

ipari

rekonstruálásához,

elit

melyek

társadalmi
az

angol

társadalomtörténet kiemelt figyelmet érdemlő aspektusai.
Elsőként az iskoláztatás kérdésével kívánok részletesen foglalkozni, mely a
vállalkozói életút első olyan állomása, ahol jelentősebb szociális interakció révén
lehetőség nyílt a kulturális dzsentrifikáció esetleges térhódítására.
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VI. fejezet
Iskoláztatás

Mint ahogyan arról már szóltam az első fejezetben, a dzsentrifikáció értékrendátvételen alapuló kulturális dimenziójának vizsgálata során különleges figyelem
terelődött a public school-okra, mint a folyamat állítólagos színtereire. Éppen ezért
mindenképpen szükséges annak vizsgálata, milyen hatást gyakorolhattak az angol
vállalkozói rétegre általában, illetve az általam vizsgált birminghami ipari elitcsaládok
tagjaira. Az iskoláztatás jellegének, egy esetleges magániskolai képzésnek nemcsak
karrierformáló ereje volt, hanem értékrendszert és így közvetve életmódot is meghatározó
tényező lehetett. Bár az iskolának a későbbi karrierre gyakorolt hatását nem mindig
könnyű megragadni, a releváns kutatások alapján úgy tűnik, hogy a kulturális
dzsentrifikáció széleskörű elterjedésében hívők eltúlozták a magániskolák szerepét a
vállalkozói középosztály (szerintük meglehetősen dzsentrifikálódott) mentalitásának
kialakításában, és megfeledkeztek arról is, hogy az esetleges kulturális asszimilációnak
más terepei is lehettek. Egyedi példák esetével kívánom cáfolni, hogy a magániskolai
oktatás az ipari vállalkozói pályától történő elfordulást vagy gyenge vállalkozói
teljesítményt eredményezett volna. A részletes életrajzi vizsgálatok segítségével képet
kaphatunk olyan fontos kérdésekről, mint az iskoláztatás jellegét meghatározó tényezők, a
különböző jellegű tanulmányok felkészítő szerepe a későbbi karrierre, vagy a gyakorlati
képzés és az ezzel gyakran szorosan összekapcsolódó vállalati előrelépés útjainak
jelentősége az általam vizsgált családok különböző generációiban. Ez utóbbi egyben
szándékaim szerint már egyben egy markáns ecsetvonás is lesz disszertációm egyik
alaptémájának, a tipikusnak tekinthető birminghami (ipari) vállalkozó korabeli
identitásának felvázolásához.

1. Az angol iskolarendszer és a public school 19. században
A 19. századi középfokú oktatás rendszere meglehetősen zűrzavaros volt, a
középfokú képzés hivatalos definiálása majd csak az 1902-es Balfour-féle oktatási
törvényben következik be. A 19. században nem volt egyértelmű határvonal alapfokú és
középfokú oktatás között, a gyermekek, fiatalok számára képzést nyújtó intézmények
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jellegüket tekintve pedig rendkívül széles skálát alkottak: a módfelett költséges
magántanár éppúgy megtalálható a rendszerben, mint az éppen csak írástudó falusi
kovács, aki műhelyében lényegében gyakorlati képzést nyújtott a segédeknek. A
hierarchia tetején az arisztokraták számára elengedhetetlen magántanár (egyetemet
végzett, általában lelkész private tutor) állt, akit akkor is ajánlatos volt alkalmazni, ha a
gyermek egyébként részesült másfajta (nem private, vagyis „public”) oktatásban is,
vagyis járt valamelyik meglehetősen exkluzív, fizetős, sem helyi hatóságok, sem az állam
által közvetlenül anyagilag nem támogatott, rendszerint bentlakásos public school-ba is.
A magániskolákat a fentieken kívül nagymértékű heterogenitás jellemezte.
Többségük az anglikanizmus által meghatározott szellemiségű volt (katolikus public
school nem jött létre, a non-konformisták azonban létrehoztak néhányat) és DélAngliában helyezkedett el, ám az odajáró diákok társadalmi hátterének vizsgálata és az
iskolák presztízse meglehetősen sokszínű képet ad.1
A legtekintélyesebb public school az 1440-ben alapított Eton volt, (a Temze
partján, Windsor mellett) amely az arisztokrácia és a milliomosok legfontosabb
középszintű iskolája, az általuk működtetett establishment elsőszámú elitképzője. Az
idejáró diákok kapcsolatrendszere, network-je gyakorlatilag a brit elit minden fajtáját
sűrűn átszőtte, az ott folytatott interakciókat nagymértékben meghatározta. Különösen
könnyen megfogható az egykori Eton-i diákok („Old Boys”) markáns jelenléte a modern
brit politikai elitben: 1830 óta 10 miniszterelnök, a 20. századi kormánytagoknak pedig
mintegy egynegyede itt végzett. Eton nagy riválisa, az 1571-ben alapított Harrow,
(London hasonnevű kerületében) a Tory kötődésű Eton-nal szemben inkább Whig
befolyásoltságúnak számított, és hasonló fontosságú elitképzőként működött. Eton-on és
Harrow-n kívűl 7 további public school tartozott egy kiemelt, jól rögzített csoportba:
azok, amelyek bekerültek a Clarendon által vezetett állami vizsgálatba (1861-1864).
(Ezek közül 5 éppúgy bentlakásos iskola, mint Eton és Harrow: a hasonlóan tekintélyes
Rugby, Westminster, valamint Winchester, Charterhouse és Shrewsbury, kettő diákjai
pedig bejárók voltak: Merchant Taylor’s és St. Paul’s.) Azonban még ezen, elitnek tartott
iskolák tekintélyében is jelentős különbségek mutatkoztak, (hatalmas a kontraszt például
az Eton-ba és St. Paul’s-ba járók szüleinek társadalmi hátterében és vagyoni
körülményeiben, ez utóbbi iskola és a Merchant Taylor’s nem igazán számított az elit
iskolájának2), nem is szólva arról, hogy tulajdonképpen sosem született egy széleskörűen
1 Rubinstein, W. D., Capitalism, pp.110-116.
2 Ibid. pp. 109-111.
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elfogadott lista a "public school-nak tekinthető magániskolákról". Szerte az országban
több száz fizetős magániskola működött, ezek közül azonban néhány tucat emelkedett
odáig, hogy országos ismertségre szert téve nem csak a környékből vonzotta a diákokat,
hanem mindenhonnan az országból. A legnevesebb iskolák 1869-től kezdve próbálták
szervezett formában védeni érdekeiket (Headmasters’ Conference, Iskolaigazgatók
konferenciája), azonban jellemző módon még ők maguk sem tudtak igazán pontosan
kidolgozott formalizált követelményrendszert felállítani. Ráadásul az egyes iskolák
presztízse sokat változhatott az idők folyamán: egyes public school-ok rangja
csökkenhetett: Westminster például a 18. században még szinte egy szinten állhatott
Eton-nel, ám később valamelyest csökkent a tekintélye. Így aztán kijelenthetjük, hogy
gyakorlatilag lehetetlen egy „definitív listát” összeállítani a valóban „elitnek” tekinthető
public school-okról. Rubinstein például úgy találta, hogy a 19. század folyamán ha valaki
tényleg elit magániskolába kívánta küldeni fiát, akkor a korszakban bármikor teljes
bizonyossággal csak Eton-t és Harrow-t választhatta: ezek költsége (oktatás és ellátás) a
19. század elején 175 és 250 font között változott.3 Eton-on és Harrow-on kívül bizonyos
időszakokban Westminster, Rugby és Winchester a „Clarendon-iskolák” közül, valamint
Marlborough, Wellington, Stowe és még talán egy-kettő jöhetett szóba.4 Általában véve a
public school iskoláztatás nem volt csalhatatlan jele a felső-középosztálybeli háttérnek.
A másik oldalon a szellemiségükben és a tananyagukban a public schoolokra teljesen hasonlító, ám exkluzivitásukban és talán oktatási színvonalukban
alulmaradó, a helyi klientúrát vonzó ún. grammar school-ok némelyike kivívhatott
magának olyan nevet, amely lehetővé tette, hogy egy idő után „kevésbé rangos public
school”-ként emlegessék. (Ilyen lett a 19. század végére a legjobb birminghami iskola, az
1552-ben alapított, erősen anglikán befolyás alatt álló King Edward’s High School.)

2. A public school, mint dzsentrifikáló tényező
A viktoriánus-kori public school lényegét tekintve nagymértékben kora szüleménye
volt, hiszen még a 19. század elején is anarchisztikus viszonyok, gyakori diáklázadások és
nem túl magas oktatási színvonal jellemezte az intézményeket. Mindezen a
koraviktoriánus korban elkezdett reformok változtattak, amelyek olyan iskolaigazgatók
3 (Thompson, English Landed Society, p. 84.)
4 Rubinstein, W. D., Education and the Social Origin of the British Elite. p. 173. In: Past and Present, No.
112. Vol. 112. (1986 aug.) pp. 163-207.
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nevéhez fűződtek, mint Thomas Arnold (Rugby, 1828-1842), Edward Thring
(Uppingham), Samuel Butler (Shrewsbury) vagy Henry Montague Butler (Harrow), és
amelyek eredményeként a klasszikus műveltség, a keresztény etika és a versenyszerű
sportok karakterformáló ereje által a Brit Birodalmat szolgáló keresztény úriember
nevelése lett a cél, aki dicsőséget hoz majd iskolája nevére. (Mindez meglátszott a
pedagógiai célkitűzések rangsorában is: első a vallásos és erkölcsi alapelvek, második az
úriemberhez méltó viselkedés és (csupán) harmadik az intellektuális képességek
fejlesztése.)
Mint már említettem, a kulturális dzsentrifikáció hívei a magániskolák tananyagát
és szellemiségét is erősen elmarasztalták. Megvizsgálva azonban ezeket, mindkettő
állítólagos dzsentrifikáló jellege számos kételyt ébreszt. Kétségtelen, hogy a Thomas
Arnold-i reformok után is a klasszikusok oktatása maradt a tananyag gerince, a
természettudomány nem került bele a curriculumba, nem beszélhetünk sem komoly
tudományos, sem praktikus képzésről. Ám annak egyértelmű bizonyítása, hogy a
klasszikus-humán oktatás minden kétséget kizáróan negatív káros hatással lett volna az
ide esetlegesen bekerülő vállalkozófiúk későbbi üzleti karrierjére, aligha látszik
megvalósíthatónak.5 Ez a szellemi képzés jelenthetett megfelelő alapot az Oxfordba vagy
Cambridge-be továbbtanulóknak, ám a közigazgatási vagy katonai pályára lépők éppúgy
nem profitálhattak belőle sokat közvetlen módon, mint a vállalkozók. „Homérosz vagy
Cicero munkásságának bizonytalan ismerete éppúgy nem sokat segített egy körzeti
hivatalnoknak a legsötétebb Afrikában, mint egy malomtulajdonosnak a legsötétebb
Angliában.”6 Éppen ezért nem lenne túl igazságos felróni a magániskoláknak, hogy nem
tanítottak mondjuk könyvelést. (A családi vállalkozást továbbvivő fiúk pedig - mint
ahogyan majd látni fogjuk - a gyakorlatban tanulták meg inkább a szakma fortélyait.)
A téma vitájában elhangzottak olyan vélemények is, amelyek hangsúlyt fektettek
„a német példával” való összehasonlításra, vagyis arra, hogy a német vállalkozók fiai
általában jóval modernebb, vállalkozók számára is „hasznosabb” iskoláztatásban
részesültek. Hartmut Berghoff és Richard Möller kutatási eredményei viszont ezt
cáfolták: az általuk vizsgált 1324 (brémai, dortmundi vagy frankfurti) üzletembernek nem
kevesebb, mint 60 százaléka a klasszikus-humán oktatás fellegvárába számító

5 Berghoff, Hartmut, Public schools and the decline of British economy 1870-1914, p. 153. In: Past and
Present, 1990 november, pp. 148-167.; Thompson, F. M. L., Gentrification, p. 128.
6 Thompson, Gentrification, ibid
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Gymnasiumba járt és csak 15 százaléka tanult Realschule-ban.7
Ami a public school-ok szocio-kulturális, karakterformáló légkörét (a „rejtett
tantervet”) illeti, fölfedezhetünk ugyan olyan elemeket, amelyek egy üzlet-, vagy
legalábbis iparellenes szemlélet irányába terelhették az üzletember fiúkat, (és
tagadhatatlan, hogy mondjuk a katonás fegyelem, az alárendeltségi viszonyok rendszere
megfelelő tréning lehetett például a katonai pályára), ám nem nehéz észrevenni, hogy a
magániskolák egy sor olyan tulajdonságot, (pld. önbizalom) és képességet (vezetői,
irányítói és kommunikatív készségek) is fejleszthettek, amelyek kiválóan hasznosíthatók
voltak az üzleti szférában is.8 Az iskolában beléjük nevelt versenyszellem éppúgy
hasznára válhatott a későbbi üzletembernek, mint az itt megalapozható kapcsolatok a
politikai és közigazgatási elit innen kikerülő tagjaival.
Persze, mindezek nagymértékben csupán feltételezések, melyeket nehéz lenne
bizonyítani – nem úgy azt a kérdést, hogy vajon egyáltalán elég gyakori volt-e a
középosztály egészét, illetve különösen az ipari vállalkozók közösségét tekintve a
magániskolai oktatás a 19. század második felében ahhoz, hogy tekintetbe lehessen venni,
mint a dzsentrifikáció lehetséges tényezője.
Az ezt firtató részletkutatások közül említettük már Rubinstein-ét, aki 8 elismert
magániskola, (Eton, Harrow, Rugby, Winchester, Cheltenham, St. Paul’s, Dulwich és
Mill Hill; az utóbbi 4 kevésbé előkelő) diákjainak társadalmi hátterére és a diákok által
befutott karrierre összpontosított.9 Három mintaévet választott ki (1840, 1870 és
1895/1900), és az iskolai évkönyvek mellett olyan, a karrierről információkat nyújtó
forrásokat is felhasznált, mint például nekrológok vagy helyi szakmai névjegyzékek.
Eredményei azt mutatják, hogy a public school intézménye nem igazán gyakorolhatott
jelentős hatást a középosztály egészére, mivel egész egyszerűen túl kevés (10% alatti)
középosztálybeli fiú járt magániskolába a 19. század folyamán - legalábbis a kiválasztott
8 iskola diákjainak mintái alapján. Ráadásul – Rubinstein érvelése szerint – a (rendszerint
északi) gyárosok fiai még ennél is kisebb arányban jártak magániskolákba, mivel
közöttük meglehetősen magas volt a non-konformisták aránya, ugyanakkor a public
school-ok többsége anglikán alapítású volt és rendszerint délen helyezkedett el, távol
Midlands és még inkább az Észak iparvárosaitól.10 Rubinstein ezen kutatásának éppen az
7 Berghoff, H. és Möller R., Tired pioneers and dynamic newcomers? A comparative essay on English and
German entrepreneurial history, 1870-1914. Econ. Hist. Review, XLVII, 2 (1994), pp. 262-287.
8 Berghoff, Public schools, p. 153.; Thompson, Gentrification, p. 128.
9 Rubinstein, Capitalism, pp. 102-140.
10 Ibid. pp. 113-115.
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jelenti gyengéjét, hogy megfelelő forrás hiányára hivatkozva nem vett be egyetlen
északabbra fekvő, disszenter public school-t; mindezt a non-konformista, ám Londonban
található Mill Hill bevételével próbálta kompenzálni, amelyet minden bizonnyal nagyobb
arányban látogattak ipari vállalkozók fiai.
Rubinstein elitkutatásai során megvizsgált 226 olyan üzletembert, akik 1900 és
1970 között ipari vállalatok elnökei székeiben ültek és ezeknek (különösen más
elitcsoportokkal összehasonlítva) meglepően kis része járt magániskolába. Noha az arány
a század folyamán növekedett, az egész időszakra tekintve alig 10 százalékuk járt Eton-be
vagy Harrow-ba. Az 1900 és 1919 között elnökké avanzsáló csoport (vagyis azok akik a
közép- és későviktoriánus korban jártak középiskolába) 32 %-a járt bármilyen
magániskolába. Ennek okait kutatva Rubinstein jól érzi a formális iskoláztatás viszonylag
alacsony szintű megbecsülését a gyárosok körében.11 Egy másik ok a fentiekben már
említett, felekezeti különbségekben is megnyilvánuló (fizikai és szellemi) távolság
lehetett. A disszenter magániskolák (például a kvéker Leighton Park vagy Bootham),
melyek sok szempontból egy szinten álltak az elismert public school-okkal, azokhoz
hasonló szerepet tölthettek be a nonkonformista elitcsoportoknál. Ebből következően a
32%-os arányhoz azért még mindenképp hozzá kell gondolni a nonkonformista (gyakran
elit) bentlakásos iskolák és a helyi, esetenként szintén jó nevű grammar school-ok
diákjainak jelentékeny tömegét is.
A más megközelítéssel dolgozó Berghoff egy északi és egy Midlands-i iparváros
(Manchester és Birmingham) üzleti elitjét is vizsgálta, és az ő kutatási eredményei is
nagymértékben összecsengeni látszanak a fentiekkel. Berghoff a kollektív életrajzi
vizsgálat módszerével vizsgált az 1870 és 1914 közötti időszakban aktív 1328 olyan
vállalkozót (tehát nem kizárólag gyárost), akik Birminghamben, Manchester-ben vagy
Bristol-ban éltek, és akár jelentős vagyonuk, akár kiemelkedőnek számító társadalmi
presztízsük révén "vezető üzletembereknek" számítottak.12 Mintájának 43.2 % esetében
nem sikerült semmilyen információt találnia az iskoláztatás jellegéről. A maradék 56.8%
(754 fő) 18 százaléka járt public school-ba, (3.6% Eton-be, Harrow-ba, vagy
Westminster-be, 4.9% a többi Clarendon iskola valamelyikébe, míg 9.5% valamilyen
egyéb public school-ba). Berghoff úgy véli, hogy a teljes minta 43.2%-át kitevő 574
személy, akinek iskoláztatásáról nincs adat, minden valószínűség szerint nem a
magániskolák végzetteinek számát gyarapíthatta, hiszen a public school-ok növendékei a
11 Rubinstein, Education, pp. 187-188.
12 Berghoff, Public schools, p. 155.
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későbbiekben jó eséllyel hangsúlyozták ki ilyen jellegű hátterüket, amelynek általában
nyoma kellett, hogy maradjon a forrásokban is.13 E szerint a három város (amely Berghoff
meglátása szerint általában véve a vidéki nagyvárosokról is sokat elárul), üzleti elitjének
összességében véve csak mintegy 10 százaléka járhatott magániskolába, ezeknek mintegy
fele az elitnek tartott Clarendon iskolákba.14 Ha külön vesszük azokat a nagyiparosakat
(vagyis a legalább 1000 embert alkalmazókat) és pénzügyi vállalkozókat, akiknek ismert
az iskoláztatása, akkor azt láthatjuk, hogy a pénzügyi elit 38.8 százalékával szemben az
ipari elit 25.1 százaléka járt valamilyen magániskolába. Ezt a különbséget még jobban
felerősíti a tény, hogy a pénzügyi elit nem kevesebb, mint 17,6 százaléka választotta
Eton, Harrow vagy Westminster patináját, a gyárosoknak viszont csak 2.8 százaléka.15
Mindez azt látszik megerősíteni, hogy az ipari vállalkozók szülei nem csak hogy
ritkábban küldték fiaikat magániskolába, hanem még az ilyen esetekben is alig merült fel
lehetőségként a kulturális dzsentrifikáció par excellence helyszíneiként beállított
legelőkelőbb public school-ok valamelyike.
Mások empirikus kutatásai is azt mutatták, hogy a magániskolákba járó
üzletember fiúk aránya a 19. században alacsony volt, és legalábbis 1914-ig alacsony is
maradt. (Így Anthony Howe a koraviktoriánus pamutgyárosok körülbelül 15 %-nál
fedezett fel magániskolai hátteret,16 Charlotte Erickson pedig - még az 1950-es években,
amikor még a későviktoriánus és korai 20. századi üzleti vezetők magániskolai háttere
nem hátránynak, hanem előnynek számított – a viktoriánus fémipari vállalkozók nem
több, mint 16%-ánál.17) Majd csak jóval később, 1945 után kerültek többségbe azok az
üzletemberek, akik magániskolai pedigrével rendelkeztek,18 vagyis a magániskoláknak
valóban nem volt olyan széles körű hatása a vállalkozói középosztályra e korszakban,
amely hibáztatható lenne a brit gazdaság későviktoriánus és edwardiánus állítólagos
hanyatlásáért.
Ezzel együtt azért továbbra is érdekes kérdés maradt, hogy azon kisebbség
esetében, amely magániskolába járt, mennyire volt jelentős „a tehetség eláramlása”,
vagyis hányan választottak más pályát, mint vállalkozó apjuk. Berghoff mintájának 75.8
13 Ibid. p. 156.
14 Ibid. p. 157.
15 Ibid.
16 Howe, Anthony C., Cotton Masters, pp. 55-57.
17 Erickson, Charlotte, British Industrialists, Steel and Hosiery, 1850-1950. Cambridge, 1959. pp. 30-35 és
pp. 110-114.
18 Thompson, Gentrification, p. 130.
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százaléka lépett apja örökébe és vált maga is üzletemberré, és a Rubinstein mintájában
szereplőknek is legfeljebb csak 25 %-a nem lett apja mintájára vállalkozó.19 (Ezek a fiúk
általában képzett értelmiségiként, tehát jogászként, katonatisztként vagy gyarmati
tisztviselőként találtak maguknak biztos egzisztenciát.) Ráadásul könnyen lehet, hogy
őket már eleve nem üzleti pályára szánta apjuk: vagy azért mert kevésbé tűntek
tehetségesnek, vagy eleve nem érdekelte őket az üzlet világa, sőt, elképzelhető, hogy
számukra gyakran már nem is jutott volna hely a családi üzlet vezetésében. Így az üzlet
szempontjából tulajdonképpen „pozitív veszteségként” értékelhetjük azt, hogy karrierjük
másfelé vezetett, a brit gazdaság egésze szempontjából pedig akár kifejezett nyereség is
lehetett, hogy más, esetleg saját maguk által vonzóbbnak talált pályán érvényesültek még ha az nem is az apjuk világa volt.

3. A birminghami felső-középosztály iskoláztatási mintái, a vizsgált
vállalkozók iskoláztatásának tanulságai, a public school-ok tényleges
szerepe
Berghoff-nak és Phillada Ballard-nak köszönhetően meglehetősen sokat tudunk a
viktoriánus és edwardiánus birminghami ipari és kereskedelmi felső-középosztály
iskoláztatásának jellemzőiről. Ballard jelentős korszakhatárnak tekintette az 1870-es
éveket:

ezt

megelőzően

a

vallási

hovatartozás

erősebben

meghatározta

az

iskolaválasztást, a formális oktatásnak kisebb szerepe volt, a vállalkozók általában nagy
hangsúlyt fektettek arra, hogy fiaik minél hamarabb megismerkedjenek az üzlet gyakorlati
oldalával.20 Mindebben számos, részben már korábban említett tényező játszott szerepet.
A 19. század első két harmadában más regionális központokkal összehasonlítva
viszonylag kevés nagy vagyon született a városban, így a szerényebb anyagi lehetőségek
eleve korlátozták a formális oktatás lehetőségét, a különösen költséges magániskolába
küldést pedig nem is igen tették lehetővé. Az 1860-as évek végéig, az 1870-es évekig a
helyi ipari elit szinte egyáltalán nem küldte fiait public school-okba. (Birminghamben
egyébként nem jött létre public school, a városhoz legközelebbi Rugby-ban volt
található.) Grammar school-ból is csak egy működött a század folyamán: a korábban
említett 16. századi alapítású King Edward’s High School, amely anglikán, tory
19 Rubinstein, Capitalism, pp. 115-119.
20 Ballard, Phillada, A Commercial and Industrial Elite, A Study of Birmingham’s Upper-Middle Class
1780-1914. Ph. D. disszertáció, University of Reading, 1981. pp. 223-250.
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érdekeltségei révén elsősorban a helyi anglikán elit számára jelentett kézenfekvő
megoldást, (noha kis számban disszenterek is megtalálhatók voltak mind a diákok, mind a
tanárok között). Az 1830-as éveket megelőzően - hasonlóan a public school-okhoz meglehetősen gyenge színvonalú oktatás, a testi fenyítés gyakori alkalmazása jellemezte.
Az 1830-as években végrehajtott reformoknak köszönhetően beiktatták az alapvetően
klasszikus irányultságú curriculumba a matematikát és nőtt az oktatás színvonala.21 A
század vége felé olyannyira emelkedett az ázsiója, hogy már a kevésbé nagy nevű public
school-ok közé is besorolták.
A város lakosságának egészéhez mérve a vállalkozók körében általában véve is
erősen felülreprezentáltak voltak a nonkonformisták, (a város lakosságának egészét
tekintve a nagyjából ugyanannyi vallását gyakorló anglikán lehetett, mint disszenter,
ehhez képest az üzletemberek közül 54.8% volt nonkonformista, 40% anglikán22) és mint
ahogy Berghoff kimutatta, a nagy ipari vállalkozók körében még inkább dominánsak
voltak. (66.7% nonkonformista23) Ők az 1870-es évekig mindig a saját hitük szerinti
iskolákba küldték fiaikat, helyi szinten az 1830-as évekig a Hazelwood School volt a
legfontosabb nonkonformista iskola, mely praktikusabb, felvilágosultabb szellemű
oktatást adott.24 Miután a Hazelwood-ot üzemeltetői Londonba költöztették, 1838-tól az
Edgbastonban létrejött Proprietory School jelentett megoldást, amely a helyi
nonkonformista és anglikán középosztály azon részének tűnt megfelelőnek, akik fiaiknak
praktikusabb, „az életre jobban felkészítő” oktatást szerettek volna.25
Az első-generációs vállalkozók körében cseppet sem meglepő módon nem
juthatott komolyabb szerephez a formális oktatás. Sir Josiah Mason (1795-1881) egy
szőnyegszövő-segéd fiaként csak az ingyenes vasárnapi iskola jutott, 8 évesen már
süteményt árult az utcán.26 A milliomossá vált Arthur Keen (1835-1915) apja kocsmáros
és kisbirtokos volt, aki halálakor szerény 450 fontos vagyont hagyott hátra. Keen
iskolaéveiről minden forrás csak annyit említ, hogy „rövid iskoláztatásban” volt része. Sir
Henry Wiggin, a parlamenti képviselővé és baronetté vált nikkelgyáros (1824 - 1906) 14
21 Davidoff, Leonore & Catherine Hall, Family Fortunes. Men and Women of the English Middle Class
1780-1850. Routledge, 1987. p. 236.
22 Berghoff, Regional Variations in Provincial Business Biography: The Case of Birmingham, Bristol and
Manchester., p. 78. In: Business History, 1995, vol. 37. pp. 64-85.
23 Ibid.
24 Davidoff, p. 237.
25 Ibid. p. 238.
26 Smith, G. Barnett, Leaders of Modern Industry, London, 1894, p. 220.
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évesen érkezett Birmingham-be, 4 évig segédként dolgozott egy textilkereskedőnél, majd
beszállt a nikkel- és kobaltüzletbe. A kvéker Sir Richard Tangye (1833-1906), egy
cornwall-i földműves fia sem járt túl neves iskolákba, az utolsóban a jó eszű gyerek
diáktanítóként maradhat egy ideig, majd 18 évesen Birmingham-be ment, ahol
testvéreivel együtt elindította saját vállalkozásukat. A fentiek valamennyien a
későviktoriánus Birmingham ismert alakjaivá váltak, akiknek példája azt látszott igazolni,
hogy Birmingham városa valóban felemelkedésre nyújt lehetőséget az arra érdemeseknek,
vagyis hihetőséget kölcsönzött a self-made man mítosznak
1870 előtt az iskolai végzettség jelentősége a jól működő vállalkozással
rendelkező családokban sem volt különlegesen nagy: a vállalkozó rendszerint arra
törekedett, hogy egy viszonylag szűkre szabott formális iskoláztatást követően fia minél
hamarabb megismerkedjen az üzlet valójával. Ekkoriban még a családi vállalkozások
jellemezték a várost, nagy szükség volt a családi utánpótlásra. Jól érzékelhető a
dinasztikus szemlélet ereje, amely nemcsak a középviktoriánus korszakban, hanem a
későviktoriánus, edwardiánus időszakban, sőt jó néhány esetben még később, a 20. század
folyamán is erőteljesen van jelen a prominens birminghami családok és cégek életében.
(Ez a jellemzően birminghami vonás markáns összetevője a jellegzetesnek tekinthető
birminghami ipari vállalkozó képének, amely sokáig több esetben előnyére vált a családi
vállalkozásnak, a 20. században azonban, mint ahogyan látni fogjuk, nem egyszer komoly
kerékkötőjévé válik a megváltozott vállalati forma ellenére továbbra is többé-kevésbé
családi alapon működő cégeknek.) Így például Thomas Avery (1813-1894) apja
vagyonának köszönhetően magánoktatásban részesült (privately educated), azonban 15
évesen már befogták a család vállalkozásába, kereskedelmi utazóként lépett be a cégbe.
Robert Hall Best lámpagyáros (1843-1925) is 15 évesen fejezte be az iskolát és az apja
által vezetett családi üzletben kezdett el dolgozni. Joseph Lucas lámpagyáros (1834-1902)
₤ 92,163 legidősebb fia, Harry 17 évesen bekapcsolódott a családi üzletbe, ahol 10 év
gyakorlati képzés várt rá.
Világosan megfigyelhető, hogy az iskoláztatást (és a későbbi karriert) elsősorban
az apai szándék határozta meg. Az üzlet történetének felfelé ívelő szakaszában, az elsővagy másodgenerációs üzletemberek számára rendkívül fontos volt a (családi) utánpótlás
kinevelése. Egy fiú esetén szokásos elvárás volt, hogy ő vigye tovább az üzletet. Több
fiúgyermek esetén a kiválasztott fiúra (esetleg fiúkra) várt hasonló sors, aki gyakran, de
nem minden esetben a legidősebb volt. Sir Alfred Frederick Bird-öt (1849-1922) anglikán
vegyész-élelmiszergyáros apja a King’s Edward’s-ba küldte, majd bár először jogi
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pályára szánta,27 utána mégis maga mellé rendelte a fiút a családi üzletbe. Az apa halála
után természetes volt, hogy az alig 30 éves Alfred vette át a cég vezetését.
Ha a fiúi akarat nem egyezett az apai szándékkal, a családi üzlet (vélt) érdekével,
akkor rendszerint a szülői akarat győzedelmeskedett. Sir James Timmins Chance (18141902), az igen vagyonos üveggyáros Chance-család harmadik generációjának legidősebb
tagjaként saját bőrén tapasztalhatta meg mindezt. James Timmins egy kis magániskolába
járt, majd 17 évesen be kellett állni a családi üzletbe. A munkát azonban
"visszataszítónak"28 találta, klasszikus tanulmányokba kezdett és héberül tanult azzal a
szándékkal, hogy lelkész lesz. 19 évesen a Cambridge-i Trinity College-ba ment, ahol a
matematika lett a fő tárgya. Ebben egészen kiváló eredményeket produkált, ösztöndíjakat
nyert és 5 évvel később az egyik legjobb diákként végzett. Mindeközben már jogászi
ambíciókat is dédelget, ám ezeknek gátat szab a családi akarat, amely most már
végérvényesen véget vet más irányú terveinek: 1839-ben, 25 évesen ismét kénytelen
bekapcsolódni a Chance Bros. munkájába,29 mivel nagybátyja, (a cég akkori motorja)
szorult helyzetbe került a megbízható menedzseri támogatás hiánya miatt.30 Azonban
jellemző módon a későbbiekben is sokkal inkább izgatta a munka tudományos oldala.
„Főként a világítótornyok érdekelték, amikből egyébként sosem származott profit.”31
Összetettebbé teszi a kérdést, hogy rendszerint nem csak egy fiú iskoláztatásáról
(és későbbi pályájáról) kellett döntenie az apának. Egy fiú sorsára mindig befolyással volt
testvérei sorsa. Különböző okok miatt több fiúgyermek esetén aligha fordult elő, hogy
valamennyit arra kényszerítették volna, hogy mindenképp lépjen apja örökébe. Egyrészt
nem is biztos, hogy valamennyiüknek jutott volna hely a cégben. Ha már valamelyik fiú
személyében megvolt az „utód”, akkor esetleg a többiek más irányú törekvéseit is jobban
tolerálták vagy egyenesen támogatták. Mint majd látni fogjuk, a lehetséges karrierek
olyan sokszínűek lehetettek, hogy nem is igen lehet valamennyit begyömöszölni néhány
alapvető kategóriába. A sok fiúból szinte mindenhol jó néhányan képzett értelmiségiként,
általában ügyvédként futottak be pályát, megint mások elvégeztek ugyan valami
egyetemet, de mivel nem szorultak rá, ténylegesen sosem dolgoztak. Ha e két alapvető
kategória valamelyikének képviselőjeként az illető sosem érzett kedvet az üzleti
27 Birmingham Daily Mail, 1922.február 8.
28 Minutes of the Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Birmingham 1875. p. 54.
29 Chance, James Frederick, A History of the Firm of Chance Brothers and Co. Glass and Alkali
Manufacturers. Magánkiadás, London 1919. p. 24.
30 Dictionary of Business Biography, I. kötet, p. 653.
31 Interjú Sir Jeremy Chance-szel és Lady Cecilia Chance-szel.
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karrierhez, minden érintett fél jobban járt, ha pályája így alakult. Távolmaradóként
valószínűleg sokkal többet használtak mind az egyes vállalatnak, mind a gazdaság
egészének. Ha dzsentrifikálódtak is, ily módon sem szemléletük, sem tevékenységük nem
jelenthetett hátrányt a brit iparnak. Ráadásul bizonyos esetekben még kifejezetten
segíthették is a családi vállalat fejlődését: egy ügyvéd rokon jogi tanácsai például jól
jöhetett a cégnek. Lehet ugyan, hogy eközben már hatalmas háza volt, pazarló életmódot
folytatott és minden tekintetben dzsentrifikáltnak tűnt, (például Allan Tangye (1870 –
1950), a család 2. generációjának tagja, ügyvédként az 1890-es évektől a Tangyes Ltd.
jogi tanácsadója volt), aki ám az üzletben maradó testvérei és a cég számára nyújtott
segítsége mégis többet érhetett, mint mondjuk egy olyan fiú tevékenysége, aki az
üzletben maradt (tehát ebből a szempontból nem dzsentrifikálódott), ám akinek tehetsége
nem volt elégséges a sikeres cégvezetéshez. A Wiener által megalkotott „tehetség
elvérzésének” fogalmát a részletes életrajzi vizsgálatok effajta esetei is alapos revízióra,
újragondolásra ítélik.
Éppen azért, annak érdekében, hogy az iskoláztatást és pályaválasztást befolyásoló
tényezők közül a lehető legtöbbet megragadjuk, helyesebb, ha egyes személyek
neveltetése és karrierje helyett inkább egy-egy egész család többgenerációs történetét
vesszük szemügyre ebből a perspektívából. Az általam ezúttal részletesebb bemutatásra
kiválasztott családok ebből a nézőpontból felvázolt története által nemcsak a korabeli
birminghami ipari elit karrierjét eldöntő tényezőit ismerhetjük meg, hanem segítséget
nyújt a korabeli birminghami ipari elit sokszínű mentalitásának megértéséhez is.
A Muntz család kakukkfiókának számít abból a szempontból, hogy a családi üzlet
alapítója, Philip Frederick Muntz (1752-1811) a kontinensről érkezett német nemesi
család sarjaként egészen másfajta körülmények között kezdhette üzleti pályafutását, mint
az átlagos elsőgenerációs vállalkozók. (A könnyebb átláthatóság kedvéért: 2. generáció,
3. generáció, 4. generáció, 5. generáció) Ennek következtében fiatalabbik fia, Philip
Henry Muntz (1811-1892; 2. generáció) már az 1820-as években public school-ba,
Shrewsbury-be járhatott, ami teljesen egyedi kivételnek tűnik a koraviktoriánus, sőt a
középviktoriánus kor Birmingham-jében. Persze, ha hozzátesszük, hogy Philip Henry
apósa később a badeni nagyherceg pénzügyminisztere lett, rögtön látható, hogy a család
többi ágának rosszallása sem fosztotta meg őket kontinentális kapcsolatrendszerüktől, és
így egészen más körökben mozoghattak, mint a többi birminghami vállalkozó. Philip
Henry a kereskedői tevékenységet vitte tovább, míg az idősebb fiú, George Frederick
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Muntz I (1794-1857; 2. generáció) aki az üzlet irányítását és így a gyártást is továbbvitte,
nem sokat járt iskolába: már 13 évesen a gyakorlatban tanulta az üzletet, és 17 évesen,
apja halála miatt, kénytelen volt teljesen átvenni a cég vezetését.

4. Kép. George Frederick Muntz I

A nemesi székhely (seat)-alapító Philip Henry ágáról sajnos alig van további
információm, (bár úgy tűnik, harmadik fia, Philip Maurice, szerepet vállalt apja
üzletében). A Muntz Metal-t igazán felvirágoztató GF Muntz I felnőttkort megért hat fia
közül a legidősebb, G F Muntz II (1822-1898; 3. generáció) örökölte a vagyon nagy
részét és a családi üzlet egészét, ő és legfiatalabb öccse, Sir Philip Albert Muntz (18391908; 3. generáció) együtt vezették a céget. (A többi fiú a Birodalom különböző pontjaira
költözött (Guernsey, Man szigete, Kanada, Új-Zéland)32 és semmilyen kapcsolata nem
volt a családi üzlettel, sőt, valószínűleg semmilyen üzleti tevékenységgel sem.) GF
Muntz II megvette az apja által még csak bérelt birtokot, ám a jómód közepette sem
hanyagolta el az üzlet vezetését. Valószínűleg privát oktatásban részesült, akárcsak öccse,
Sir Philip Albert, akit csak azért nem küldtek public school-ba, mert anyja túl
törékenynek tartotta, féltette.33 Minden bizonnyal valamennyi testvér hasonló
iskoláztatásban részesülhetett, bár nem kizárt, hogy volt olyan, aki esetleg elment
bentlakásos magániskolába is. A magántanár azonban éppúgy nem volt olcsó, anyagi okai
semmiképp sem lehettek annak, ha ebből a generációból még senki nem koptatta egy
32 Ebben a fejezetben és később is nagyon sok életrajzi adat a Burke’s Landed Gentry, a Burke’s Peerage, a
Waltord’s County Families és a Directory of Directors különféle kiadásaiból származik, amelyek
esetében nem fogom külön feltüntetni a forrást.
33 Desirée Hancock 2004 január 4-i levele.

72

patinás public school padjait. Egyetem azonban még nemigen jöhetett szóba, a
vállalkozásba bekapcsolódó fiúk esetében legalábbis semmiképp sem: GF Muntz II 17,
Sir Philip Albert már 14 évesen el kellett kezdenie dolgoznia apja üzletében.34
Ettől a generációtól kezdve igazán érdekes a családtagok üzlethez való
hozzáállása: a milliomosként 1898-ban meghalt GF Muntz II fiai közül már egyiknek sem
volt köze az 1864-ben részvénytársasággá alakított üzlethez. Legidősebb fia, Frederick
Ernest (1845-1920; 4. generáció) apjához hasonlóan (nemesi szokás szerint) megörökölte
az apai birtokot és teljes mértékben a vidéki gentleman életét élhette: 4000 acre-s
birtokkal rendelkezett, lovakat tenyésztett és mellékesen volt néhány igazgatótanácsi
posztja, amely azért nem jött rosszul, és unokája elmondása szerint amúgy is „teljesen
normális volt abban az időben egy hozzá hasonló úriember esetében”35. A második fiú
Indiába ment, ahol mérnökként dolgozott, a harmadik fiú a legidősebbhez hasonlóan
őrnagyi rangot szerzett és minden bizonnyal hasonlóan „kényelmes” életet élt. Míg ő
elnemesedett gyáros családba nősült be, a nála fiatalabb testvérek mindegyike régi county
family-be házasodott be. Megállapíthatjuk, hogy ez az ág ekkorra teljesen
dzsentrifikálódott, vagyis érvényesülhetett a hagyományos karrierminta: „a kialakult
rendszer szerint az elsőszülött fiú örökölte a birtokot, a többiek pedig a hadseregben vagy
a(z anglikán) egyházban futottak be karriert.”36 Bár konkrétan csak az egyik fiúról
tudható, hogy melyik public school-ba (Clifton Bristolban) járt, a Cambridge-et vagy
Oxford-ot végzett többiek közül az idősebbek talán még privátoktatásban részesültek, de
a fiatalabbak az 1870-es, 1880-as években, (amikor a hasonló helyzetben lévő
birminghami gyárosfiúk körében ez szokásossá vált), már biztosan valamelyik public
school-t látogatták.
Sir Philip Albert ága azonban azt mutatja, hogy a public school választása
egyáltalán nem jelentette automatikusan azt, hogy az így döntő apa a földbirtokosi létet
szánta fiának, sem azt, hogy az onnan kikerülő fia feladta volna a vállalkozói létet. Bár
Sir Philip Albert 1864-ben a cég részvénytársasággá alakításakor menedzser lett, majd
néhány évvel később Managing Director, a szíve nem a fémgyártásért dobogott:
nagynevű lótenyésztő volt, aki valójában „másra sem tudott gondolni, csak a
rókavadászatra”.37 Legidősebb fiát, Sir Gerard Albert-ot (1864-1927; 4. generáció) épp
34 Ibid.
35 Interjú Frederick Devereux Muntz-cal.
36 Ibid.
37 Desirée Hancock 2003 október 9-i levele.
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ezért a londoni King’s College-ba küldte metallurgiát tanulni, hogy az átvehesse apjától a
cég vezetését (32 évesen, 1896-ban lett Managing Director ), aki így több időt tölthetett
vadászattal.38 Az úri életmódot folytató Sir Philip Albert jellemző módon lováról leesve
lelte halálát.
Mielőtt a londoni egyetemre ment volna, Sir Gerard Albert az 1880-as években
Harrow-ba járt, vagyis éppúgy egy neves public school-ba járt, mint unokatestvérei.
Legidősebb öccse pap szeretett volna lenni, de apja ezt nem engedte. Ezután Oxfordban
ügyvédnek tanult, de sosem praktizált, sőt, igazából mást sem dolgozott sose. A harmadik
fiú, aki a Repton public school-ba járt, Londonban mérnöknek tanult és később
Egyiptomban dolgozott. A negyedik fiú, aki 19 évesen meghalt, pedig Eton-ba járt.
Sir Philip Albert 1908-ban igazából már csak adósságot hagyott fiára, aki hiába
próbálta megmenteni a család számára az üzletet, 1921-re elkerülhetetlenné vált a
beolvadás egy nagyobb cégbirodalomba. Ezt követően haláláig hiába próbálkozott más
vállalkozásokkal, egyik sem jött be, így 1927-ben meglehetősen rossz anyagi
körülmények között hagyta itt családját. Fia, a harmadik baronet eredetileg a Winchester-i
public school-ba ment volna, ám utolsó pillanatban meggondolta magát és a Dartmouth-i
tengerész iskolába ment.39 1940-ben 23 évesen a háborúban esett el.
Mindeközben, a másik, dzsentrifikálódott ágon Frederick Ernest 3 legidősebb fia
viszonylag fiatalon, katonatisztként halt meg, így a birtokot végül a legfiatalabb örökölte,
aki az 1890-es években Uppingham-be, majd Oxfordba járt, és lényegében hasonló életet
élt, mint apja.
Mindössze egy család iskoláztatási és karriermintáiba tekintettünk bele narratív
forrásokat is felhasználva, és máris számos olyan sajátosságra bukkantunk, amelyek
felületesebb kutatással aligha lettek volna felszínre hozható. Már itt valószínűnek tűnik
az, amit később még inkább bizonyítani kívánok, hogy a public school-ba járás ténye
önmagában semmit sem árul el sem az ott végzett fiú hozzáállásáról az üzlet világához,
sem az őt odaküldő apa motivációjáról. Mindkettő feltérképezéshez részletes kutatás
szükséges. Láthattunk példát a dzsentrifikáció különböző fokozataira, arra, ahogyan a
teljesen dzsentrifikálódott ág teljes mértékben átveszi a nemesi mintákat az életmód és –
mint ahogy azt az ág mai leszármazottának, az 1928-ban született, egyébként már Eton-ba
járt Frederick Devereux Muntz nagymértékben minden bizonnyal örökölt vonásokat is
tartalmazó attitűdje is mutatja – a gondolkodásmód terén. Láthattunk példákat a
38 Ibid.
39 Ibid.
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dinasztikus szemlélet különféle megnyilvánulási formáira: ahogyan - közfelháborodást
kiváltva a városban40 - GF Muntz I legidősebb fiára hagyta nemcsak a vagyon nagy részét,
hanem lényegében az üzletet is; ahogyan a vadászatért élő-haló Sir Philip Albert
gondoskodik arról, hogy fia olyan iskoláztatást kapjon, mely alkalmassá teszi az üzlet
minél hamarabbi átvételére, ám ezt azért teszi, mert ő már nem akar azzal bajlódni.
Látható, hogy a fiatalabb fiúk vagy professional-ként találnak maguknak hivatást
(mérnök, katona) vagy a "kényelmes, védett úri életet" választják.
Azzal együtt, hogy megfigyelhetők a dzsentrifikáció különböző fokozatai, úgy
tűnhet, a Muntz-család által szerzett hatalmas vagyon előbb vagy utóbb valamennyi
családtagot a "dzsentrifikáció gyilkos ölelésébe" hajtott. Amennyiben ez történt, az
egyformán jelenthetett jót és rosszat is az adott cég számára, attól függően, hogy a
kulturálisan (vagyis attitűdjét tekintve) dzsentrifikálódott személy továbbra is konkrét
döntési pozícióban maradt a vállalatban, vagy esetleg elnökké visszahúzódva átengedte a
tényleges vezetést másoknak, akik jobb döntéseket hozhattak. Ám akármelyik verzió
következett is be, a cég egyéni sorsa nem volt döntő a brit ipar hatékonysága
szempontjából. A Muntz’s Metal 1921-es beolvadása az Elliot Metal-ba felérhetett egy
tragédiával a még érdekelt egyetlen családtag, Sir Gerard Albert számára, (és jelenthette
az ő egyéni kudarcát éppúgy, mint messzebbre visszanyúló hibás döntések
következményét), ám a brit gazdaság egésze ettől aligha szenvedett különösebben.
Másrészt a Muntz család 5. generációjának vizsgálata nem csak olyanokat mutat,
akik teljesen ugyanazt a vidéki, földbirtokos életmódot preferálták, mint amibe
beleszülettek. GF Muntz II (vidéki, nemesi életet élő) harmadik fiának elsőszülött sarja,
Alan Muntz (1899-1985; 5. generáció) az 1910-es években a jó nevű Winchester-be járt,
ezt követően azonban Cambridge-i Trinity College-ban műszaki tanulmányokat folytatott
és egy rendkívül innovatív és sikeres pályát futott be a repülőgép-gyártás terén. Első
cégét egyébként egy volt winchesteri és Cambridge-i iskolatársával együtt alapította, ami
azt támasztja alá, hogy a public school az üzletileg hasznos kapcsolatrendszer
megalapozására is alkalmas lehetett. Hosszú pályafutása során számos repüléstechnikai
találmányt fejlesztett ki, melyek üzletileg is sikeresek voltak. Egyesült benne a technikai
hozzáértés, és a „kemény, rátermett üzleti érzék”.41 Csak 77 évesen volt hajlandó
visszavonulni, egészen idős koráig aktívan érdeklődött a technikai újítás módjai és az
üzlet dolgai iránt. Míg a családi vagyont megteremtő generációk esetében az elsőszülött
40 Edwards, Personal Recollections of Birmingham Men, p. 88.
41 The Times, 1985, október 21.
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fiúknak muszáj volt apjuk kívánságát teljesíteni, amely gyakorta nem vágott egybe a
gyermek vágyaival, addig a már korán kivételes technikai érzéket mutató Alan a gazdag
nemesi hátterével (az anyja is egy meggazdagodott és elnemesedett gyároscsaládból jött),
megtehette, hogy a neki tetsző pályát válassza és tehetségével üzleti sikert is arat. Az ő
személye egyrészt mutathatja a 20. század 20-as éveitől megfigyelhető felső-osztálybeli
attitűdváltozást, amely már egyre kevésbé tartja megvetendőnek az aktív üzleti
szerepvállalást, (a jól fialó, kevés erőfeszítést igénylő igazgatótanácsi posztok már
korábban is teljesen elfogadottak voltak). Másrészt megint csak azt jelzi, hogy a
magániskolai oktatás nem volt determináló tényező a karrier jellegének szempontjából.
Harmadrészt arra is figyelmeztet, hogy a sokak által irreverzibilisnek gondolt
dzsentrifikációs folyamat nem zárja ki a későbbi generációk esetében a visszatérést az
üzlet világához – még ha ennek a visszatérésnek a 20. század megváltozott viszonyai
között már valamelyest más megítélése is volt.
A Chance család és a Chance Brothers története is jól mutatja, mennyira általános
és megszokott volt, hogy a felemelkedő, dzsentrifikálódó családok fiúsarjainak egy
generáción belüli pályaíve nagymértékben különbözött egymásétól. A 2. generáció
tagjai már Birmingham egyik leggazdagabb családjába születtek. Az üzlet kiépítése,
felfutása ugyanakkor még nem fejeződött be, ezért többüknek jutott hely a cégnél. A 13
fiúból öten hosszú ideig, gyakran egészen halálukig komoly, közvetlen részt vállaltak a
vállalat vezetésében, öten semmilyen szerepet nem vállaltak a Chance Co.-nál (orvosok
vagy ügyvédek lettek), a maradék három fiú pedig egy darabig szerepet vállalt ugyan, ám
ez nem volt túl nagy jelentőségű (az egyikük például 18 évesen Director lett, de 30
évesen vissza is vonult; egy másik fiú 22 évesen került be a céghez, 29 évesen partneri
státuszba került, de még ugyanebben az évben testvérei amiatt kritizálták, hogy nem tölt
elég időt a gyárban. 5 évvel később már nem tagja a menedzsmentnek, noha partneri
státusza fennmaradt.42) A 2. generáció tagjai közül (1810-es és 1840-es évek között
születettek) senki nem járt még public school-ba, helyi magániskolákba, a később
születettek pedig a King Edward’s-ba jártak. Ennek a generációnak a tagja a korábban
említett Sir James Timmins, akit akarata ellenére visszahívták a céghez. Itt a teljes képhez
az is hozzátartozik, hogy ő volt generációjának legidősebb tagja, ráadásul, egy évvel
fiatalabb öccse minden jel szerint képtelen volt komolyabb feladatokat ellátni.43
42 Chance, J. F., A History of the Firm, p. 154.
43 Ibid. p. 282
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Az 1850-es, 1860-as években születettek 3. generáció tagjainak iskoláztatása és
karrierje meglepetést okozhatna azon dzsentrifikációpárti kutatóknak, akik szerint a
beérkezett, gazdag családból származók public schoolba járása nagymértékben
valószínűsítette az érintettek teljes elfordulását az ipartól. Való igaz, ebből a nemzedékből
minden bizonnyal mindenki public school-ba járt, és 12 fiúról egészen pontosan tudjuk is,
hogy hova. A 12-ből hatan Harrow-ba, ketten Eton-ba, vagyis a két legexkluzívabb
iskolába jártak, akik közül többen lettek ügyvédek, (köztük a baroneti címet Sir James
Timmins-től öröklő Sir William Chance) vagy éppen olyanok, akiknek sosem volt
munkájuk, (mint például James Frederick Chance /1856-1938/, aki „lehet, hogy
ügyvédnek tanult, rémlik, hogy valamilyen tudományos társaságnak volt a titkára, de soha
életében nem volt munkája.”44 Anyagi gondjai persze nem voltak, halálakor 178 ezer
fontos vagyont hagyott hátra.) Ám ha megnézzük azokat, akik továbbvitték a céget, ők is
Harrow-ba vagy Eton-ba, esetleg Repton-ba jártak, mint testvéreik. A harmadik
generációból nem kevesebb, mint négy fiú példája bizonyítja, hogy a public school
semmiképp sem volt döntő hatással a karrierválasztásra, és sok esetben semmilyen
negatív befolyása nem volt az üzleti karriert választók elkötelezettségére. Ezt megerősítik
azok a források is, amelyek részletesen beszámolnak a cégben szerepet vállalók
pályájáról.
1. George Ferguson Chance (1854-1933), Sir James Timmins Chance második fia már
iskoláskorát megelőzően megismerkedett a gyárral, apja gyakorta vitte magával körbe
a telepen. Harrow-i középiskolai tanulmányai után másfél évig tanulta az irodai
munkát, miközben az üveggyártás szakmai oldalához szükséges kémiát tanult egy
birminghami tudóstól. Ezután Cambridge-be ment, majd 28 évesen elkezdett dolgozni
a cégnél. Két évvel később partneri státuszt kapott, 35 évesen pedig ügyvezető
igazgató lett, 12 évvel később elnök.45
2. George Chance egyik unokatestvére, Kenneth Macaulay Eton-be járt, majd 1874-ben
elkezdett dolgozni a cég alkáli üzemében, hogy megismerkedjen az irodai munkával és
labortapasztalatot szerezzen. Aztán a londoni King’s College-ba ment, de aztán ismét
visszatért, és mintegy két évig az üzemben tanulta a gyártási folyamat részleteit.
(Néhány évvel később partner lett, majd az egyik alvállalat Managing Director-ja, idős
korában pedig Director-ja. 40 évi munka után vonult nyugdíjba.)46
44 Interjú Sir Jeremy Chance-szel és Lady Cecilia Chance-szel.
45 Chance, J. F., A History of the Firm, p. 284.
46 Ibid. p. 285.
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3. Egy másik unokatestvér, Kenneth Macomb Chance (1879 - 1966), Repton-ba járt,
Cambridge-ben fizikát tanult, majd saját céget alapított, ennek elnöke és ügyvezető
igazgatója volt, 1955-ben (vagyis 74 évesen) vonult vissza. Legidősebb fia a II.
világháború előtt csatlakozott a vállalathoz, de a fronton komoly sérülést szerzett. Így a
háború után Kenneth a fiatalabb fiát szerette volna a British Industrial Plastics Ltd.
vezetésében látni, őt azonban nem vonzotta ez a karrier.47
4. A második generáció egyik tagját (Edward 1824-1881) testvérei annak idején amiatt
kritizáltak, mert túl kevés időt töltött a gyárban. Az ő második fia, a Harrow-ban és
Cambridge-ben végzett Edward (1861-1923) 23 éves korától a cégnél dolgozott, 28
éves korában a cég 3 ügyvezető igazgatójának egyike lett, („fáradhatatlan volt a
fejlődés kutatásában… kezdeményezőkészség és állhatatosság jellemezte”48) és utolsó
évei kivételével végig aktív vezetői szereppel bírt a vállalatban.49
A következő, negyedik generáció megint csak ad két egyértelmű példát olyan
családtagokra, akik Eton-be jártak, (az 1890-es, illetve az 1900-as években), ám ennek
ellenére - vagy lehetne mondani, hogy ettől függetlenül - egész életüket elkötelezett
üzletemberként élték le.

A Chance család tagjai közül 19-en voltak olyan korban az 1860-as és az 1890-es
évek között, (a 3. és a 4. generáció tagjai), hogy public school-ba járhattak, és közülük
tizennyolcan oda is jártak. (A tizennyolcból heten Eton-be, heten pedig Harrow-ba.)
Összességében a 8, ebből a szempontból részletesen vizsgált család mindegyike
megtehette, hogy az 1860-as évek végétől (általában a családok 2., 3. generációjában)
public school-ba küldje a fiúkat. (37 esetben konkrétan tudjuk is, melyik public school-ba
jártak a fiúk, számos további esetben az iskola neve ugyan nem ismeretes, ám a
magániskolába járás ettől függetlenül roppant valószínű.) Ennek pontos jelentősége
világosabbá válik, ha tekintetbe vesszük Berghoff kutatási eredményeit. Szerinte az 1870
és 1914 között aktív (vagyona alapján közép-közép-, vagy felső-középosztálybeli)
birminghami vállalkozóknak csak mintegy 10 százaléka járt bármilyen magániskolába.50
Mindez azt támasztja alá, mennyire kiemelkedtek még a sikeresnek számító birminghami
47 David Chance levele 2001 febr. 26.
48 Chance, J. F., A History of the Firm, p. 285.
49 Ibid. p. 296.
50 Berghoff, Regional Variations, p. 80.
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vállalkozók csoportjából is az általam vizsgált családok.
Az esetleges kivételekért felelős lehetett a vallási meggyőződés (a kvéker
Cadbury-k a Reading-i kvéker Leighton Park elitiskolájába jártak több nemzedéken át),
vagy a családi hagyomány (Sir Alfred Bird gyerekeit saját egykori iskolájába, a King
Edward’s-ba küldte, noha könnyedén mehettek volna a legelőkelőbb public school-ba is.
Az egyetlen unoka viszont itt is már egy public school-ba /Uppingham/ járt az 1910-es
években.) Mindezekért a viszonylag ritkának számító esetekért tehát nem az anyagi
eszközök hiánya volt a felelős, a vizsgált családok minden esetben megengedhették
maguknak az évi több száz fontos tandíj kifizetését.
A legvagyonosabb ipari vállalkozók tehát a későviktoriánus korban legtöbbször
már Birminghamben is természetesnek tartották, hogy gyerekeiket public school-okba
küldjék. Ráadásul, igen nagy arányban a legelőkelőbbek (Eton vagy Harrow)
valamelyikébe. A 37 ismert eset közül 20 esetben, (a Chance-eken kívül a hozzájuk
hasonlóan anglikán Muntz-ok, és az egyébként nonkonformista Nettlefold-ok és Tangye-k
közül is), ami azt jelzi, hogy disszentereknél a felekezeti háttér már nem elsődleges
szempont a 19. század vége felé.
Ballard meglátása szerint az 1870-es évektől az egész birminghami felsőosztályra
jellemző volt egy egységes vonásokat mutató iskoláztatás, amelynek természetes részévé
vált a magániskolai oktatás.51 Ha tehát a public school későviktoriánus népszerűségének
okait keressük, akkor megállapítható, hogy a felsőosztály életmódja bizonyos elemeinek
óhatatlan átvétele alapvető mértékben felelős azért a tényért, hogy a korszak
legvagyonosabb birminghami vállalkozói is úgy érezték, minden további nélkül public
school-ba küldhetik fiaikat. Egy-két generációval később ez már teljesen természetes
szokásnak tűnik majd: „Én magam is magániskolába jártam. Ami azt illeti, abban az
időben, a mi, hát mondjuk úgy, hogy a mi osztályunkhoz tartozók számára hagyomány
volt, és olyan vagyoni helyzetben, amiben mi voltunk, apám megtehette, hogy
bentlakásos magániskolába küldjön”52 A meggazdagodás természetszerűleg magával
hozta az életszínvonal emelkedését, az életmód megváltozását, a felső-osztálybeli
életstílus elemeinek imitálást, vagy kedvezőbb esetben átvételét. A public school egy
olyan életmódbeli elem volt, amelynek átvétele egy bizonyos szint felett már erősen
elvárható volt, még az üzleti pályára szánt fiúk esetében is. Mindez része volt egy
51 Ballard, p. 243.
52 A saját 1930-as évekbeli iskoláztatásának körülményeit ecsetelő Sir Jeremy Chance. Interjú Sir Jeremy
Chance-szel.
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természetes mértékű életmódbeli dzsentrifikációnak, azonban nem feltétlenül és azonnal
jelentett mentalitásbeli elnemesedést.
Természetesen számos magániskolát végzett fiú kényelmes, kvázi-nemesi életet élt,
ami ugyanakkor nem zárta ki az illető részvételét igazgatóként a családi üzletben, vagy
éppen más cégek vezetésében. Ez azonban gyakorlatilag nem jelentett tényleges aktív
beleszólást az ügyek intézésébe, ők csak névleg tartoztak a vezetők közé. Mások pedig
képzett értelmiségiként sokkal inkább „úriemberinek” számító karriert (és ami legalább
ilyen fontos: biztos, kiszámítható megélhetést) választottak. A legtöbb esetben azonban
egyik kategória képviselőit sem szánták üzleti pályára, vagyis nem a magániskola
„térítette el” őket. A másik oldalon viszont ott van az a jelentékeny létszámú fiú, akiket a
magániskolai háttér nem akadályozott meg abban, hogy apjuk nyomdokaiba lépjenek.
Láthattunk 6 példát a Chance család, további példákat a Muntz család esetében, amelyek
egyértelműen cáfolják azt az álláspontot, mely szerint a magániskolai oktatás, (akár annak
legelitebb fajtája is) óhatatlanul elterelte volna fiúkat az üzlet, és különösen az ipar
világától. Komoly hiba lenne tehát a public school-okat egyszerű "gentleman-gyártó
intézményként" aposztrofálni, legalábbis abban az esetben, ha biztosra vesszük, hogy
úriember soha, semmilyen körülmények között nem futhatott be üzleti karriert.
A fiúk későbbi tervezett karrierjétől függetlenül az apák szinte egyöntetűen public
school-ba

küldték

gyermekeiket.

Az

egyik

legtekintélyesebb

birminghami

gyároscsaládból jövő, vállalkozói karrierjét azonban 38 évesen politikaira cserélő Joseph
Chamberlain (1836-1914) politikusnak szánt idősebb fiát, Austen-t (1863-1937) éppúgy
Rugby-ba küldte, mint a „helyi politikai ügyekben járatos üzletembernek nevelt” Nevillet53 (1869-1940). Sir James Timmins két idősebb fiát Harrow-ba küldte: az idősebb fiú, a
fent már említett Sir William (1853 - 1935) jó nevű ügyvéd lett, aki a kor egyik
sztárépítészével építetett villát magának Londontól délre. A fiatalabb, a már szintén
említett George Ferguson Chance (1854-1933) a családi üzletnek szentelte életét, aki még
idős korában is minden héten írt örökébe lépett fiatalabbik fiának, és üzleti tanácsokkal
látta el.54 Ez a fiatalabbik fiú, Hugh, éppúgy Eton-be járt az 1900-as években, mint bátyja,
aki gyermektelen nagybátyjuktól, William-től örökölte a baronet-i címet, és aki előbb „a
fiatal úriemberek védett, kényelmes életét élte”,55 de később sem kellett túlzottan
megerőltetnie magát. „Roger-nek volt annyi pénze, amennyiből kényelmesen megélt.
53 Petrie, Sir Charles, The Chamberlain Tradition, London, 1938. p. 27.
54 Interjú Sir Jeremy Chance-szel és Lady Cecilia Chance-szel.
55 Ibid.
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Dolgozott ugyan, de nem úgy, hogy minden reggel felkelt időben és munkába ment.”56
A két egymást követő generáció testvérpárjai egyébként hiába jártak ugyanabba a
public school-ba, nemcsak pályájuk, de szemléletük is jelentősen elkanyarodott
egymástól. Unokáik gyanúja szerint Sir William és George nem jöttek ki jól egymással.
„Nem néztek jó szemmel egymásra. George, aki nagyon keményen dolgozott a cégnél és
a művészi beállítottságú William. Azt hiszem, William teljesen unalmasnak találta a
gyárban dolgozó George-ot.”57 Az itt kitapintható attitűdbeli különbségek érdekes módon
George különböző karriert befutó fiainál reprodukálódtak: Hugh és Sir Roger megint csak
nem jöttek ki egymással. Az újságíróskodó, vidéki, ’county’ családból származó feleséget
választó Sir Roger-ről ezt mondta fia: „Apámnak semmilyen kapcsolata nem volt az
üzlettel, de ha lett volna, anyám soha nem nézte volna azt jó szemmel.”58 Ennek alapján
már nem meglepő, hogy Sir Roger fia egész fiatalkorában csak egyszer járt a nagybátyja,
Hugh által vezetett cég telepén, és unokatestvéreit sem ismerte. A többfelé ágazó
karrierpályák azonban mindig ugyanazon elit public school-ból indultak.
Mindezen példák arra figyelmeztetnek, hogy public school iskoláztatás ténye
önmagában nem volt döntő a karrier jellegének szempontjából, és így nem is jelenthet
magában kulcsot a pályaválasztás és a karrier rejtelmeihez. Az iskoláztatás részleteit és
körülményeit sokkal alaposabban kell megvizsgálni, ugyanis a későviktoriánus és
edwardiánus ipari elit iskoláztatásában a public school volt az az állandó tényező, amely
körül megtalálhatók a további, sokkal inkább meghatározó erővel bíró tényezők: az
egyetemi tanulmányok jellege és a gyakorlatban elsajátított tudásanyag. Austen
Chamberlain a cambridge-i Trinity College-ban tanult történelmet, majd előbb Párizsban,
az École des Sciences Politiques-ben, később pedig Németországban tanult
politikatudományt. Külföldi tanulmányútjai során nem kisebb államférfiakkal találkozott,
mint Clemenceau és Bismarck. Amikor hazajött, apja rögtön berakta egy biztos
választókerületbe, így 29 évesen parlamenti képviselő lett. A más pályára szánt Neville
Rugby

után a birminghami Mason College-ban gépészetet,

kohászattant és

természettudományt tanult, majd az egyetemet követően egy könyvelői irodában
tanonckodott, ahol olyan jól helytállt, hogy „hat hónap elteltével főnöke állást kínált neki,
annak ellenére, hogy ekkor tulajdonképpen még be sem fejezte a gyakorlati képzést.”59
56 Ibid.
57 Ibid.
58 Ibid.
59 Petrie, p. 205.
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(Neville-t egyébként nagyon sokáig nem érdekelte az országos politika, és
tulajdonképpen a sors fura fintorának tekinthető, hogy végül mégis ő lett miniszterelnök,
és nem bátyja, akinek ezt a sorsot szánta apjuk.)
Egyetemi tanulmányok folytatása ebben a korszakban kevésbé elterjedt a
nagyiparosok körében, mint a public school, jelentőségük pedig az ott nyújtott képzés
jellegéből adódóan sokkal kisebbnek tűnik, mint a gyakorlati tapasztalatszerzésé. Jobbik
esetben bizonyos egyetemeken tanulhattak ugyan valamit az adott iparág szaktudásából
(mint ahogy Neville Chamberlain és a korábban említett Sir Gerard Albert Muntz), üzleti
képzésben azonban a 19. század folyamán nyilvánvalóan sehol sem részesülhettek, a
„vállalkozói szakma” megtanulására egyetlen terep állt rendelkezésre: maga a gyár. Az
Oxfordban és a liberálisabb szelleműnek gondolt Cambridge college-aiban szerzett tudás
igen ritkán kapcsolódott későbbi feladataikhoz. Lawrence Cadbury (1889-1982) például
elvileg közgazdaságtant tanult a cambridge-i Trinity College-ban, a teljes igazsághoz
hozzátartozik ugyanakkor, hogy tanára egy semmilyen közgazdaságtani ismerettel nem
rendelkező filozófus volt. Így aztán nem csodálkozhatunk túlzottan azon, hogy a
türelmetlen Cadbury család döntési kényszerbe hozta Lawrence-t. „Úgy érezzük,
Lawrence-nek hamarosan el kell döntenie, el kívánja-e kezdeni a munkát szeptemberben
Bournville-ban /a Cadbury gyár/, mivel a további halogatás már igen nehézzé tenné
számára azon üzleti tudás elsajátítását, amely elengedhetetlen bárki számára, aki egy
ilyen hatalmassá vált gépezet irányításában kíván szerepet vállalni, mint amilyenné a mi
vállalatunk fejlődött.”60 Lawrence még abban az évben munkába állt Bournville-ben.
Legidősebb bátyja, Edward (1873-1948) londoni és németországi tanulmányok után
húszévesen csatlakozott a céghez: tapasztalatszerzés céljából egy sor különböző osztályon
is megfordult.
A második fiú, ifjabb George Cadbury (1878-1954) a londoni University Collegeban tanult, ám apja egy év után kivette, mert szükség volt rá az üzletben. Apja
Németországba és Magyarországra küldte, hogy a Stollwerck ottani csokoládégyáraiban
tanulmányozza a legújabb gyártási technológiákat. Fél év elteltével hazatér, csatlakozik a
céghez, majd egy év múlva, 21 évesen már Managing Director-i poszton dolgozik. Az
ifjabb George egyébként később tökéletesíti a Cadbury tejcsokoládéját, amely hatalmas
profitot hoz majd.61
A gyakorlati tapasztalatszerzés nemcsak a Cadbury-hez hasonló kvéker
60 Crossfield, p. 660.
61 Ibid. p. 30.
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családoknál maradt elsőrendű fontosságú az 1870-es éveket követően is, hanem más
disszentereknél és az anglikánoknál is, amennyiben komolyan gondolták a fiú
üzletemberré nevelését. A Chance család több tagjánál láttuk, hogy már az egyetemi
tanulmányok megkezdése előtt megkezdődhetett a „tanonckodás”. Hasonlóképpen a
milliomos anglikán csavargyáros Arthur Keen (1835-1915) egyik fia az 1880-as években
a public school után (Clifton Bristolban) egy vasműbe ment, hogy gyakorlati tudást
szerezzen.
A gyakorlati képzés fontossága olyan jellemző, amely erősen meghatározza a
későviktoriánus és edwardiánus birminghami ipari vállalkozó jellegzetes képét.
Gyakoriságának hátterében egy másik gyakran felfedezhető sajátosság áll: a dinasztikus
szemlélet jelentékeny ereje, amely azt eredményezte, hogy a sikeres ipari vállalkozások
több generáción át, a gyakorlatban még a részvénytársasági forma bevezetése után, a 20.
század jelentős részében is családi irányítás alatt maradtak. A dinasztikus szemlélet
természetesen nem jelentette valamennyi fiú üzleti pályára terelését: inkább egyfajta
családi munkamegosztás figyelhető meg, amelyben egyes fiúk továbbviszik a céget, a
többiek pedig képzett diplomásként futnak be karriert, vagy pedig a családi vagyonnak
köszönhetően az urbánus vagy vidékre kiköltözött gentleman életét élik. A két utóbbi
csoport tagjainak is lehet részesedése a családi üzletben, sőt, bizonyos esetekben
szaktudásukkal segíthetik is a céget. Ez a családi munkamegosztás annyiban határozta
meg a fiúk neveltetését, hogy az 1860-as évek végétől elterjedő public school iskoláztatás
és az azt követő egyetemi tanulmányok „kötelező, általános jellege” mellett az üzleti
pályára szánt fiúk ezt követően, sőt, gyakran már eközben is bekapcsolódnak a gyár
munkájába, hogy hasznosítható tapasztalatot és tudásanyagot szerezzenek. Ennek során
akár több különböző részleggel és a munkafolyamat különböző fázisaival is
megismerkedhetnek. Néhány év elteltével, 30 éves koruk körül, immár tapasztalatokkal
felvértezve, igazgatói, majd ügyvezetői igazgatói (Managing Director) poszton dolgoznak
a cég sikeréért.
A magániskola semmiképp nem játszott döntő szerepet a karrier jellegében, hiszen
sokan ilyen háttérrel is üzletemberek lettek és maradtak gyakorlatilag egész életükben.
Példákkal bizonyíthatjuk, hogy az elkötelezettség mellett az üzletemberi sikeresség sem
szenvedett csorbát a public school állítólagos hatásától: ennek részletezése azonban már a
karrierrel részletesebben foglalkozó további fejezetek témája, melyekben a birminghami
ipari vállalkozó korabeli identitását oly nagy mértékben meghatározó dinasztikus
szemlélet lehetséges pozítív és negatív kihatását is megvizsgálom majd.
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VII. fejezet
Házasodás, rokoni kapcsolatok, network

1. A házasság, mint a társadalmi felemelkedés eszköze
Nincs okunk kételkedni abban, hogy a legközvetlenebbül érintettek érzelmei
mellett legalább olyan jelentős szereppel bírt a családi akarat a felső-középosztálybeli
házasságok létrejöttében is. („James Timmins Chance (1814-1902) rendkívül tekintélyelvű
volt a családjával szemben. Nagy családja volt, sok lány, de csak ketten mentek férjhez…
Az egyik férjhez ment lány csak apja halála után talált meg egy olyan levelet, amiben egy
fiatalember évekkel korábban azt kérdezte, hogy udvarolhatna-e neki. A lány pedig erről
semmit sem tudott.”1) A házasság, mint lényegében kétoldalú ügylet a vagyonos felsőközéposztálybeli családok esetében nem csak a család vagyoni megerősítésének, hanem a
társadalmi előremenetel eszközeként is szolgálhatott. Bár például Lawrence Stone a
dzsentrifikáció bekövetkeztének egyik kritériumaként a gentry-családba történő
beházasodást nevezte meg,2 a házasság szerepe a dzsentrifikációs folyamatban mégsem
kapott olyan részletes figyelmet a kutatóktól, mint a földvásárlás vagy a public school
iskoláztatás. Ennek hátterében valószínűleg a kvantitatív megközelítés esetleges
alkalmazásának problémái állhatnak: a meny vagy a vő családjának pontos társadalmi
státusza az esetek igen nagy részében csak részletes kutatással deríthető fel, enélkül
viszont csak találgatások formájában alkothatunk véleményt arról, hogy a házasság
mennyiben adta meg a társadalmi emelkedés esélyét a beházasodónak (és családjának).
Egy gentry családba történő beházasulás esetén az adott, „úrinak” minősíthető
család helye és presztízse a helyi vidéki társadalomban erősen meghatározta a beházasodó
beilleszkedési esélyeit. A vidéki „úri” társadalomnak egyformán része volt a közjogi
értelemben vett nemesi címmel rendelkező peer (duke, marquess, earl, viscount vagy
baron); a (title-nek /kb. nemesi címnek/ számító, ám közjogi értelemben nem annak vett)
baronetcy vagy knighthood birtokosa (előbbi az utóbbi örökíthető, nagyobb presztízsű
változata); a „földbirtokos osztály” szerves függelékének tekinthető, jelentősebb
földbirtokkal nem feltétlenül rendelkező, ám a jól csengő „county” jelzőt még mindig
1 Interjú Lady Cecilia Chance-szel.
2 Stone, Lawrence & Fawtier, Jean C., An Open Elite, Oxford, 1984, p. 241.
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kiérdemlő lelkész, katonatiszti vagy hivatalnoki család. Egy egyszerű anglikán lelkész
lányát elvenni nyilván nem volt akkora „fogás”, mint a környék legjelentősebb
földbirtokos családjába beházasodni. Egy elszegényedett nemesi család lánya jelenthetett
ugyan némi státuszemelkedést, ám egyáltalán nem garantált ilyesmit. (Szeretném ismét
azt is hangsúlyozni, hogy a dzsentrifikációs törekvések sikere természetesen nem
egyetlen tényező függvénye volt, az „úriemberré válás” nem csupán a menyasszony
családjának társadalmi helyzetétől függött.)
A házasság tényleges dzsentrifikáló erejének megállapítása nem könnyű feladat,
és igazság szerint az esetek jelentős részében esettanulmánnyal felérő részletességű
kutatást igényel – már amennyiben fellelhető megfelelő forrás. Az angol nemesi
társadalom legfontosabb referenciakötete, a Burke’s Peerage and Baronetcy a 19. század
eleje óta ad katalógust az úri társadalom nemesi címmel büszkélkedő, felső rétegéről:
nem pusztán részletes genealógiát ad, hanem a család nem-nemesi felmenőiről is próbál
információt nyújtani, ezenkívül megadja a birtokszékhelyet/székhelyeket, és a nemesi cím
olyan attribútumait, mint a címer vagy a mottó. A vidéki „county society” alsóbb,
nehezebben behatárolható részéről két jelentősebb referenciakötetből tájékozódhatunk: az
1833-ban indított Burke’s Landed Gentry-be történő bekerülésnek egészen 1914-ig
szigorú feltétele volt a jelentékeny családi birtok, (a gyakorlatban egy évente 500 fontot
termelő birtok már megfelelőnek számított), aki elvesztette földjét, számíthatott arra,
hogy a következő kiadásból kimarad. Ennél kevésbé rigorózus feltételeket alkalmazó,
hasonló jellegű referenciakötet volt az 1860-ban indított Walford’s County Families, (The
County Families of the UK.: The Titled and Untitled Aristocracy, A Dictionary of the
Upper Ten Thousand), amely – „a felső tízezer szótáraként” – nem földbirtokhoz kötötte
a bekerülést, és így szélesebb csoportját sorakoztatta fel a hivatalnoki és katonatiszti
családoknak. Ez a referenciakötet is részletes genealógiát ad, azonban sem ez, sem a fenti
kettő nem nyújt semmilyen információt a birtokolt földbirtok nagyságáról: ha erre
vagyunk kíváncsiak, akkor csakis a két ilyen irányú referenciamunkához nyúlhatunk,
amelyekből azonban csupán az 1870-es évek elejének földbirtokosairól szerezhetünk
tudomást. (A New Domesday Book-ként is emlegetett Return of Owners of Land, 1873,
England and Wales /1875/ Anglia és Wales valamennyi földbirtokosát, birtokuk pontos
méretét és a belőlük származó éves nyereséget adja meg, míg a J. Bateman által
összeállított The Great Landowners of Great Britain and Ireland (1876, 1878, 1879,
1883) a 2000 acre-nél nagyobb birtokosok katalógusa.)
A mindezen forrásokból nyerhető adatok azonban nem minden esetben teszik
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egyértelművé az adott család tényleges státuszát, és természetszerűleg nem árulhatnak el
semmit a házasságkötés kétoldali családi indítékairól: ezekről – kivételesen szerencsés
esetben – írásos narratív vagy orális forrásokból nyerhetünk némi háttérinformációt, mely
akár teljesen más fényben mutathatja be a frigy létrejöttének előzményeit és társadalmi
hozományait.
A Tangye céget elindító négy fivér közül az egyik, a vállalkozásból a
későbbiekben kiszálló (vagy kitessékelt) „pórul járt” testvér Edward (1831-1909) nem
volt elég tehetős ahhoz, hogy valamennyi gyerekét megfelelően taníthassa: a tizenegyből
csak az idősebbek részesültek „rendes” (felső-)középosztálybeli iskoláztatásban, az 1884ben született Reginaldnak tizedik gyermekként már nem volt ilyen szerencséje. A
vállalkozásból kikerült két szegényebb és az azt felvirágoztató két gazdagabb testvér
családja között azonban (ekkor még) nem szakadt meg minden szál, a Tangye nevet pedig
már mindenki ismerte ekkor Angliában, és az bizony ekkoriban „egyet jelentett a
pénzzel”3. A referenciakötetekből rájöhetünk, hogy Reginald Tangye választottja, Imogen
Addams-Williams tekintélyes pedigrével rendelkező walesi családból származott, akik
egykor baronetekkel büszkélkedhettek, családi birtokuk éke és székhelye pedig a
Llangeby kastély volt. Amit viszont nem biztos, hogy megtudunk a referenciakötetekből,
az az, hogy a 20. század elején fiúörökös hiányában a kastély és a birtok nagy része nem
Imogen ágához került, és így a szülők (Herbert Addams-Williams lelkész és neje, Ellen)
komoly gondba kerültek, amelyből a megoldást csakis lányaik megfelelő férjhez adása
jelenthette. Így aztán, bár Ellen „más körülmények között, ha nem lett volna a Tangyevagyon, egyértelműen lenézte volna a Tangye-ket”,4 nem túl rózsás viszonyaik között
felkeltette érdeklődését Reginald Tangye és végül neki adta az ekkor már harmincas
éveiben járó legfiatalabb lányát.
Reginald és Imogen 1913-ban házasodtak össze, a férj pedig kapott egy intézői
állást. A gazdag nagybácsi, George Tangye ekkor már 78 éves volt, ám amikor 7 évvel
később, 1920-ban meghalt – Reginald és persze anyósa mélységes megdöbbenésére –
semmit sem hagyott erre az unokaöccsére. Amikor Herbert Addams-Williams lelkész
1931-ben elhunyt, alig 2500 fontot hagyott hátra feleségére,5 aki csak 1937-ben halt meg:
így e csalódás után még 17 évig kellett azzal a tudattal élnie, hogy házassági stratégiája
3 Interjú Hillary és Sheila Tangye-vel.
4 Ibid.
5 A hátrahagyott vagyonok összege mindenkor a probate calendars (örökség-felmérések országos
lajstroma) megfelelő köteteiből származik.
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csúfos kudarcot vallott. Bár lánya a férjhezmenetel után sem került ki teljesen a társasági
életből, az ő családja végső soron már nemigen büszkélkedhetett valódi társadalmi
felemelkedéssel. Az az adóssághalom, melyet férje 1933-ban hagyott hátra, pedig
végképp nem adott okot a büszkeségre: így Reginald és Imogen gyerekei az AddamsWilliams-i társadalmi presztízst kisgyerekként is csak nyomokban, a Tangye-i vagyont
pedig egyáltalán nem élvezhették.6
Philip Albert Muntz (1839-1908) házasságának jellege kiderül ugyan a Burke’s
Peerage and Baronetcy-ből: választottja egyik unokatestvére volt, nagybátyja és apósa,
Philip Henry Muntz (1811-1892) Birmingham egyik legtekintélyesebb polgáraként a
város parlamenti képviselője és polgármestere is lesz majd, akinek felesége a
referenciakötetek tanúsága szerint a badeni főherceg pénzügyi főtanácsosának lánya volt.
Ez ugyan már önmagában is elég előkelő partinak tűnik egy birminghami vállalkozó
számára, ám a felsőosztálybeli kapcsolat létrejöttének körülményeiről pontosabb képet
csak narratív forrásokból szerezhetünk.
Philip Albert nagyapja, Philip Frederick (1752-1811) egy nemesi család sarjaként
a 18. század végén érkezett a kontinensről Angliába, ahol vállalkozásba kezdett.7 Felesége
is üzleti partnere lánya lett. Kereskedői tevékenységét ugyan a rokonok nem igazán
nézték túl jó szemmel,8 ám, mint ahogyan azt fia, Philip Henry házassága mutatja, ez nem
jelentette az európai kapcsolataik teljes megszűnését.9 A cégalapító Philip Frederick
halála után idősebb fiának, George Frederick Muntz-nak már 17 éves korában át kellett
vennie az üzlet irányítását. Ő aztán 1857-es halálakor az üzletet (és vagyona nagy részét)
legidősebb fiára, George Frederick Muntz II-re hagyta, ám legkisebb fia, Philip Albert is
részt vállalt a cég irányításában.10 A két testvér közötti ellentétek feszültek: GF II
visszautasította a felkínált baroneti címet, nyugodt életet élt, miközben biztos kézzel
vezette az üzletet, míg Philip Albert elfogadta a baronetséget, nagy társasági életet élt, és
– mint ahogyan azt láthattuk az iskoláztatásról szóló fejezetben – mindent megtett annak
érdekében, hogy az üzleti kötelezettségeket minél hamarabb fiára testálja.11 A baroneti
címet hivatalosan a mezőgazdaság fejlesztéséért kifejtett munkájáért kapta, ám családja
6 Interjú Hillary és Sheila Tangye-vel.
7 Interjú Frederick Devereux Muntz-cal.
8 Last, J. A., The Member for Birmingham, 1983, magánkiadás.
9 John A. Last levele, 2001. április 5.
10 Flick, Carlos, Muntz Metal and Ship’s Bottoms: the Industrial Career of G F Muntz. P. 11. In:
Transactions of the Birmingham and Warwickshire Archeological Society, Vol. 87. 1975.
11 Desirée Hancock (Philip Albert Muntz unokája) levele, 2003, október 9.
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gyanúja szerint VII. Edward kártyaadósságainak rendezésében betöltött szerepének több
köze lehetett a dologhoz.12 „Rendszeresen meghívták Windsorba, barátai közé tartozott
Duke of Devonshire és Lord Redesdale. Amikor az utóbbi építtetett egy hatalmas házat
Gloucestershire-ben, Philip Albert építtetett egy ugyanolyan nagyot Dunsmore-ban”.13
Mindebben szerepet játszott német úri hölgyként nevelt felesége is: „Rosalie-t, minden
bizonnyal anyja hatására is, rendkívüli módon izgatta a társasági élet, ő és férje
egyfolytában partikat adtak: Dunsmore-ban, a nagy házban, amit nem messze Rugby-től
építettek, és Londonban, ahol mindig bérelt egy házat a társasági szezonra. Rosalie (a
felsőosztálybeli szokásnak megfelelően) az udvarban is bemutatta lányait és
unokahúgait.”14 Philip Albert és neje társadalmi ambíciói tehát a jelek szerint teljes
összhangban voltak egymással, a rókavadászatért rajongó baronet versengő attitűdjében
része lehetett felesége hozzáállásának is, azonban az ő esetükben valószínűleg aligha
lehetne „mindent az asszony nyakába varrni”.
Más esetekben viszont még a Muntz-házaspár példájában megfigyelhetőnél is
egyértelműbbnek tűnik a feleség és családja hatása, ám ez nem mindig vált uralkodóvá:
„Abban az időben (1880-as évek) az üzleti világ valahogy alacsonyabbrendűnek
számított. Biztosan tudom, hogy nagyanyám így vélekedett. Ő egy yorkshire-i
lelkészcsaládból származott, értelmiségi család, semmilyen kapcsolatuk nem volt az
iparral. Ő biztatta a nagyapámat arra, hogy az első világháború előtt egy nagy vidéki
birtokot vegyen, és hogy elvigye a családot az ipartól és a várostól. Nagyanyám mindezt a
családi háttere miatt tette, a neveltetése és az iskolázása miatt.”15 Ennek ellenére a fent
emlegetett nagyapa, George Ferguson Chance (1854 - 1933) 1878-tól 1919-ig a vállalat
vezetői tartozott, 67 évesen visszavonult, majd két évvel később néhány évre még
visszatért a cég vezetésébe. Ehhez az is hozzátartozik, hogy ő volt a fiatalabb fiú; bátyja,
aki a baroneti címet örökölte, ügyvéd lett, délre költözött és teljesen elfordult az üzlet
világától, sőt, úgy tűnik, talán még öccsétől is.16
A Chance család azonban a következő generációban is el volt látva
„county”-kötődésű feleségekkel. „Az anyám is pontosan ilyen volt. Apámnak (Sir Roger
Chance (1893-1987) ugyan semmilyen kapcsolata nem volt az iparral, de ha lett volna,
anyám biztosan nem nézte volna azt jó szemmel. Ő képzett középosztálybeli családból
12 Desirée Hancock levele, 2004, január 4.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Interjú Sir Jeremy Chance-szel.
16 Interjú Lady Cecilia Chance-szel.
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származott, az apja jól menő orvos volt, semmilyen kapcsolatuk nem volt az üzlet, az ipar
világával.”17 Azonban ebben az esetben sem jelölhetjük meg a feleséget döntő hatású
„dzsentrifikáló hatásként”, mivel Sir Roger-nek idősebb fiúként éppúgy nem kellett
beszállnia a családi üzletbe, mint egy nemzedékkel korábban nagybátyjának: ebben az
esetben is a fiatalabb testvér vitte tovább a családi üzletet. Sir Roger pedig „a fiatal
úriemberek védett, kényelmes életét élte. Vidéken nőtt fel, lovak, vadászat, vidéki sportok.
Közvetlenül a háború előtt Cambridge-be ment, ahová magával vitte a lovát is.<…>
Soha semmilyen kapcsolata nem volt az üveggyártással. <…> Teljesen más világban
éltünk.”18
Érthető módon, nagyobb csoport vizsgálatakor aligha kerülhetünk olyan
szerencsés helyzetbe, hogy feltárhatnánk valamennyi vizsgált személy házasságának
részletes körülményeit, házastársának az attitűdjére, üzlethez kapcsolódó viszonyára
gyakorolt hatását. Az általam részletesebben vizsgált családok (a Keen-család kivételével)
előbb-utóbb bekerültek a Burke’s Landed Gentry valamelyik kötetébe, melynek
keresztreferenciái révén megkapjuk a másik család genealógiáját, (már amennyiben az
elég magasra jutott az idők folyamán), melynek tanulmányozása alapján sok esetben
legalábbis gyanítható az illető család pedigréjének milyensége. Így például F. J.
Nettlefold (1867 - 1949; 3. generáció) 1922-ben egy bizonyos Sir Llewellyn William
Atcherley Major-General (kb. „vezérőrnagy”) lányát vette el:19 a magas katonai rang már
önmagában sokat sejtet, a Burke’s Landed Gentry 1952-es kiadásából pedig az is látható,
hogy az Atcherley-család minden valószínűség szerint igen tekintélyes vidéki úri család
volt. A Nettlefold-ok ugyan ekkor már hosszú évtizedek óta Birmingham
legtekintélyesebb és legvagyonosabb családjai közé tartoztak, nemesi címet azonban
érdekes módon egyik tagjuk sem szerzett, így e házasság aligha ártott Frederick
társadalmi presztízsének – ha ugyan egyáltalán még olyan helyzetben volt, hogy az effajta
szempontoknak elsődleges fontosságot kellett tulajdonítania. Ezt megvilágító források
hiányában ebben az esetben csak találgathatunk a frigy társadalmi jelentőségéről.
Egyes ritka esetekben a kutató a fent említett „pedigrékötetek” mellett más
referenciamunkákból is nyerhet információt a keresett após vagy vő vagyoni vagy
társadalmi helyzetéről. Így például Edward John Nettlefold (1820 - 1878; 2. generáció) 5.
lánya 1899-ben egy bizonyos Henry Woodall-hoz ment hozzá, aki a Burke’s Landed
17 Interjú Sir Jeremy Chance-szel.
18 Ibid.
19 Burke’s Landed Gentry, 18. kiadás, 1965, 1. kötet. p. 521.
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Gentry tanúsága szerint a kenti, Mereworth-i Yokes Court-ban élt. A Kelly által kiadott
Kent-re vonatkozó County Directory, amely amellett, hogy teljes és pontos szakmai névés címjegyzéket, lakossági címjegyzéket, (utcák, illetve a lakosok alfabetikus rendezése
szerint is) adott, még egyfajta „mini bédekkerként” is funkcionált, hiszen minden egyes
településről rövid jellemzést adott; innen tudhatjuk meg, hogy Yokes Court eredetileg
Torvington Viscount feleségéé volt, azonban a 200 acre-nyi birtokkal körülvett kúria a
County Directory tanúsága szerint is hosszú ideje az 1918-tól egyébként békebírói
(Justice of Peace) posztot is betöltő Henry Woodall birtokában volt.20 A Nettlefold-lány,
úgy tűnik, jó családba került.
Egy másik esetben interjúalanyom, Sir Richard Bird cáfolta, hogy édesanyja,
Rowena Chapman különösebben előkelő, „county” családból származott volna.21 A
Burke’s Peerage and Baronetcy szerint az após, Charles Chapman a yorkshire-i
Carlecote’s Hall lakója volt. A megfelelő County Directory leírásából kiderül, hogy a
Hall egyike volt a környék jelentős kúriáinak, valamint az is, hogy a Chapman-család
egyik tagja már 1856-ban Justice of Peace volt.22 A 19. század közepén egy ilyen poszt
betöltője egyértelműen a helyi úri társadalom elismert, befogadott tagjának számított. Ez
egyértelműsíti a Chapman-család patinásabb pedigréjét a vagyonát a 19. század utolsó
negyedében megteremtő Bird-családdal szemben, ugyanakkor még sincs információnk
arról, hogy a házasságkötés idején (1930) ténylegesen melyik fél számára volt előnyösebb
ügylet a frigy.
A fenti három esetnél szerencsésebb, ám egyben természetesen jóval ritkább is, ha
a látókörbe került másik családot ismertsége révén könnyű elhelyezni. Így például John
Sutton Nettlefold (1866 - 1930; 3. generáció) 5. lánya, Valerie 1938-ban Peter Tennanthoz ment hozzá, akinek nagyapja nem volt más, mint Sir Charles Tennant, vegyianyaggyáros és kereskedő, akit egyszerűen csak a 19. század leggazdagabb skótjaként szoktak
emlegetni. Peter nagynénje volt Margot Asquith, a miniszterelnök felesége, másik két
nagynénje egy 4. Baron-t, illetve egy 4. Baron fiát vette el. Testvérük, Peter Tennant apja
parlamenti képviselő és Asquith személyi titkára volt, maga Peter pedig a várakozásnak
megfelelően Eton-ben és a Cambridge-i Trinity College-ban tanult. A család tehát a Sir
Charles Tennant és felmenői által megteremtett hatalmas vagyon mellé szépen
megszerzett minden szükségest a felsőosztályhoz való teljes beilleszkedéshez.
20 Kelly’s Directory, Kent, 1925.
21 Interjú Sir Richard Bird-del.
22 Kelly’s Yorkshire Directory. 1918.
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Jó néhány olyan esetet lehetne még felsorakoztatni, melynél meglehetős
valószínűséggel lehet szólni az új család társadalmi hátteréről. Sajnálatos módon azonban
jóval több az olyan eset, amikor a legalaposabb utánajárással sem lehet kideríteni a család
státuszát. Nem véletlen, hogy mind a kollektív biográfiát összeállító Hartmut Berghoff,
mind a Black Country elitjének alapos ismerője, Richard Trainor kevéssé kifejtett vagy
pontosított módon volt kénytelen tárgyalni ezt a kérdést. Trainor a Birminghammel
gyakorlatilag egybenőtt, ahhoz számtalan szállal kapcsolódó, ám „Brum”-nél kevesebb
nagyobb vagyont kitermelő Black Country három jelentős városának (West Bromwich,
Bilston és Dudley) vállalkozóit vizsgálva úgy találta, hogy „csak igen kevés házasság
született a földbirtokos nemesség és a vállalkozó polgárság között: a legdzsentrifikáltabb
családok körében is csak néhány esetben került sor ilyen jellegű házasságra, és akkor is
kevésbé jelentős földbirtokos családok tagjaival”23
Berghoff, aki három regionális központ (Birmingham, Bristol, Manchester)
vállalkozói elitjét vizsgálta, mintájának 1328 tagja közül 328 esetben, vagyis a vizsgált
személyek mintegy 25 százalékában tudta megállapítani az após társadalmi státuszát. (Az
1000 fő - nem pontosított felosztásban - a nőtlenekből és az ismeretlenekből állt össze.)
Ennek a 328 fős mintának 72.3 százaléka saját társadalmi osztályából, a felsőközéposztályból nősült, 7.6 százalékuk (vagyis 25 fő) hozott felső-osztálybeli feleséget,
és alig 3 százalékuk (10 fő, ezek közül Birminghamben 4) jutott ezzel nemesi címmel
(peerage vagy baronetcy) rendelkező apóshoz.24 Elég valószínűnek tűnik, hogy a több
száz ismeretlen státuszú após között alig néhány olyan lehetett, aki szintén nemesi
címmel bírt, hiszen általában ennek jelzése aligha maradt rejtve a forrásokban. Ebből
következően szinte bizonyos, hogy a három város vállalkozói elitje, így Birmingham is,
még ennél is kisebb arányban, vagyis nemesi családokba szinte soha, míg általában vett
felső-osztályi családokba is csak meglehetősen kevésszer házasodott be.
Trainor és Berghoff kutatási eredményei azt látszanak valószínűsíteni, hogy az
általuk vizsgált csoportok körében az általuk vizsgált (későviktoriánus-edwardiánus)
időszakban a vállalkozók esetleges tömeges méretű dzsentrifikációjának fő „bűnöseit”
aligha a gentry feleségekben lelhetjük.
Mivel az általam vizsgált vállalkozói dinasztiák egy része jóval 1870 előtt
23 Trainor, R., The Gentrification of Victorian and Edwardian Industrialists. p. 190. In: Beier, A. L.
(szerk.), The First Modern Society, Cambridge University Press, 1989, pp. 167-197.
24 Berghoff, Hartmut, Englische Unternehmer, 1870 - 1914. Eine Kollektivbiographie führender
Wirtschaftsbürger in Birmingham, Bristol und Manchester, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1990.
pp. 130-131.
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alapította üzletét, legtöbbjük pedig 1914 után is érdekelve maradt abban, ezért én nem
szűkítettem le a vizsgálatomat a későviktoriánus-edwardiánus korszakra a házasságok
vizsgálatánál sem. Minden tőlem megtettem, hogy minél kevesebb kétség maradjon az
apósok társadalmi hátterét illetően. Elsősorban a fent említett referenciaköteteket
tanulmányoztam át alaposan. Olyan szintű vizsgálatokat azonban, mint amilyet a vizsgált
birminghami „családjaimnál” végeztem, nem állt módomban végrehajtani: egyrészt az
apósok igen nagy része más régiókból származott, vagyis a további forrásokat Anglia
számtalan megyéjéből kellett volna összeszedni; másrészt a kétséges esetek megnyugtató
eldöntésére amúgy is csak módfelett sok időt igénylő mélyre hatoló kutatásokkal lett
volna esély.
Az általam legrészletesebben vizsgált 8 család (Avery, Bird, Cadbury, Chance,
Keen, Muntz, Nettlefold, Tangye) az első üzletben érdekelt nemzedéktől kezdve 1955-ig
bezárólag házasságot kötött 223 férfitagja közül (tehát azok közül is, akik maguk már
nem lettek üzletemberek) 79 esetében (vagyis 35,4 %-ban) sikerült annyi információt
nyernem az apósról, mely alapján meglehetős valószínűséggel be tudtam sorolni az alábbi
kategóriák valamelyikébe:
1. aktív vállalkozó (szinte mindig gyáros)
2. részben dzsentrifikálódott vállalkozó
3. teljesen dzsentrifikálódott gyáros
4. „county” (földbirtokos úrinak tűnő család)
5. nemes (valamilyen nemesi cím /peerage, baronetcy vagy knighthood/ birtokosa, magas
rangú pozíció betöltője, vagy közvetlen rokonságában volt nemesi címmel vagy magas
rangú pozícióval rendelkező)
6. „professional”/képzett középosztálybeli

92

4. Táblázat. A 79 eset kategorizálása évtizedes lebontásban:
Após

Aktív gyáros

családja

Részben

Teljesen

„County”

nemesi

„professional”

dzsentrifiká- dzsentrifikálódott gyáros lódott gyáros

1850 előtt
1851-60
1861-70
1871-80
1881-90
1891-1900
1901-10
1911-20
1921-30
1931-40
1941-55

6
1
2
1
1
2
2
1
1

2

1
2
2

1
1
2
2

1
3

1
1
1
4
2
1
3

1
2

4
1
3
3
4
2
3

2
1
4
2

Már korábban is szembesültem a fenti kategóriák egy részének egyértelmű
különválasztásának problémájával: a „képzett középosztály” alapvetően egy olyan
heterogén kategória, amelyben egyrészt éppúgy megtalálhatók a felső-középosztály, mint
az alsó-középosztály képviselői, másrészt, ami fontosabb volt ezúttal számomra, egyes
professional csoportok általában „úri” mentalitásukkal a vidéki, „county” society
elmaradhatatlan tagjai voltak, (pld. anglikán lelkészek), míg más foglalkozások
képviselőinek értékrendje sokkal inkább polgári jellegű volt, (pld. mérnökök). Az általam
ellenőrzött professional apósok elsöprő többsége olyan hivatás képviselője volt, mely az
úri társadalom „függelékének” vagy kifejezetten szerves részének tagjává avatta őket.
Másrészt a 4. és 5. kategória közötti határvonal is meglehetősen önkéntesnek tűnt.
Mindezen okok, valamint a felderített esetek viszonylag csekély száma indokolttá tette a
4. táblázat átstrukturálását az alábbi módon:
5. Táblázat
Após családja

Aktív gyáros

Részben

Teljesen

Úri családok („county”,

dzsentrifikálódott gyáros dzsentrifikálódott gyáros nemesi, „professional”)

1850 előtt
1851-80
1881-1910
1911-40
1941-55

6
4
5
2
2

2
4

4
1

1
6
14
22
6

Az 5. táblázatból szembetűnő, hogy már a későviktoriánus és edwardiánus, de a két
világháború között már különösen megszaporodni látszott az úri családokba történő
beházasodás (66% illetve 88%). Ennek ellenére ennek alapján több dolog miatt sem
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jelenthető ki egyértelműen, hogy a birminghami ipari elit általam vizsgált csoportját
meghatározó mértékben dzsentrifikálódott volna a 20. század első harmadában. Egyrészt
óvatosságra int az ismert esetek viszonylag alacsony száma: könnyen elképzelhető, hogy
az ismeretlen apósok körében ennél kisebb arányú volt az úrinak tekinthetők aránya.
Másrészt már a fentiekben is említettem olyan esetekben, amikor a feleség úri származása
és üzletellenes attitűdje nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy férje vállalkozói kedvét
és/vagy tehetségét csökkentse. Harmadrészt, olyan esetekben, amikor a fiúk egy részének
- akár úri felesége, akár más tényezők következtében - már semmilyen köze nem volt az
üzlet világához, más fiúk ugyanabból a családból elkötelezett üzletemberek maradhattak,
ami cáfolja a család teljes dzsentrifikációjának feltételezését. Meglehetős biztonsággal
csak annyi jelenthető ki, hogy az 1880-as évektől a birminghami ipari elit
legvagyonosabb képviselői már beházasodhattak „county” családokba, mindez a 20.
század elejétől valószínűleg egyre gyakoribbá vált, ám a „high aristocracy” köreibe való
ily módon történő bekerülés inkább csak az edwardiánus-kort követően vált jelentős
mértékűvé.

2. Birminghami családok networkje
Ha elfogadjuk, hogy a 4. és 5. táblázat legalábbis tendenciák szintjén hű képet ad a
házasságok jellegéről, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy 1860-as éveket megelőzően sokkal
gyakoribb volt az aktív gyáros családokba történő beházasodás, mint később bármikor.
A 19. század első felében a vizsgált ipari dinasztiáknál még szinte minden esetben
az alapító generációról beszélhetünk, akiknek tagjai karrierjében a gyároslányokkal kötött
frigyek rendszerint alapvető jelentőségűek voltak. Így például Arthur Keen (1835-1915)
későbbi csavargyáros, Birmingham első milliomosa egy gazdag vasöntő és ágyúgyáros
lányát vette el. Keen-t apósa ismertette össze egy Francis Watkins nevezetű amerikaival,
aki egy szabadalmaztatott anyáscsavar-gyártó gép piacra dobásának reményében érkezett
Angliába. Ők ketten közös vállalkozásba kezdtek, amely 1864-re korlátolt felelősségű
társasággá vált: a Watkins & Keen a későbbi hatalmas vállalatkonglomerátum, Guest,
Keen & Nettlefold egyik alapja lett.25
Más esetekben az após nem volt más, mint akkori vagy leendő üzleti partnerük. A
kontinensről Angliába érkező Philip Frederick Muntz (1752-1811) is fémkereskedő üzleti
25 Dictionary of Business Biography, Vol. 3. p. 570.
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partnerének lányát, Catherine Purden-t vette el.26 A családi kapcsolat nem csak a meglévő
üzleti kapcsolatot erősíthette tovább, ez alapja lehetett egy későbbi partnerségnek vagy
éppen kulcsa egy majdani üzleti húzásnak A sikerre éhes fiatal vállalkozók a
legkülönfélébb módon használták ki a családba kerülést:
William Avery (1789-1843) 1811-ben elvette unokatestvérét, Elizabeth Balden-t,
akinek apja ekkor egy mérleggyártó üzem tulajdonosa volt. Apósa két év múlva meghalt,
és Avery-nek néhány éven belül sikerült elérnie, hogy az örökös jelképes összeg fejében
lemondjon javára az üzletről.27
Joseph Gillott (1799-1872) 1823-ban John és William Mitchell tollgyárosok húgát
vette el. Gillott tőlük tanulta meg a fémtoll titkát, majd - miután saját céget alapított –
tökélyre fejlesztette azt és Anglia egyik legnagyobb tollgyárosaként szerzett nevet
magának.
A fenti esetektől eltérő módon bizonyos esetekben nemcsak a saját cég indításakor
volt fontos a megszerzett rokoni háttér: az így esetlegesen létrejövő családi
kapcsolatrendszerek hosszú távú kihatással bírtak a helyi elithez tartozó famíliák sorsára,
és közvetve a város gazdasági életére is. A következőkben a birminghami nagyiparosok
családi kapcsolatrendszerének jellegét szeretném feltárni.

2.1. Házassági kapcsolatok hálója
„Joseph Chamberlain-t mindenben támogatja az a hatalmas klán, amelyhez tartozik.
A Kenrick-ek és Chamberlain-ek alkotják Birmingham arisztokráciáját és plutokráciáját.
Noha társadalmi státuszukban, vagyonukban és műveltségükben magasan kiemelkednek a
város társadalmából, kiemelkedő polgárokként aktív és vezető szerepet vállalnak a város
önkormányzatában, politikai és oktatási tevékenységeiben.” 28
Mint ahogyan arra utaltam a III. fejezetben, a többszöri házassági kötelékkel
megalkotott Chamberlain-Kenrick „klán” különleges szerepet játszott a későviktoriánus
Birmingham gazdasági, politikai és társadalmi életében. Ahogyan azt látni fogjuk, rokoni
hálójukba más prominens birminghami családok is bekerültek, melynek eredményeként
egy rendkívül komplex családi kapcsolatrendszer alakult ki. Noha ennek központi magját
kétségkívül a legismertebb, azonos felekezeti háttérrel rendelkező családok adták,
kutatásaim eredményeként kitűnik az is, hogy ehhez a „klánhoz” más nonkonformista
26 Burke’s Landed Gentry, p. 669.
27 Broadbent, L. H., The Avery Business (1730-1918). W&T Avery Ltd., Birmingham, 1949. p. 21.
28 Edgbastonia, XV. szám, 1899, p. 69.
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felekezethez tartozó gyároscsaládok is hozzá csatlakozhattak. Sőt, a 19. század vége felé a
helyi ipari elit anglikán tagjai is rokoni kapcsolatba kerülhettek velük. Mindennek
hátterében elsősorban a felekezeti háttér fontosságának általános visszaszorulása állt,
mely más területeken (ld. iskoláztatás) is érzékeltette hatását és hozzájárult a birminghami
felső-középosztály kohéziójának erősödéséhez.
Ha a Chamberlain család prominens rokonait szeretnénk bemutatni, akkor igazság
szerint a Nettlefold-okkal kell kezdenünk, egészen pontosan John Sutton Nettlefold (1792
– 1866), londoni rézöntő és vaskereskedés-tulajdonossal, aki 1819-ben a fent említett
Joseph Chamberlain Jr. nagynénjét, Martha-t vette feleségül. John Sutton nem sokkal az
1851-es Great Exhibition után rátalált egy amerikai szabadalmaztatású, önműködő alapon
üzemelő facsavargyártó gépre és elhatározta, hogy gyárat alapít Birminghamben. A
szükséges tőke megszerzése érdekében társult sógorával, a cipőgyártásban érdekelt
idősebb Joseph Chamberlain-nel. Az apák nem költöztek Birmingham-be: helyette
fiaikat, Edward John Nettlefold-ot (1820 – 1878) és az ifjabb Joseph Chamberlain-t
küldték a városba, hogy vezessék a gyárat. A Nettlefold & Chamberlain olyannyira
sikeres lett, hogy amikor 1874-ben, Joseph Chamberlain Jr. és két testvére kiszálltak az
üzletből, több, mint 60 000 font részesedéssel távozhattak.
Ekkora Joseph Jr. már három házasságkötésen is túl volt, és bár az első két
házassága tragikusan végződött, (mindkettőben hamar özvegységre jutott), ezek révén –
kétszeresen is – csatlakozott a 18. század vége óta vezető birminghami fémgyáros
családnak számító Kenrick-ekhez. Első és második felesége, Harriet és Florence Kenrick
unokatestvérek voltak, az első házasságból született Austen, a másodikból pedig Neville
Chamberlain. Harriet testvére, William Kenrick (1831 – 1919) Joseph Chamberlain
testvérét, Mary-t vette el, Joseph öccse, Arthur (1843-1913) pedig Joseph második
feleségének húgát, Louisa-t vette el ugyanezen idő tájt. A testvérek tehát testvéreket vagy
unokatestvéreket vettek el, az önmagukban is Birmingham legjelentősebb családjai közé
tartozó Chamberlain-ek és Kenrick-eket az 1860-as, 1870-es években többszörös
házassági kötelék kapcsolta össze és tette még befolyásosabbá.
Mindehhez további rokoni kötelékek is hozzájárultak: a Chamberlain-ek, mint fent
említettem, már 1819 óta a Nettlefold-ok rokonai voltak, és ugyan az üzleti partnerség
1874-ben felbomlott köztük, a jó viszony továbbra is garantált volt, és 1891-ben újabb
házasság erősítette a két család kapcsolatát: a cégalapító John Sutton Nettlefold egyik
unokája John S. Nettlefold (1866-1930) Arthur Chamberlain és Louisa Kenrick lányát
vette el. 5 évvel később pedig már közvetlen kapcsolat is létrejött a Nettlefold és a
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Kenrick család között: John Sutton húga, Grace Nettlefold azt a John Archibald Kenricket (1869-1933) vette el, akinek nagynénje volt Mary Chamberlain és unokatestvére,
többek között, Austen Chamberlain.
Mint láthatjuk, egészen sajátos módon különösen „sűrű” rokonsági kapcsolatok
alakultak ki a három befolyásos család, a Kenrick-ek, a Chamberlain-ek és a Nettlefoldok között. Közülük leginkább még a Kenrick-ek álltak közel ahhoz, hogy „régi”
birminghami családnak tarthassák magukat, (a cégalapító 1791-ben érkezett a városba), a
másik két család – hasonlóan szinte mindegyik más nagy birminghami gyároscsaládhoz –
viszonylag „frissen betelepültnek” számított a városban.29 Mindhárom család a
fémiparban szerzett vagyont magának: a Nettlefoldok és a Chamberlainek esetében a
meglévő sógori viszonyra alapozott üzleti partnerség volt a kapcsolat alapja, míg a
Kenrick-ek más termékprofillal bírtak, mint a csavargyáros Chamberlain & Nettlefold
Co., így nem jelenthettek konkurenciát egymásnak. A felekezeti háttér viszont közös volt:
a Chamberlain-ek és a Kenrick-ek már hosszabb ideje unitáriusok voltak, míg a
Nettlefold-ok közül John Sutton (1792-1866) volt az első unitárius, aki valószínűleg Mary
Chamberlain révén tért át.30
A három befolyásos családhoz csatlakozó negyedik, a Martineau szintén unitárius
volt, Robert Martineau a 19. század elején érkezett Birmingham-be. Fia, Thomas (18281892) Emily Kenrick-et vette el, és így sógorságba került Arthur és Joseph Chamberlainnel, George H. Kenrick-kel, majd nem sokkal később C. G. Beale-lel: a két utóbbi
éppúgy Birmingham polgármestere lett, mint maga Thomas Martineau.
1. ábra: unitárius családok kapcsolatrendszere

Martineau
1897
1902
1860
k.
Beale

Nettlefold

1867

Courtald

1896

1869 k. Kenrick

1819

1861
1870 1868
k. 1870 k.

1891

Chamberlain

29 Church, Roy A., Kenricks in Hardware. A Family Business 1791-1966. 1969. London., pp. 9-11.
30 DBB, 4. kötet, p. 430.
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Jelmagyarázat:
Martineau: unitárius

Házasságkötés unitárius családok között
A Nettlefold család tagjainak házassága
a Martineau-k Birmingham-en kívüli ágaival
A birminghami prominens unitárius családok fent vázolt kapcsolatrendszere jól
ismert, mint ahogyan egészen a 20. század közepéig tartó hatásuk és befolyásuk is a város
életének minden szférájára. (Sokatmondó , hogy amikor Neville Chamberlain az 1910-es
években polgármester lett, már nem kevesebb, mint 10 rokona töltötte be e posztot!) A
vizsgált családok közötti gyakori keresztbeházasodás (a Kenrick-ek és a Chamberlain-ek
között négyszer, a Chamberlain-ek és a Nettlefold-ok között kétszer) megfelelt annak az
elterjedt gyakorlatnak, mely szerint a birminghami unitáriusok leginkább egymás között
házasodtak.31
A prominens helyi anglikánok esetében sokáig szintén fontos volt a hasonló
vallási háttér, ők azonban inkább a városon kívül tekintettek, és gyakran a vidéki úri
társadalom számukra elérhető tagjai közül kerestek házastársat:32 anglikán lelkészek és
kisebb földbirtokosok lányai jelentették az elsődleges célcsoportot. Az általam részletesen
vizsgált anglikán családok közül a Bird-família tagjai is a harmadik nemzedéktől kezdve
máshonnan származó anglikán lányokat vettek el, nem egyszer olyat is, aki családja révén
némi presztízst is hozhatott a családnak. A Chance-család férfitagjai, (hasonlóan Muntzékhoz) pedig szintén előszeretettel választottak olyan vidéki anglikán lányokat, (lásd a
korábban emlegetetteket), akiknek közük nem volt Birmingham-hez vagy az iparhoz.
Ugyanakkor a század utolsó negyedében, ahogy a vallási háttér mindinkább
kevésbé meghatározó tényező lett a házasodásban, mégis észlelhetünk házassági
kapcsolatot anglikánok és nonkonformisták között. Az anglikán Henry Wiggin (18241905), egy szerény yeoman birtokos fia 14 évesen költözött Birmingham-be és később –
gyakorlatilag „self-made-man”-ként – nikkel- és kobaltfinomítójával szerzett tekintélyes
vagyont magának, (és mellesleg egy helyi rézöntő mester lányát vette el). Mindkét lányát
magas rangú katonatisztekhez adta férjül, (jelezve a család társadalmi ambícióit), egyik
fia, Alfred viszont Edward John Nettlefold (1820-1878) negyedik lányát vette el 1887ben. Ezzel a házassággal nemcsak a Nettlefold-okkal, hanem – közvetve – a
31 Ballard, p. 204.
32 Ibid.
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Chamberlain-ekkel és a Kenrick-ekkel is rokonságba kerültek. Henry másik fia, Edgar
pedig Birmingham annak az Arthur Keen-nek a lányát vette el 1906-ban, aki 9 év múlva
majd a város második milliomosaként hal majd meg. Vagyon és hatalom egymást
vonzotta, és immár a különböző vallási háttér nem jelentett komoly akadályt.
2. ábra: az unitárius családi hálóhoz kapcsolódó anglikán családok

Keen
1906
Wiggin

1887

Martineau
1897
1902
1860
k.
Beale

Nettlefold

1867

Courtald

1896

1869 k. Kenrick
1870
k.

Jelmagyarázat:

1819

1891

1861
1868
1870 k. Chamberlain

Martineau : unitárius
Keen: anglikán
Házasságkötés unitárius családok között
Házasságkötés anglikán
családok között
Házasságkötés unitárius és
anglikán család között
A Nettlefold család tagjainak házassága
a Martineau-k Birmingham-en kívüli ágaival
1896: házasságkötés időpontja
Ami a kvékereket illeti, náluk sokáig még erőteljesebben érvényesült a saját
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felekezetben történő házasodás, mint az unitáriusoknál, azonban ők gyakorta
Birminghamen kívüli családokat választottak: ezáltal a kvéker családok network-je jobban
felülemelkedett a helyi szinten és inkább interregionális jellegűvé vált. A század utolsó
negyedének változásai azonban őket sem kerülték el teljesen, és egyre sűrűbben vettek el
más felekezethez tartozót. A tendenciát jól mutatják (a testvéréhez hasonlóan kétszer is
kvéker lányt elvevő) George Cadbury (1839-1922) fiainak házasságai: igaz, a hat fiúból
négyen nonkonformista lányt vettek el, ám már ezek a lányok sem csupán kvékerek
voltak, volt köztük unitárius is. A legfiatalabb fiú pedig, (igaz már 1917-ben) egy lelkész
lányát vette el. Mindennek hátterében a változó közfelfogás mellett George Cadbury
második feleségének sokkal nyitottabb, bizonyos, a kvékerek társadalmi elzárkózását
fenntartó szokáshoz kevésbé ragaszkodó attitűdje állhatott, amely aktívabb és szélesebb
körű társasági életet tett lehetővé a család tagjai számára.
Bár George Cadbury nászai között orvos, ingatlanügynök és nyomdász is akadt,
legidősebb lánya házassága révén egy másik prominens birminghami kvéker
gyároscsaláddal is kapcsolatba került: 1911-ben Kenneth Wilson vette el Isabel Cadburyt. Néhány évvel később George egyik unokaöccse, Paul Cadbury Kenneth Wilson húgát,
Rachel-t vette feleségül. Ezekkel a kötelékekkel a Cadbury-k egy másik vagyonos kvéker
gyároscsaláddal is rokonságba kerültek, mivel a Wilson-ok és a Tangye-k már a
századforduló óta közvetlen rokoni kapcsolatban álltak egymással. Ráadásul ugyanezen
idő óta a Tangye-k a Kenrick-ekkel is rokonságban álltak: William Tangye (1864-1937)
Rosa Kenrick-et vette el. Ha ehhez hozzávesszük azt is, hogy az Alan Tangye és Anna
Wilson házasságából született Lucy Tangye-t 1937-ben John Cadbury (Richard Cadbury
unokája) vette el, Christopher Tangye pedig 1949-ben Richard Cadbury egy másik
unokáját, Constance Cadbury-t vette el, akkor egyrészt érzékelhetjük, hogy mennyire
sűrűn házasodtak keresztbe a prominens kvéker családok tagjai, másrészt kifejezhetjük
óhajunkat egy átfogó ábra iránt, amelyben az összes eddig említett család és házassági
kapcsolataik áttekinthetők:
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3. ábra: Az unitárius családi hálóhoz kapcsolódó anglikán és kvéker családok
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Jelmagyarázat:

Martineau: unitárius
Keen: anglikán
Wilson: kvéker
Házasságkötés unitárius családok között
Házasságkötés különböző
felekezetű családok között
Házasságkötés anglikánanglikán, ill. kvéker-kvéker
családok között
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Courtald

A Nettlefold család tagjainak házassága
a Martineau-k Birmingham-en kívüli ágaival
1920 után kötött házasságok
1896: házasságkötés időpontja

A 3. ábrán ábrázolt családi kapcsolatrendszer 11 birminghami gyároscsaládot kötött
össze, mindannyian a legjelentősebb vállalkozócsaládok közül valók. A központi magot
adó, jól ismert unitárius klán csoportszervező erejét mutatja, hogy – ha indirekt módon is
– jeles kvéker és anglikán családokat is összekapcsolt, távoli rokonságba hozott
egymással.
E családi kapcsolatrendszer jellegénél fogva alkalmas hálózatelemzésre is. A
társadalmi hálózatelemzés gyökereit az 1930-as évek szociálpszichológiájának azon
törekvései jelentették, amelyek – első szisztematikus ábrázolási kísérletként –
diagramokkal,

„szociogramokkal”

igyekeztek

megjeleníteni

interperszonális

kapcsolatokat. A szociológia később átvette, terminológiáját részletesebben kidolgozta, és
különféle területeken alkalmazta (pld. család- és közösségszerkezet, elitek hatalmi
viszonyai, összekapcsolt igazgatóságok /interlocking directorships/ vizsgálata).33
A hálózatelemzés egyik fontos része a kapcsolatok sűrűségének vizsgálata:
mindez segít a kohézió mértékének megállapításában, valamint lehetséges általa
viszonylag sűrűbben összekapcsolódó pontok halmazait (cluster-eket) azonosítani egy
nagyobb, összességében kevésbé sűrű hálózaton belül. A birminghami nagyiparos
családok hálózatán belül egyértelműen cluster-nek tekinthető a Chamberlain-KenrickNettlefold családok kapcsolatrendszere, ahol mindegyik család közvetlen rokonsági
viszonyba került egymással. Ennek a cluster-nek a sűrűsége tehát 100%-os. Ha a hat
unitárius család kapcsolatait nézzük, az látható, hogy a lehetséges 15-ből 6 esetben
közvetlen kapcsolat született a családok között, vagyis az ő hálózatuk sűrűsége 40%-os.
Egy másik markáns cluster-nek tekinthető a Cadbury-Tangye-Wilson családok
hálója, amelynek - ha a 2. világháború közötti kapcsolatokat is tekintetbe vesszük –
szintén 100%-os a sűrűsége. 34
Bár a cluster-ek tehát a 19. század végén, 20. század elején jól érzékelhetően
felekezeti alapokon jöttek létre, a több felekezetet (anglikán, unitárius, kvéker) is mutató
33 Introduction in: Scott, John, (szerk.), The Sociology of Elites Volume III: Interlocking Directorships and
Corporate Networks. 1990, Edward Alger. pp. ix-xvii.
34 Bár a szociológiában az ilyen szintű sűrűséget 3/3-asként vagy 1.00-asként jelölnék, jelen esetben
jobbnak láttam 100 százalékos viszonyításban kifejezni a sűrűségi adatokat.
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teljes birminghami családi kapcsolatháló sűrűsége (12/55, vagyis 21,8%) is elég magas
ahhoz, hogy már csupán a házasságkötéseket alapul véve (és csak a közvetlen
kapcsolatok kvantifikációjára alapozva) egy viszonylag széles körű, magas szintű kohézió
által jellemzett családi kapcsolathálóról beszélhessünk a birminghami nagyiparosság
kapcsán.
A rokoni kapcsolatok könnyebb átláthatósága kedvéért közlöm a hálózatban
központi helyet elfoglaló Kenrick család egyszerűsített (két részre bontott) családfáját is.
Ez ugyan csak a Kenrickeket és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó 5 család (Nettlefold,
Martineau, Chamberlain, Beale, Tangye) releváns családtagjait mutatja, ám segítségével
láthatók a különböző generációk:
4. ábra: Archibald Kenrick II egyszerűsített családfája
Archibald Kenrick
(1760-1835)
cégalapító

Timothy Kenrick
(1807-1885)
családját ld.:5. ábra

Archibald Kenrick II
(1798-1878)

John Arthur
Kenrick
(1829-1920)

Clara
Taylor

William
Kenrick
(18311919)
parl.
képviselő
1885-99

Mary
Chamberlain

Harriet
Joseph
Sir George
KenrickChamberlain
Kenrick
(1835- (1836-1914)
(1833-1901)
1863) polgármester

1873-76
parl.
képviselő

1876-1914

John Arch.
Grace
Kenrick
Nettlefold
(18691933)

Rosa
Kenrick

William
Tangye
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Wilfred Byng
Kenrick
(1872-1962)
polgármester
1928-29

Austen
Chamberlain
(1863-1937)
parl.
képviselő
1892-1937

5. ábra: Timothy
Kenrick
egyszerűsített
családfája
Archibald
Kenrick
(1760-1835)

Archibald Kenrick II
(1798-1878)
családját ld.: 4. ábra

Timothy Kenrick
(1807-1885)

George H.
Kenrick
(1850-1939)
polgármester
1908-9

Thomas
Charles
Emily
Alice
Florence
Martineau
G. Beale
Kenrick
Kenrick
Kenrick
(1838-1899) (1828-1892)(1845-1933) (1843-1935)
polgármester
polgármester (1847-1875)
1897-99, 1905

Ernest
Martineau
(1861-1951)
polgármester
1912-15

Joseph
Chamberlain
(1836-1914)
polgármester
1873-76
parl.
képviselő
1876-1914

Neville
Chamberlain
(1869-1940)
polgármester
1915-17
parl.
képviselő
1918-40

Louisa
Arthur
Kenrick
Chamberlain
(1847-1892) (1843-1913)

Margaret
Chamberlain
(1871-1949)

John Sutton
Nettlefold
(1866-1930)

Bár Ballard is úgy találta, hogy a birminghami felső-középosztályon belül a 19.
század harmadik negyedétől kezdve mutatkozott erősebb kohézió,35 az ezt alátámasztó
jelenségek közül a családi kapcsolatrendszer teljessége eddig nem került bemutatásra: a
nagyiparosi elit családjai közötti rokoni hálózatnak a Kenrick-Chamberlain „klánhoz”
közvetlenül kapcsolódó unitárius része persze mindig is jól ismert volt, az ehhez
35 Ballard, p. 910.
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kapcsolódó anglikán és kvéker elemek illeszkedése azonban kevésbé került látótérbe.
Nem állíthatom, hogy az általam felrajzolt network teljes lenne: egyrészt tényleg csak a
legjelentősebb családok kapcsolataira koncentráltam, és így számos olyan család
képviselője nem kapott említést, aki a helyi felső-középosztály tagja volt, ám családját
részletekbe menően nem kutattam. Néhány további eset elkerülhette figyelmemet, vagy
nem jutott már energiám felderíteni a további kapcsolatokat. Ám biztosan állítható, hogy
a fentiek között nem volt olyan, amely egynél több részletesebben vizsgált és/vagy
nagynevű családdal állt volna rokoni kapcsolatban vagy egynél több szállal kapcsolódott
volna bármelyik említett családhoz.
Így tehát úgy gondolom, hogy a birminghami nagyipari elit családi hálózatának
általam bemutatott képe egy olyan network-öt mutat, amely mind kiterjedtség, mind
sűrűség tekintetében nagyobb, mint ahogyan azt korábban vélték, és alátámasztja azt a
hipotézist, mely szerint a birminghami gyároselit különféle vallási alapokon álló
csoportjai között a 19. század utolsó negyedében jelentős mértékű közeledés ment végbe.

2.2. Informális kapcsolatok hálózata
Az informális, tehát baráti, ismerősi kapcsolatok, bár nehezebben felderíthetők,
legalább olyan fontosak a családok közötti kapcsolatháló szempontjából, mint az
egyértelműen dokumentált rokonsági viszonyok. Az egymás társaságába járás jelzi
egymás elfogadását, egymás fontosságának elismerését. A 19. század utolsó negyedének,
20. század első negyedének birminghami felső-középosztályi társasági életéről a
legfontosabb forrásokat a Chamberlain-gyűjtemény bizonyos részei, (főként Joseph
Chamberlain harmadik feleségének levelei és a fennmaradt vendéglisták, melyekből
megtudható, kik fordultak meg a birminghami társasági élet központjának számító
Chamberlain-rezidencián, Highbury-ben), és a Cadbury-gyűjtemény bizonyos anyagai
adják; ezek mellett interjúalanyaim visszaemlékezéseire is támaszkodtam.
George Cadbury családja életében rendkívül hangsúlyos változást hozott második
házassága 1888-ban, amikor egy londoni tőzsdeügynök lányát vette el: az új Mrs.
Cadbury lazított az addig erősen érvényesülő, szabadidős tevékenységet korlátozó kvéker
kötelmeken, aktívabbá tette a család társasági életét és kiszélesítette a család társadalmi
kapcsolatainak körét. Jellemző módon a Birmingham-be érkezése után hét egyik
délutánján naplója tanúsága szerint nem kevesebb, mint 40 látogatót fogadott!36 A család
közvetlen baráti körét továbbra is olyan kvéker családok adták, mint az egyébként is
36 Cadbury-gyűjtemény, 31 B, Elizabeth Cadbury naplója, 1888, július 17.-i bejegyzés.
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rokon Tangye-k, Wilson-ok, valamint az Albright-ok, vagy a bankár Lloyd-ok, ám ekkor
már nem maradhattak el a Cadbury-házból a Chamberlain-ek, a Wiggin-ek, a Beale-k, a
Nettlefold-ok sem: vagyis azok az unitárius vagy anglikán családok, akiket ekkora már
általában rokoni kötelékek is összefűztek. Maga George Cadbury továbbra is valamelyest
visszafogott életet élt, de azért időnként ő is elment olyan nagyszabású partikra, melyeket
a Chamberlain-ek vagy például a Nettlefold-ok adtak.

5. Kép. George Cadbury

A Chamberlain-ház különösen Joseph harmadik házassága (1888) után vált –
jelentős részben amerikai feleségének köszönhetően – a helyi társasági élet fő színterévé.
Nyugodtan kijelenthető, hogy minden helyi szinten jelentős személyiség megfordult a
Highbury-ben ezekben az években, és ezeknek nagy része – közvetlen vagy közvetett
módon – egyben rokon is volt. Sokatmondó egy 1889-es vacsora vendéglistája, amikor a
23 vendég között ott voltak a már jól ismert rokonok: Arthur Chamberlain, 2 Kenricklány, Margaret Nettlefold (Joseph unokahúga), Archibald Kenrick és felesége (lánykori
nevén Grace Nettlefold, aki Joseph testvére vejének volt testvére), Harold Wiggin és
felesége, (az asszony Nettlefold lány volt, Grace Nettlefold testvére, vagyis szintén távoli
rokona a Chamberlain-éknek). Rajtuk kívül pedig többek között ott volt még a Chancecsalád család négy képviselője (Robert Lucas és felesége; Alexander Macomb Chance és
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felesége),37 vagyis az egyik olyan család, amely részletes kutatásaim tárgya lett, ám fent
már jelzett házassági politikája következtében nem került rokonsági kapcsolatba a többi
prominens birminghami nagyiparos-családdal. A többi gyároscsaládhoz képest némiképp
régebbi presztízzsel és vagyonnal bíró, anglikán Chance család tehát házasságkötési
politikája révén nem teremtett ugyan újabb kötelékeket a 3. ábrán ábrázolt birminghami
network-kel, ám ez egyáltalán nem jelentette azt, hogy társasági életében elzárkózott
volna a többi jelentős helyi családtól – függetlenül attól, hogy azok unitáriusok vagy akár
kvékerek voltak. A 19. század végi vendéglisták sugallta jó viszony később sem romlott
meg: Lady Cecilia Chance (1928- ) is úgy emlékszik vissza, hogy „elég jól ismertük a
Chamberlain-eket, a Cadbury-ket, a Wilson-okat. Gyermekkoromban (vagyis az 1930-as
években) összejártunk a Cadbury és a Wilson gyerekekkel”.38 A Chance család tagjai
ismerték a Tangye-k második generációjának sikeres, felső-középosztálybeli státuszukat
megőrző tagjait is.39
Az anglikán családok a rokoni kapcsolatok viszonylag csekély száma ellenére sem
maradtak ki a birminghami nonkonformista kör társasági életéből: a Keen-család például
majd csak 1906-ban kerül a Wiggin-ek révén rokonságba a neves unitárius családokkal,
de aligha kétséges, hogy a város egyik legnagyobb gyárosaként Arthur Keen korábban
sem maradhatott ki a Chamberlain-ház vendégei közül, (mint ahogyan azt egy 1900-as
vendéglista is mutatja.40) A Muntz-család - hasonlóan Chance-ékhez – inkább vidéki
„county” feleségekkel büszkélkedhetett, ám, úgy tűnik, azért a városi elit társas életéből
sem maradt ki: Elizabeth Cadbury például napló-bejegyzése szerint vendégül látta Mr és
Miss Muntz-ot 1904 novemberében.41
A harmadik anglikán család, amely nem került be a rokoni hálózatba, szintén nem
esett kívül e kapcsolati hálón, hiszen Sir Alfred Bird (1849-1922) barátja volt Harry
Tangye-nek (1863-1961) és William Tangye-nek (1864-1937),42 (vagyis a Tangye-család
azon tagjainak, akik érdekeltek maradtak a családi üzletben).
Az általam részletesen vizsgált 8 család közül 4 (Cadbury, Keen, Nettlefold,
Tangye) tehát rokoni kapcsolatba került egymással illetve a város „erőközpontját” alkotó
37 Chamberlain-gyűjtemény, AC 4/3/140. Mary Chamberlain levele Mrs. Endicott-nak. Idézi: Ballard, p.
431.
38 Interjú Lady Cecilia Chance-szel.
39 Interjú Colin Smith-szel, (Tangye-család)
40 Chamberlain-gyűjtemény, C4/12, 1900, január 25.-i vendéglista. Idézi Ballard, p. 432.
41 Elizabeth Cadbury, Family Journal, 1904, november 14.
42 Interjú Colin Smith-szel, (Tangye-család)
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Chamberlain-Kenrick famíliával. További 3 család (Bird, Chance, Muntz) nem került
ugyan bele a rokoni kapcsolathálóba, ám személyes kapcsolataik révén egyértelműen
részét alkották a birminghami felső-középosztályi elit kapcsolatrendszerének. Noha
közvetlen bizonyíték nem támasztja alá, mindez minden bizonnyal érvényes volt a 8.
családra is, az Avery-ekre is: még annak ellenére is, hogy maga Thomas Avery (18131894), városi tanácsos, polgármester, Joseph Chamberlain szövetségese, „Birmingham
városirányítási és társadalmi életének egyik legismertebb és legjellegzetesebb alakja”43
visszafogott életmódot folytatott, „ritkán adott estélyeket és ritkán ment el mások
estélyeire.” 44
Az

általam

vizsgált

családok

tehát

meglehetősen

szoros

személyi

kapcsolatrendszert építettek ki egymással és a Chamberlain-Kenrick családdal. Kérdés,
hogy e kapcsolatrendszer mennyire volt exkluzív, bekerülhettek-e társasági körbe a
kevésbé prominens, ám vagyonukban alig szerényebb vállalkozók. Robert Hall Best
lámpagyáros vagyona (halálakor £ 85 280) a helyi felső-középosztályon belül is előkelő
helyet biztosított számára. Ennek ellenére alig került közvetlenebb kapcsolatba az
emlegetett családok képviselőivel: számára eseményszámba ment, hogy például amikor
Joseph Chamberlain 1884-ben a háza közelében tartott nagygyűlést, sikerült behívnia a
politikust a házába, és az ezt követő Highbury-be történő meghívása is egyszeri és
kivételes alkalom maradt.45 Mindez arra utal, hogy a Chamberlain-ek, a Kenrick-ek és az
általam vizsgált gyároscsaládok nem csupán vagyonukban emelkedtek felül a helyi felsőközéposztály derékhadán, csoportjuk társadalmi kapcsolatrendszerében is meglehetősen
belterjes maradt.

2.3. Üzleti kapcsolatrendszer
Többféle üzleti kapcsolatról beszélhetünk: egyrészt az egymástól független cégek
üzletkötései által meghatározott gazdasági tevékenység keretein belül létrejövő üzleti
kapcsolatokról. Ezeknél könnyebben megfoghatóak a cégek közötti személyi
összefonódást jelző „összekapcsolt igazgatóságok”46 (interlocking directorships) esetei,
melyek tényleges funkcióit ugyan nehéz megállapítani, ám gyakoriságuk a jelentős
birminghami gyároscsaládok képviselői között támpontot adhat azt illetően, hogy a fent
43 Birmingham Faces and Places, 1. szám. 1889, p. 51.
44 Broadbent, p. 27.
45 Best, R. D., Brass Chandelier. A Biography of R. H. Best of Birmingham. 1940. p. 121.
46 A magyar terminológiai problémákkal kapcsolatban lásd: Kövér György: „Bankuralom”? In: Replika,
25, 1997/ március. pp. 23-25.

108

bemutatott családi kapcsolatháló mennyire terjedt ki az üzlet szférájába.
Az üzleti kapcsolatok különleges és egyben legszorosabb fajtáját jelenti az
üzlettársi viszony, amely például a Nettlefold és Chamberlain családok között jött létre. A
Birminghamben a 19. század utolsó két évtizedétől teret nyerő cégfúziók szintúgy
közvetlen üzleti viszonyt eredményezhettek a családok között, amennyiben azok még a
vállalatok ezen kései fejlődési szakaszában is képviseltették magukat a vállalat
vezetésében. Az Arthur Keen által dominált Keen család üzleti tevékenységének
alaposabb vizsgálata azért rendkívül tanulságos, mert egyrészt példák révén mutatja be a
cégfúziókat és az azokat kísérő, személyi kapcsolatrendszert meghatározó jelenségeket,
másrészt a menedzsment összetételének feltérképezése több olyan jelenségre is fényt
derít, melyek a birminghami nagyiparos réteg fontos jellemzőinek bizonyulnak.
Az 1864-ben létrejött Watkins & Keen vállalatban (lásd ezen fejezet 10. oldalát)
Arthur Keen hamarosan megvette partnere részét és 1865-ben a cég egy másik vállalattal
(Weston & Grice) egyesült.47 (A Weston & Grice-ot egy Bristol-i kereskedő fia, (a
későbbi Sir) Joseph Dodge Weston (1822-1895) és James Grice alapította.) Az így
létrejött, 400 000 font tőkével rendelkező Patent Nut & Bolt Co. ügyvezető igazgatói
(Managing Director) Keen és James Grice lettek, (Weston a kevés tényleges hatalommal
járó elnöki posztot töltötte be, továbbra is Bristolban maradt leginkább, Watkins pedig
1867-ben visszavonult az igazgatótanácsból).
Az üzleti és családi kapcsolatok összefonódását jelzi, hogy Arthur Keen egyik
lányát Weston fia, Sir Joseph Weston-Stevens (1861-1917) vette el.
Sir Joseph Weston 1895-ös halálával az elnöki székbe Arthur Keen került, ő
azonban valódi hatalommal bíró, aktív Chairman volt, aki abszolút domináns szerepet
töltött be a cég vezetésében. Keen kivételes érzékkel lavírozott a cégátvételek és
egyesülések tengerében, és így a számára előnyös fúziók véghezvitelével egy hatalmas
cégbirodalmat hozott létre.48 1900-ban a Patent Nut & Bolt összeolvadt a Guest
Company-vel, (Guest, Keen & Co.): az ily módon létrejött cégóriás, melynek Keen volt
az elnöke, több mint két és fél millió font kibocsátott részvénytőkével rendelkezett.49
Keen három ügyvezető igazgatót nevezett ki: két idősebb fiát, Arthur Thomas Keen
47 Dictionary of Business Biography, (DBB), 3. kötet, p. 570.
48 Thomas, Earl B., The Guest Keen and Nettlefolds Group of Companies. (10 oldalas, kiadási év nélküli
cikk) Birmingham Reference Library. p. 5.
49 DBB, p. 571.
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gépészmérnököt, (1861-1918) és Francis Watkins Keen-t (1864-1933), (aki a Bristol-i
Clifton iskolába járt, majd egy vas- és acélüzembe ment gyakorlati tapasztalatokat
szerezni): ők mindketten már 1895 óta igazgatók voltak. A harmadik ügyvezető igazgató
– rövid ideig - egy Guest Company-ból átkerülő régi menedzser lett. (Arthur Keen
harmadik fia egyébként tőzsdeügynök lett, míg a negyedik belépett ugyan a cégbe, ám –
tisztázatlan okok miatt – hamarosan otthagyta, és a későbbiekben csak olyan
igazgatótanácsi posztok révén került kapcsolatba az üzleti élettel, amelyek nem
valószínűsítenek aktív részvételt.)
Arthur Keen, aki ekkora már páratlan befolyással és tekintéllyel rendelkezett
Birminghamben és a térségben,50 ravasz és erőszakos módon két évvel később a szomszéd
cégnek tekinthető Nettlefold Company-t is megszerezte: a legenda szerint elhitette a
facsavart gyártó Nettlefold-okkal, hogy be akar lépni a facsavarpiacra, mégpedig úgy,
hogy ugyanazt a néhány, Amerikából vásárolt csavargyártó gépet egymás után többször is
beszállíttatta gyártelepére. A trükk bevált, a komolynak tűnő konkurencia megjelenése
miatt a Nettlefold-ok belementek a fúzióba.51 A Guest, Keen & Nettlefolds (GKN) több,
mint négy és fél millió fontos tőkéjével a tizenötödik legnagyobb brit vállalat volt 1905ben.
Mielőtt rátérnénk a Guest, Keen & Nettlefolds-ra, mindenképpen vissza kell
térnünk a Nettlefold család és cége történetére.
Mint láthattuk korábban (12. old.), 1874-ben Joseph Chamberlain és két öccse
kiszállt az üzletből. 6 évvel ezután a cég részvénytársasággá alakult (Nettlefolds Ltd.).
Korábban előbb a cégalapító John Sutton Nettlefold legidősebb fia, Edward John (18201878), majd középső fia, Joseph Henry (1827-1881) volt az elnök, akik mindketten
kézben tartották a dolgokat. Utódja, John Sutton legkisebb fia, Frederick (1833-1913)
szintén tehetséges vezető volt, (1881-től 1891-ig volt a cég elnöke), ám egyre inkább
elvonták a londoni székhelyű Samuel Courtald & Co. ügyei, (ez a kapcsolat a Courtald
család egyik tagjával kötött házasságból eredt), melynek később elnöke lett. Bár 1901-ig
a Nettlefolds igazgatója maradt, gyakorlatilag megszűnt birminghami üzletembernek
lenni.52
50 Jones, Edgar, A History of GKN, 2. kötet, (The Growth of Business) , Macmillan, 1987. p. 188.
51 DBB, p. 571.
52 Coleman, D. C., Courtalds. An Economic and Social History. Vols 3. 1969, Oxford, Clarendon Press. 1.
kötet. p. 179.; Jones, 2. kötet, p. 224.
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1882-ben olyan családtagok kerültek be az igazgatóságba, mint John Arthur
Kenrick (1829-1920), akinek fia Edward John Nettlefold egyik lányát vette el (ld. 7.
ábra), valamint Charles és Edward Steer, akiknek anyja John Sutton Nettlefold és Martha
Chamberlain lánya volt. Edward és Charles 17 éves koruktól a cégnél dolgoztak.53 Ők
ketten évtizedekig azon Nettlefolds, (majd GKN) igazgatók közé tartoztak, akik kellő
szaktudással és tapasztalattal rendelkeztek.54
Frederick Nettlefold-ot 1891-ben John Arthur Kenrick követte az elnöki székben,
aki egészen 1902-ig, vagyis a GKN-be történő beolvadásig őrizte a posztot. Úgy tűnik,
egyéb érdekeltségei miatt nem töltött be tényleges irányítói posztot.55

53 Jones, 2. kötet, p. 276.
54 Ibid. p. xxx.
55 Ibid. p. 225.
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6. ábra: a Nettlefold-család egyszerűsített családfája I.
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1866-1874
Nettlefolds
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1874-1878
családját l.
7. ábra
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Edward
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John Arthur Kenrick mellett a részvénytársasággá válástól (1880) a GKN-be
történő beolvadásig (1902) a következők voltak az igazgatótanács tagjai:
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A Nettlefolds Ltd (1880-1902) igazgatói:56
•

Edward Nettlefold (1856-1919), Edward John legidősebb fia. Sógora volt a Grace
Nettlefold-ot elvevő John Archibald Kenrick, (és sógornője volt többek között Arthur
Chamberlain és Louisa Kenrick lánya).

•

Hugh Nettlefold (1858-1893), Edward John második fia, aki a mérnökként a gyártási
folyamatot felügyelte.

•

Charles Steer (1849-1906)

•

Edward Steer (1851-1927), Charles testvére, mindketten később a GKN-igazgatói is.
Edward Nettlefold unokatestvérei.

•

Thomas Whitfield Gladstone (?-1886), borkereskedő, akinek így nem volt köze a
fémiparhoz. Viszont Edward John Nettlefold egyik lányát vett el, vagyis sógora volt
Edward-nak és Hugh-nak is.

•

S. Z. Lloyd (1843-1914), aki a Lloyd & Harrison beolvasztása után került be a
Nettlefolds igazgatótanácsába

•

Alfred Field (?-1884), aki a Birmingham Screw Co. nagykereskedőjeként került be
cége bekebelezése után az igazgatótanácsba.

•

Joseph Beattie

•

G. E. Wilson
A Nettlefolds Ltd. 1880 és 1902 közötti igazgatótanácsának 10 tagja közül tehát 5

személy a Nettlefold család tagjának tekinthető, míg John Arthur Kenrick fia révén
szintén közeli kapcsolatban állt a családdal. Lloyd és Field bekebelezett cégek
képviselőiként lettek igazgatók. Beattie és Wilson szintén üzleti kapcsolatok révén került
a céghez.

56 Ibid. pp. 225-243.
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7. ábra: a Nettlefold-család egyszerűsített családfája II:
Edward Nettlefold (1856-1909)
Nettlefolds igazgató: 1891-1902
GKN igazgató: 1902-1909
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GKN igazgató:
1908-1918
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A Nettefold család tagjainak jelenléte a GKN megalakulása után is fontos tényező
maradt, miközben az elnöki széket birtokló Arthur Keen markáns menedzsmentpolitikája
erősen rányomta a bélyegét a GKN igazgatóságának összetételére.
A GKN igazgatótanácsa 1902 és 1918 között:57
Korábbi Nettlefold-igazgatók:
•

John Arthur Kenrick (1829-1920), 1912-ben igazgatója a Lloyds Bank-nek és az
Elliot’s Metal Co.-nak.

•

Edward Nettlefold (1856-1909), Edward John Nettlefold legidősebb fia.

•

Charles Steer (1849-1906)

•

Edward Steer (1851-1927), Charles testvére, apjuk Martha Nettlefold-ot, (John Sutton
Nettlefold (1792-1866) és Martha Chamberlain lányát) vette el 1848-ban. Mindketten
Edward és Godfrey Nettlefold unokatestvérei.

•

Edward Nettlefold halála után öccse, Godfrey Nettlefold (1874-1918) vette át helyét
az igazgatótanácsban.
Szintén a Nettlefolds-ból érkezett:

•

Reginald Parker (korábban vállalati titkár)
A Guest, Keen & Co. részéről:
A. Nem birminghamiek:

•

8th Earl of Bessborough: Sir John Guest veje, aki a cég történetét feldolgozó Edgar
Jones szerint„nem rendelkezett kellő üzleti tapasztalattal”58 Elnöke a Brighton & South
Coast Railway Co.-nak.

•

Sir John Field Beale (1874-1935), két elnöki és két igazgatótanácsi posztja ellenére
elsődlegesen nem üzletember, egy londoni ügyvédi iroda egyik tulajdonosa. Családja a
Kenrick-eken keresztül rokonságban állt a Nettlefold-okkal (és persze a Chamberlainekkel is) /ld. 1. és 5. ábra/

•

E. W. Richards (-1921)

57 Ibid. pp. 361-369. A GKN-igazgatók más cégeknél betöltött posztjairól a Who’s Who és Directory of
Directors kötetekből szereztem tudomást. Hasonlóképpen az összes továbbiakban említett „többszörös
igazgatóság” forrásai a legtöbb esetben Who’s Who vagy Directory of Directors referenciakötetek
voltak.
58 Ibid. p. 370.
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•

Sir Joseph Weston-Stevens (1861-1917), Arthur Keen veje, (egyúttal Arthur Thomas
és Francis Watkins Keen sógora). Bristolban élt, 1912-ben 2 elnöki és 2 igazgatói
posztja volt.
B. Birminghamiek:

•

Arthur Thomas Keen (1861-1918)

•

Francis Watkins Keen (1864-1933) 1906-tól mindkét Keen-fiú Edgar Wiggin sógora.
Mint látható, a 20. század elején, amikor a Keen és a Nettlefold családok cégei

egyesültek egymással, a 12 igazgatóból 2 Nettlefold-fiú, (a harmadik generáció
képviselői) és 2 Keen-fiú (a második generációból) volt; 1 fő a Guest család, 1 fő a Keen
család, és 3 fő a Nettlefold család tagjának tekinthető, míg Sir John Field Beale is távoli
rokoni kapcsolatban állt a Nettlefold-okkal. Vagyis a 20. század első két évtizedében nem
sokat változott az igazgatóság jellege: a 12 igazgatóból nem kevesebb, mint 10 az alapító
családok részét alkotta, kilencen közülük vagy a Nettlefold-, vagy a Keen-klán tagjainak
számítanak: ők 1906-tól a Wiggin-eken keresztül egymás rokonai is, miközben a
Nettlefold-ok persze már amúgy is benne vannak a befolyásos unitárius családok
hálójában.
Bár 1902-től kezdve két idősebb fia ügyvezető igazgatóként állt Arthur Keen
mellett, az ekkor már 70 felé járó vállalkozó továbbra is magára vállalta a végrehajtói
hatalom terhének nagy részét,59 és úgy tűnik, elmulasztotta az utódlás kérdésének
megfelelő rendezését. Két fia ugyanis életében nem jelenthetett konkurenciát az apával
szemben, és az apa halála után (1915) utódpozícióba kerülő idősebb fiú, (Arthur Thomas
Keen) egyértelműen kudarcot vallott a szerepben.60 „Alkatából adódóan nem volt
alkalmas a nagy felelősséggel járó feszültség elviselésére.”61
A Guest Keen & Nettlefold történetével foglalkozó gazdaságtörténész szerint
„Arthur Keen óvakodott attól, hogy hivatásos menedzsereket toborozzon kívülről, jobban
szerette saját rokonait helyzetbe hozni, (akik közül voltak, akik nem voltak képesek
megbirkózni a feladattal), illetve olyan politikai vagy pénzügyi befolyással bíró
embereket bevonni, akik növelték a vállalat presztízsét és City-beli kapcsolataik révén

59 Ibid. p. 367.
60 1918-ban egy idegösszeroppanást követően öngyilkosságot követett el.
61 Jones, 2. kötet, p. 369.
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képesek voltak segíteni a tőketeremtésben.”62 Professzionális menedzsernek tekinthető
igazgatósági tagok a GKN-ben csak a két világháború között jelentek meg.
A Guest, Keen & Nettlefold igazgatótanácsának ilyetén összetétele a 20. század
elején a dinasztikus szemlélet erőteljes érvényesülését mutatja. Mint ahogyan arra már
utaltam korábban, ez birminghami jellegzetességnek tekinthető; a cégek még a
részvénytársasággá alakítás után is ténylegesen családi irányítás alatt maradtak: a forma
változott, a céget irányítók személye vagy ugyanaz maradt, vagy az alapítócsaládok újabb
generációinak képviselői vették át a stafétabotot.
Mindez nem csak a Keen és a Nettlefold család menedzserpolitikája esetében volt
így, hasonló tendenciák figyelhetők meg például a Chance család esetében is:
A Chance Bros. történetét tekintve, a családtagok tevékenységének alapos
vizsgálata63 azt mutatja, hogy a két alapító fiai közül ötről mondható el, hogy jelentős
részt vállaltak a cég vezetéséből: Robert Chance (1821-1897), 24 éves korától vett részt
az üzletben, haláláig partner és igazgató maradt; John Homer Chance (1825-1900), 25
éves korában csatlakozik a céghez, 28 éves korától társ és igazgató egészen haláláig;
James Timmins Chance (1814-1902), 25 évesen partner, 51 évesen a cég vezetője, 65
éves korától már csak igazgató, de nem vesz részt aktívan az irányításban; Henry Chance
(1828-1901), 22 éves korától a cégnél dolgozik, 27 évesen üzlettárs, 51 évesen
visszavonul az aktív szerepvállalástól, bár élete végén azért elnökhelyettesnek, majd
elnöknek is megválasztják; Alexander Macomb Chance (1842-1917), saját céget is
alapított, szinte egész életében aktív üzletemberként tevékenykedett). Két további fiú is
bekapcsolódott a családi cégbe (egyikük tengerentúli ügynökként, a másik üzlettársként),
ám ők nem bizonyultak alkalmasnak a szerepre, így jelenlétük csak átmeneti maradt.
Az 1880-as évektől már a harmadik nemzedék rátermett tagjai is bekapcsolódnak
a cég vezetésébe. Bár 1889-ben a cég korlátolt felelősségű társasággá (Limited Liability
Company) alakul, az igazgatóságot továbbra is kizárólag családtagok alkotják, a vezetői
utánpótlást az 1910-es évekig a család körein belül keresték, (ekkor már a negyedik
nemzedék is megjelent). Az ügyvezető igazgatói posztot egészen 1921-ig csakis Chance
töltötte be, ekkor három évig olyan „belső emberek” töltötték be, akiket a cég nevelt ki,
62 Ibid. p. 189.
63 A Chance Bros. történetének forrásai a következők voltak számomra: Chance, James Frederick, A
History of the Firm of Chance Brothers and Co. Glass and Alkali Manufacturers. Magánkiadás, London,
1919; Chance Bros. And Co. Ltd. A Hundred Years of British Glassmaking. Birmingham, 1924.; Interjú
Lady Cecilia Chance-szel és Sir Jeremy Chance-szel; David Chance levele, 2001 február 12.
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majd 1924-ben a mérnöki képesítéssel rendelkező Hugh Stobart Chance (1896-1981), az
5. generáció elkötelezett képviselője vette át, és egészen 1952-ig meg is tartotta azt. 18
évig az elnök is ő volt, és csak amikor 1953-ban lemondott az elnökségről, került az
elnöki székbe a Chance családon kívüli személy!
A dinasztikus szemlélet érvényesülése figyelhető meg az Avery család esetében
is, ahol négy nemzedéket vizsgálhatunk meg. (A negyedik generáció egyetlen férfitagja
fiatalon, nőtlenül meghalt az első világháborúban.) Cáfolhatatlan tény, hogy a négy
nemzedék mind a hét férfi tagja részt vett a W & T Avery Ltd. irányításában.
Elkötelezettségük, sikerességük vizsgálata nem fér bele a jelen fejezet keretei közé: a
rátermettség, az üzleti sikeresség kérdése ugyanis szerves részét alkotja a
karriervizsgálatnak, amely meggyőződésem szerint döntő indikátora az esetleges
kulturális dzsentrifikációnak, és amely a IX. fejezetben kerül részletesebb tárgyalásra.
Annyit azonban itt is meg kell jegyezni, hogy mind a második, mind a harmadik
generáció testvérpárja esetében elvárás lehetett az üzletbe történő minél hamarabbi
bekapcsolódás. A harmadik nemzedék fiatalabb tagja, (Henry Johnstone Avery, 18601894), a maximálisan elkötelezett üzletember esetének tűnik, aki „számára az üzlet
jelentette az élet értelmét, ha hétvégén nagy nehezen rá is vette magát valamilyen
pihenésre, alig várta a hétfő reggelt, hogy ismét a gyárban lehessen.”64 Vele ellentétben
bátyját, (Sir William Beilby Avery-t, 1854-1908) vadászszenvedélye és egyéb szabadidős
tevékenységei meglehetősen elvonták az üzlettől, „nem volt ínyére az üzlet, és különösen
az irodában történő rendszeres megjelenés”.65 Öccse korai halála után egy évvel fel is adta
az ügyvezetői igazgatói posztot és délre költözött. Fia, a negyedik nemzedék egyetlen
férfitagja, a már teljesen felsőosztálybeli nevelést kapott Sir William E. T. Avery (18901918) a cég hivatalos története szerint bekapcsolódott ugyan a cég munkájába,66 ám korai
halála miatt nem tudható, mennyire lett volna aktív későbbi tevékenysége. Ha a
munkamániás Henry-nek lett volna gyereke, akkor valószínűleg inkább ő kapott volna
családi ösztönzést az üzlet továbbviteléhez.
Az Avery igazgatótanácsa a 20. század elején tehát már nem tartalmazott
családtagot, mégis érdekes megvizsgálni összetételét, mivel kicsiben is jól mutatja a
jellegzetes birminghami viszonyokat:

64 Broadbent, p. 43.
65 Ibid. p. 45.
66 Ibid. p. 53.
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A W & T Avery Ltd. igazgatótanácsa 1914-ben67 (dőlttel szedve a más cégeknél
betöltött posztok)
1. Sir Gilbert C. Vyle (ügyvezető igazgató /1913-33/)
2. Walter Chamberlain
Elnöki poszt: 5, igazgatói poszt: 3
3. F. Dudley Docker
Ügyvezető igazgató saját cégénél (Dockers Bros Ltd.), Elnöki poszt: 1, igazgatói
poszt: 2
4. Sir James Fortescue Flannery
Elnöki poszt: 2, igazgatói poszt: 4
5. Arthur H. Gibson
Igazgatói poszt: 1
6. Lawrence Jacob
7. Ch. E. Martineau
8. Walter William Wiggin
Mint láthatjuk, annak ellenére, hogy az anglikán Avery-ek nem kapcsolódtak be a
rokoni network-be, azért szép számmal megtalálhatók jól ismert nevek az igazgatók
között. Így például Walter Chamberlain, Joseph öccse, aki fiatal korában szerepet vállalt a
Chamberlain és Nettlefold cégben, később pedig számos cégben töltött be igazgatói vagy
elnöki posztot. Ennek ellenére a Dél-Angliába, Surrey-be költöző férfi, nagy vadászként,
utazóként és műgyűjtőként nemigen volt túlságosan aktív szerepe a cégek irányításában.68
A Chamberlain-család jelenléte után a Martineau-k és a Wiggin-ek jelenléte
tulajdonképpen már nem is meglepő, mint ahogyan az sem, hogy az igazgatók többsége
átlagban jó féltucatnyi másik cégnél is jelen volt. (Arthur H. Gibson könyvelő, a
Directory of Directors tanúsága szerint – a legtöbb igazgatótársával ellentétben Birminghamben lakott. C. E. Martineau és Lawrence Jacob egyéb üzleti tevékenységéről
nincs adatom. Walter William Wiggin ilyen jellegű tevékenységéről sincs pontos adatom,
ám jelzésértékű, hogy bátyja, Sir Henry Arthur például 1912-ben két elnöki és két
igazgatói poszttal rendelkezett.) A pozícióhalmozás gyakori jelenség volt: Arthur Keen
például saját cégének elnöksége mellett a következő posztokat töltötte be:
•

1880-tól a Midlands Bank igazgatója, később elnöke. (Befolyását jelzi, hogy

67 Ibid. p. 74.
68 Elletson, D. H., The Chamberlains, John Murray, 1966, London. p. 90.
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legidősebb fia is majdnem igazgató lett a Midlands bank – pusztán amiatt, hogy ő
Arthur Keen fia.)
•

Muntz’s Metal Co. elnöke

•

New Cransley Iron & Steel Co. elnöke

•

igazgató két fémgyárban 69
Igaz, hogy Keen az „ipar kapitányai” között is kiemelkedő szerepet töltött be, ám

az általa bemutatott pozícióhalmozás általában is jellemző volt az üzleti élet szereplőire –
legfeljebb a Keen-nél kisebb hatalmú figurák megmaradtak kisebb ipari vagy közlekedési
cégek igazgatótanácsainál.
Általánosságban elmondható, hogy egy igazgatói poszt a legtöbb esetben nem
jelentett túlzottan aktív szerepvállalást. Egy maréknyi igazgatótanácsi pozíció esetén az
illető nem is igen folyhatott bele túl részletesen egy-két cégnél többnek az ügyeibe.
Ennek tudatában nem túl meglepő, hogy még a kulturálisan dzsentrifikálódott,
szemléletükben a hagyományos birminghami gyáros-ethosztól rég megszabadult
családtagok is teljesen természetes módon betöltöttek néhány igazgatói posztot. Például G
F Muntz II legidősebb fia, Frederick Ernest (1845-1920) annak ellenére, hogy teljesen
vidéki földbirtokos életet élt, azért igazgatója volt a Horseley Iron Company-nak és a
londoni Lambeth Waterworks-nek: hiszen, ahogyan unokája fogalmazott: abban az időben
„néhány igazgatósági poszt teljesen szokványos volt egy ilyen státuszú úriember
számára”.70
Megvizsgálva azt, hogy a W & T Avery Ltd. 1894 (a cég részvénytársasággá
alakítása) és 1940 közötti igazgatói menyi ideig tölthették be a posztot, azt találjuk, hogy
több mint 60 százaléka haláláig élvezhette a pozíció előnyeit.71 Ez a szám és a többi
látókörbe került üzletember posztjainak átlagos száma arra utal, hogy az igazgatói poszt –
kis túlzással élve- „nyugdíjas” állás volt.
A 8 általam részletesen vizsgált család közül 4 (Keen, Nettlefold, Chance, Avery)
történetét tekintettem át most abból a szempontból, milyen mértékben változott az általuk
alapított cég vezetése az 1920-as évekig. A fent cégek ebből a szempontból hasonlóak a
további 4 részletesen kutatott család vállalatvezetésének jellemzőivel: a Tangyes Ltd.
esetében például csak a második világháborút követően hoztak be külső, professzionális
69 Jones, 1. kötet, (Innovation & Enterprise) p. 188.
70 Interjú Frederick Devereux Muntz-cal.
71 Broadbent, p. 74.
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embereket a vezetésbe, (hogy ekkora milyen eredményt produkáltak a harmadik Tangyenemzedék 1930-as évek eleje óta aktív tagjai, az majd kiderül a karrierrel foglalkozó IX.
fejezetben); az első „nem-Tangye” ügyvezető igazgatót pedig majd csak 1960-ban
bukkan fel a vállalatnál.72 A Cadbury Brothers Ltd.-nek pedig nemcsak az igazgatói
maradtak hosszú évtizedeken át, (egészen a 20. század közepéig) kizárólag a szűkebb és a
tágabb család tagjai, hanem – egészen kivételes módon – összhangban George Cadbury
(1839-1922) meggyőződésével, mely szerint a fejlődő üzlet számára a legkedvezőbb a
családi irányítás, 1912-ig a cég részvényei is családi tulajdonban maradtak. Még amikor a
további tőkebevonás érdekében piacra is dobták a részvényeket, a sajátos Cadburyfilozófia jegyében a jegyzésnél előnyt élveztek a cég igazgatói és dolgozói.73
Megítélésem szerint a kutatott családok cégei általánosságban is jól mutatják a
birminghami iparvállalatok sajátosságait. A cégalapító család fiai gyakorta a harmadik,
negyedik vagy akár ötödik nemzedék esetén is benne maradtak a cég vezetésében, ami
más nagyvárosok vállalkozói esetében jóval ritkábban fordult elő.74 A birminghami
iparvállalatoknál professzionális szakemberek bevonása a legfelsőbb menedzsment
szintjére az esetek többségében meglehetősen későn, (általában az első világháború után)
következett be, addig legfeljebb csak szórványosan jelentek meg az igazgatótanácsokban.
Bár jelen fejezetben is felvillant a birminghami családi alapítású cégek egyik
jellegzetessége, a dinasztikus szemlélet erőteljes érvényesülése, e tényező, illetve ennek a
messzire ható következményei majd a IX. fejezetben kerülnek részletesebb tárgyalásra.
A dinasztikus szemlélet erőteljes hatása itt főleg azért kerül hangsúlyozásra,
mivel ennek köszönhető a közvetlen család hosszú ideig tartó üzleti részvétele, illetve a
tágabb család bevonása. A dinasztikus szemlélet eredménye, hogy a Nettlefolds Ltd.
igazgatótanácsának 60 százalékát, a Guest, Keen & Nettlefold igazgatótanácsának pedig
75 százalékát a cégalapító család(ok) tagjai illetve rokonai adták.
A W & T Avery Ltd. igazgatói kapcsán megmutatkozó „többszörös
igazgatóságok” intézménye a fentiek, illetve a birminghami ipari elitre jellemző, a 2.1
alfejezetben már részletezett viszonylag széles körű, magas szintű kohézió által jellemzett
családi kapcsolatrendszer tulajdonképpen óhatatlanul azt eredményezte, hogy a neves
birminghami gyároscsaládok egymás cégeiben is gyakorta szerepet vállaltak, igazgatói
72 Interjú Colin Smith-szel (Tangye-család).
73 Williams, Iolo A., The Firm of Cadbury 1831-1931. London, Constable and Co. Ltd. 1931.; Chinn, C,
The Cadbury Story. A Short History, London, 1998.
74 Berghoff, Hartmut, British Businessmen as Wealthholders, p. 234.
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széket kaptak. John Arthur Kenrick megjelenése a Nettlefolds és a GKN igazgatóságában
a Kenrick-ek és a Nettlefoldok rokoni kapcsolatait tekintve egyáltalán nem meglepő. A
Kenrick-ek – a Chamberlain-ekkel együtt – amúgy is sok cég (pld. a nagy hatalmú
Lloyds-bank) vezetésébe találtak utat maguknak. Dominanciájuk pregnáns példáját adja
az Elliot’s Metal Company története. (Ez a cég kebelezte be a Muntz’s Metal Companyt 1921-ben, amikor az már csőd közeli állapotban volt.)
Az Elliot’s fém-és huzalgyártó céget 1853-ban alapították. 1863-ban John
Arthur Kenrick (1829-1920) lett a cég igazgatója és haláláig az igazgatóság tagja
maradt. (Állítólag a majdnem 6 évtized alatt csak egyszer hiányzott – betegség miatt – az
igazgatóbizottság gyűléséről.75) 1868-ban elnökké választottak, ezt a posztot mintegy 30
évtizeden át töltött be. Utódja az elnöki székben Arthur Chamberlain (1843-1913) lett,
akinek a felesége, mint ahogyan azt láthattuk az 5. ábrán, Kenrick lány volt. Őt 1914-ben
unokaöccse, Neville Chamberlain követte aki 1917-ben politika karrierje beindulása
miatt mondott le a posztról, melyet John Archibald Kenrick (1869-1933), John Arthur
fia vett át, aki 1900 óta a cég igazgatója volt, és aki a vállalat 1928-ban az Imperial
Chemical Industries által végrehajtott beolvasztásáig maradt az elnöki székben. (Az 5.
ábrából látható, hogy az ő felesége egyébként Nettlefold-lány volt.) Gyakorlatilag tehát az
Elliot’s Metal Company-t elnöki székét 60 évig kibérelték maguknak a KenrickChamberlain klán tagjai.
A rokoni kapcsolatok mellett az informális kapcsolatok is kellő alapot
szolgáltathattak az igazgatóságba kerüléshez: mint láttuk, a W & T Avery Ltd.
igazgatótanácsa még a cégalapító család visszavonulása után is három neves birminghami
család képviselőjét rejtette, noha azok közül egyik sem állt rokoni kapcsolatban az Averykel. Az egy-egy személy által itt képviselt Wiggin, Martineau és Chamberlain családok
azonban a Nettlefold család által közvetve a 19. század végére már mindannyian
rokonságban álltak egymással. (lásd. 2. ábra)
A cégalapító Sir Henry Wiggin (1824-1901) többek között a Muntz Metal Co.
igazgatója volt. Harmadik fia, Alfred Harold Wiggin (1864-1933) pedig elnöke lesz a
Muntz’s Metal Company-nak és nem mást követ a székben, mint Arthur Keen-t. A Keen
és a Wiggin családok persze ekkor már közvetlen rokonságban álltak egymással, a Muntz
család viszont egyikkel sem állt rokoni kapcsolatban.

75 Old Smethwick Magazine, 1950, január 28. p. 193.
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Összességében tehát a vizsgált birminghami iparvállalatok felső vezetéséről
elmondható, hogy utánpótlásuk elsődleges szintjét a tágabb család adta, a másodlagost
pedig a birminghami ipari közösség hasonszőrű tagjai (befutott cégalapító családok). A
két szint között jelentős mértékű átfedés volt.
A korábbiakban már a prominens gyároscsaládok között - családi és informális
kapcsolatokon alapuló - nagymértékű összefonódást azonosítottunk. Az üzleti kapcsolatok
feltárásával ezen kapcsolatháló újabb szintjét fedezhetjük fel. A nagyarányú összefonódás
részben a meglévő sűrű családi és informális kapcsolatok következménye volt,
valamelyest a gyakori cégfúziókból is eredt, illetőleg az a körülmény is szerepet játszott,
hogy a 19. század utolsó negyedétől a nagynevű gyároscsaládok képviselői – rokoni
kapcsolatok hiányában is – ideális igazgatósági tagoknak számítottak. Bár az
„összekapcsolt igazgatóságok” pontos száma nehezen meghatározható, véleményem
szerint a fenti példák elég meggyőzően támasztják alá azt a feltételezést, mely szerint az
üzleti

kapcsolatrendszer

a

birminghami

nagyiparosok

network-jének

újabb

dimenziójaként azonosítható, amely további bizonyítékot szolgáltat a birminghami ipari
elit nagymértékű belterjességére.
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VIII. fejezet
A földbirtok, illetve a country house csábítása
A végrendelkezések tanúsága

Az előző fejezetekben két olyan tényezőt vizsgáltam meg, amelyek a
dzsentrifikáció-párti kutatók szerint alapvető elemei voltak a kulturális elnemesedésnek.
Bár az iskoláztatás dzsentrifikációja esetében valószínűnek látszik, hogy a public schooloktatás országos szinten nemigen terjedt el eléggé ahhoz, hogy hatékony eszköze lehessen
a kulturális dzsentrifikációnak, a public school korlátozott területen – elvileg –
kifejthetett volna egy egyértelműen azonosítható dzsentrifikáló hatást. Noha az effajta
limitált hatás semmiképp sem lett volna összefüggésbe hozható a brit gazdaság
teljesítményével, azonban mégis figyelemre méltó lett volna. Kutatásaim azonban nem
mutattak ilyesmit, a VI. fejezetben hozott ellenpéldáim cáfolták a public school-ok
egyértelmű dzsentrifikáló hatását: említettem Alan Muntz (1899-1985) esetét, aki
családja 5. nemzedékének tagjaként, egy üzlettől már teljesen eltávolodott, vidéki
birtokosi életet élő apa elsőszülött fiaként – a számára természetes – magániskolai
oktatást követően rendkívül sikeres üzleti pályát futott be (ld. 72. oldal), a Chance család
harmadik generációjának négy fiúját, az Eton-ba, Harrow-ba illetve Reptonba járó
unokafivéreket, akik mindannyian évtizedeken át aktív szerepet töltöttek be cégük
vezetésében, illetve ugyanezen család következő generációjának két tagját, akik szintén
public school iskoláztatás után váltak – elkötelezett - üzletemberekké.
A gentry feleségek dzsentrifikáló hatását kutatva, a birminghami ipari elit általam
vizsgált csoportjának házasodási mintáinak felfedése során láthattuk, hogy bár az 1880-as
évektől kezdve beházasodtak „county” családokba, az egymás közötti családi network
építése során keletkezett kapcsolatok legalább olyan fontosak lehettek, mint a presztízst
hozó házasságok. Az úri családokba való beházasodás vonzereje tehát nem feltétlenül
homályosított el minden más tényezőt. Kiderült ugyan, hogy az egyértelműen úri
családból származó nejek bizonyos esetekben komoly hatást gyakorolhattak férjeikre: sok
esetben közrejátszhattak az üzlettől való teljes eltávolodásban, (mint például Philip Albert
Muntz (1839-1908) és Sir Roger Chance (1893-1987) esetében, lásd. 87. és 88. oldal).
Ám más esetekben, bármennyire is komoly volt az ezzel szembeni ellenállásuk, mégsem
sikerült a férjet elvonni az alacsonyabbrendűnek számító ipar világától. (ld. például
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George Ferguson Chance (1854-1933) esetét).
Amennyiben tehát a megfelelőnek tartott iskoláztatás és házastárs tényleges
szerepét kívánjuk megítélni, nem juthatunk egyértelmű következtetésekre: egyik tényező
fontossága sem becsülhető le, mint beilleszkedési elem, ám az ellenpéldák mindkét
esetben arra figyelmeztetnek, hogy a fenti tényezők korántsem foghatók fel a polgári
öntudat kiürülésének, teljes feladásának egyértelmű és vitathatatlan indikátoraiként.
Míg a házassági kapcsolat dzsentrifikáló hatása nehezen kutathatósága miatt nem
vált sosem a téma iránt érdeklődő történészek kedvencévé, az iskoláztatás révén
bekövetkező esetleges kulturális dzsentrifikáció bizonyíthatóságának nehézségei miatt
nem lehetett a társadalomtörténészek számára kutatási irány. Mint ahogyan F. M. L.
Thompson megfogalmazta: „a dzsentrifikáció azon formái, amelyek pusztán az
iskoláztatás, (és a részben ebből következő viselkedés és életstílus) kérdései, aligha
vethetők objektív mércék alá,” ezért Thompson meggyőződése szerint a kulturális
tényezők csakis segédeszközként, kiegészítőként használhatók.1
Ezekkel szemben a valódi társadalmi státuszváltást ígérő földbirtoklás
dzsentrifikációja sokkal nagyobb figyelmet kapott, hiszen itt legalább végre
kvantifikálható forrásokhoz lehetett nyúlni - főként az 1870-es éveket illetően.
(Rendelkezésre áll ugyanis a A New Domesday Book-ként is emlegetett Return of
Owners of Land, 1873, England and Wales /1875/, amely megadja Anglia és Wales
valamennyi földbirtokosának nevét, birtokuk pontos méretét és a belőlük származó éves
nyereséget, valamint a J. Bateman által ez alapján összeállított The Great Landowners of
Great Britain and Ireland (1876, 1878, 1879, 1883), amely a 2000 acre-nél2 nagyobb
birtokosok katalógusa.) Az első fejezetben (pp. 12-15.) már részletes kitértem az ezzel
kapcsolatos legfontosabb kutatási eredményekre és azok különböző irányba mutató
értelmezéseire. Meglehetősen komoly viták folytak a megfelelő méretű földbirtok
nagyságáról, a döntőnek tartott acre-küszöbökről. Mint ahogyan azt Thompson
meggyőzően bizonyította példáival,3 Rubinstein valóban túlzásokba esve állítja, hogy az
által használt 2000, illetve 5000 acre-s küszöbök reális alsó határai a nemesi lét
alapjának, hiszen a 19. század végén már nem volt feltétlenül szükséges ilyen nagy
földbirtok ahhoz, hogy az illető teljes elfogadtatást nyerjen a környékbeli úri
társadalomban. Utaltam arra is, hogy Thompson professzor – meglátásom szerint helyesen
1 Thompson, F. M. L., Gentrification, p. 160.
2 1000 acre = 405 hektár, vagyis 703 kat. hold.
3 Thompson, Gentrification, pp. 46-52.
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– érzékelte, hogy a szerzett földbirtok puszta mérete, (bármennyire is körültekintően
próbáljuk meg kijelölni a megfelelő határkőnek tekinthető földnagyságot), nem ad választ
minden releváns kérdésre, hiszen – mint ahogyan arra mások, így például Martin J.
Daunton is figyelmeztetett4 – a földvásárlás jellege nem igazán minősíthető annak háttere,
a mögöttes szándékok és körülmények felderítése nélkül.
Bármennyire is tisztában volt azzal Thompson, hogy a (kellő mértékűnek
tekintett) földvásárlás nem jelentett garantált belépőt az úri társadalomba, bármennyire is
elismerte, hogy a megfelelőnek gondolt acre-küszöb megtalálása nem nyújt információt a
földbirtoklás vállalkozóra tett hatásairól,5 még definitív jellegűnek szánt összefoglaló
munkájában sem tudott elszakadni a mérhetőség biztonságát adó földbirtoklás alapvető
dzsentrifikációs mérceként való alkalmazásától.6 Vajon milyen összefüggések figyelhetők
meg az általam vizsgált birminghami ipari vállalkozók esetleges birtokvásárlásai és
szemléletbeli dzsentrifikációjuk között?

1. A földbirtoklás dzsentrifikációja?
Vizsgáljuk meg először azt, mennyire engedhette meg magának a viktoriánus
birminghami ipari vállalkozó jelentékeny földbirtok és tekintélyes country house
vásárlását. Ami a házat illeti: a lehető legmagasabb presztízst termelő, valóban
arisztokrata jellegűnek tekinthető nemesi kastély megvásárlása Thompson szerint7
belekerült mintegy 100 000 fontba is, és további 100 000 fontra volt szükség a megfelelő
életmód biztosításához és a családtagokról való gondoskodáshoz. Ha azt nézzük, hogy
Birminghamben 1865 és 1894 között alig ketten hagytak hátra félmilliót meghaladó
vagyont, és csak kilencen negyedmillió és félmillió között, akkor aligha kell hosszasan
részletezni, hogy ez a szint nem volt elérhető közelségben vállalkozóink számára.8
Mindez azonban nem volt olyan nagy baj, hiszen a vidéki úri társadalom többsége
azért nyilvánvalóan amúgy sem ilyen dimenziókban gondolkodott. A country house-k
4 Daunton, Martin J., “Gentlemanly Capitalism” and British Industry 1820 - 1914. p. 133. In: Past and
Present. 122. 1989. pp. 119-158.
5 Thompson, Gentrification, p. 74.
6 Ibid., p. 160.
7 Thompson, Life after Death, p. 59.
8 Még akkor sem, ha a probate-ben feltüntetett összeg nyilvánvalóan nem egyenlő az illető élete során
tulajdonolt és részben elköltött vagyonnal.
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nagy többségének megszerzése kisebb nagyságrendű ügy lehetett: több szakértő
számításai szerint a középviktoriánus korszakban egy, a mintaadó szomszédok által már
country house-nak tekintett ház építése már kijött 6000 – 10 000 fontból.9 Ha nem
építtettek, csak felújítottak, akkor ennél kevesebből is megúszhatták. Egy igazán jónak
tekintett ház építése persze belekerülhetett 20-30 ezer fontba is, azonban reálisan tekintve
még akár ez is beleférhetett a vizsgált vállalkozók költségvetésébe.110 Ráadásul az 1890es évekre ugyanakkor már könnyebb és sokkal olcsóbb volt bérelni vagy venni egy
házat.11
Egy tekintélyesnek nevezhető country house vásárlása tehát nem volt elérhetetlen
a birminghami ipari szuperelit számára, a 19. század döntő részében azonban „broad
acres”-re, vagyis jelentékeny nagyságú földbirtokra is szükség volt a megfelelő
státuszemelkedéshez. Mint ahogyan azt F. M. L. Thompson kimutatta, a föld ára a 19.
század elejétől kezdve egészen az 1880-as évekig rohamosan emelkedett: míg egy átlagos
1000 acre-s birtokot az 1820-as évek végén 30 000 fontért lehetett megvenni, addig az
1850-es években egy ugyanilyen birtok már több mint 40 000, az 1870-es években pedig
legalább 55 000 fontba került.12 (Szélesebb perspektívába helyezve: egy tipikus angol
középosztálybeli a 19. század második felében körülbelül 10 – 15 ezer fontos vagyont
hagyott hátra.) Mivel tudjuk jól, hogy a város a 19. század utolsó évtizedéig milyen kevés
igazán nagy vagyont termelt ki, egyértelmű, hogy egy ilyen beruházás a 19. század nagy
részében – a csak később megjelenő, tőketartalékot nyújtó részvénytársaságok hiánya által
megnövelt kockázat ismeretében – még a leggazdagabbaktól is extra erőfeszítést és
merészséget igényelt volna. (Nem véletlen, hogy a kora- és középviktoriánus vidéki
kúriák egyik legkiválóbb ismerője, Mark Girouard vaskos kötetében alig két
Birminghamhez köthető személyt említ: az egyik John Lewis Moilliet birminghami
bankár, aki a városhoz közeli Abberley Hall tulajdonosa lett 1837-ben. A másik J. S.
Beale, aki a Chamberlain-ekkel és Kenrick-ekkel rokonságban álló, korábban már említett
9 Wilson, R. G., & A. L. Mackley, How much did the English country house cost to build, 1660-1880? p.
463. In: Economic History Review, LII, 3 (1999), pp. 436-486.; Franklin, Jill, The Victorian Country
House. p. 405. In: Mingay, G. E., (szerk.), The Victorian Countryside. Vol. 2. Routledge and Kegan
Paul, 1985. pp. 399-413.
10 Franklin, Ibid.
11 Ibid.
12 Thompson, Business and Landed Society in the Nineteenth Century. In: Thompson, F. M. L. (szerk.),
Landowners, Capitalists and Entrepreneurs. Essays for Sir John Habakkuk, Clarendon Press Oxford,
1994. p. 112.
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birminghami família Londonban élő tagjaként a családi ügyvédi iroda fővárosi irodáját
vezette. Girouard a fentiek említésén kívül csak arra szorítkozott, hogy megállapítsa:
Birmingham összességében minimális szerepet játszott a vidéki kúriák világában.13)
Az 1880-as évektől kezdve azonban jelentős változások figyelhetők meg: az 1880as évek mezőgazdasági válságának köszönhetően a termőföld ára éppúgy visszaesett,
mint a föld bérleti díja, és csökkent az abból származó haszon. (Egy átlagos 1000 acre-s
birtok ára 1875-től 1897-re 54 000 fontról 19 000 fontra, vagyis több, mint felére
csökkent.14) A föld így elvesztette korábbi, biztos jövedelmet nyújtó szerepét, (korábban
egy 1 acre-nyi föld átlagosan évi 1 font jövedelmet termelt), a földtulajdon kockázatosabb
befektetéssé vált, és mindez – valamelyest – csökkentette a földbirtoklás társadalmi
presztízsét is.
Az általunk vizsgált birminghami ipari vállalkozók esetében a
földbirtoklás szempontjából legtöbb adatot kínáló 1870-es években általában az üzletben
résztvevő első vagy második generációról beszélhetünk. Egyértelműen kijelenthető, hogy
ebben az időszakban – egy fontos kivétellel – a vállalkozók nem váltak több ezer acre-s,
nagy földbirtokok tulajdonosaivá. A majdnem negyedmillió fontot hátrahagyó Thomas
Avery-ről (1813-1894; 2. generáció) megemlíti a Dictionary of Business Biography, hogy
vagyonának egy részét földvásárlásra fordította,15 ám a Return of Landowners tanúsága
szerint az 1870-es évek elején még csak 231 acre földje volt, és ez a későbbiekben sem
érte el sosem az 1000 acre-s küszöböt.16 Bátyja, William (1812-1874) 318 acre földdel
bírt. Josiah Mason-nek összesen 738 acre földje volt Birmingham környékén, mely évente
mintegy 2500 fontot jövedelmezett neki. A mintegy negyedmillió fontot örökül hagyó
Joseph Gillott I (1799-1872), (Mason nagy vetélytársa a tollgyártás terén), mintegy 500
acre-rel bírt.17
Furcsának tűnhet, de igaz, hogy a fent említett üzletemberek néhány száz acre-s
birtokaikkal az élen jártak a birminghami felső-középosztály korabeli földvásárlásai terén.
A fenti vásárlások ugyan még mind a föld árának a zuhanása előtt történtek, tehát lehetne
arra számítani, hogy a későviktoriánus és edwardiánus korban jelentősen fellendült a
13 Girouard, Mark, The Victorian Country House. Yale University Press, New Haven and London, 1979, p.
381., p. 392., és p. 11.
14 Crook, Mordaunt J., The Rise of the Nouveaux Riches. Style and Status in Victorian and Edwardian
Architecture. John Murray, London, 1999. p. 19.
15 DBB, 1. kötet, p. 85.
16 Ballard, p. 611.
17 Di Bryan, John, The Gillott Family and the Rotton Park Estate, History of Bham 3 (1998), p. 58.
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földvásárlás, ám Phillada Ballard kutatásai alapján tudjuk, hogy nem így történt, egészen
1860 és 1920 között mindössze egy birminghami vett 1000 acre feletti birtokot.18
Ráadásul a fent említett négy eset mögött sem földbirtokos-dinasztia alapításának
szándéka húzódik: Thomas és William Avery ugyanis mindketten a Birmingham
központjától 3-4 mérföldre fekvő Edgbaston kertvárosában éltek életük végéig (Beach
Lawn, illetve Norfolk Road), akárcsak Joseph Gillott I. Mindhármuk földvásárlása csakis
befektetés jellegű volt, legjobban Gillott-nak jött be a dolog, az ő földjei ugyanis eleve
értékesebb városi és elővárosi területek voltak.19
Josiah Mason egészen jelentékeny földvásárlásai mögött pedig nagyszabású
filantróp projektjei (árvaházak, egyetem), a gyermektelen vállalkozónak nem állhatott
szándékában földbirtokos-dinasztiát alapítani.
A földvásárlás esetleges komplex indítékait jól jellemzi George Cadbury három
fiának példája, akik 1900-ban közösen vettek mintegy 400 acre-nyi termőföldet. A
földvétel részben befektetési célokat szolgált, hiszen nagy részét kiadták. Egy birtokot
tartottak meg, amelyen a három testvér kis country house-akat építtetett: ezeket
nyaralókként használták.
Nem arról van szó tehát, hogy a vagyonos üzletemberek teljesen lemondtak volna
a föld esetleges előnyeiről, csak éppen elsöprő többségükben más céllal vettek birtokot:
már az első generációtól jellemző, hogy mindenkinek meg volt a maga kertvárosi és/vagy
vidéki birtoka, amely ugyan nem igazán volt hatalmas, ám a kívánt szórakozási és
sportcéloknak általában – legalábbis egyenlőre – megfelelt. Az 1880-as évekig
egyértelműen a Birmingham belvárosától 3-4 mérföldre fekvő Edgbaston kertvárosa
számított a felső-középosztály első számú lakóhelyévé, 1866 és 1895 között a
legvagyonosabbak 44 %-a élt itt,20 a fent említett Avery-k és Gillott mellett itt lakott a
birminghami ipari elit színe-java: többek között a Chance, a Nettlefold, a Cadbury, a
Keen és a Kenrick család több tagja is. Joseph Chamberlain is itt élt 1878-ig, (egy
utcában öccsével, Herbert-tel és John Homer Chance-szel). Ha egy 1870-es évekbeli
Directory-ban megnézzük az Edgbaston-i utcák lakóit, az olyan utcákban, mint az
Augustus Road, Farquhar Road, Norfolk Road, Edgbaston Park Road vagy Harbourne
Road, egymást érik az ismerős nevek. A Harbourne Road-on lakott többek között Robert
Chance és – elköltözéséig – Richard Cadbury. Az ekkoriban kialakuló családi network az
18 Ballard, p. 611.
19 Ballard. p. 627.; Di Bryan, Ibid.
20 Ballard, p. 555.
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1860-as,

1870-es

években

egy

földrajzilag

könnyen

behatárolható

területre

koncentrálódott.
Joseph Chamberlain 1878-as, George és Richard Cadbury 1880-as és 1881-es
elköltözése azonban már jelezte, hogy a helyi elit többre vágyott, mint amit a vidékies
jellegű, ám beépítettsége révén mégis csak korlátolt lehetőségeket kínáló Edgbaston
adhatott. (A kertvárosban 16 acre volt a legnagyobb birtok.21) Költözésük azon trend része
volt, melynek keretében a felső-középosztály olyan, a városközponttól távolabb, 6-8
mérföldre fekvő területekre kezdett kiköltözni, ahol korábban inkább csak nyaraló-jellegű
házak voltak: többek között ilyen volt a várostól délre Yardley és Solihull, északra pedig
Sutton

Coldfield.

(Mindez

nem

jelentette

Edgbaston

jelentőségének

teljes

visszaszorulását,22 1895 és 1924 között a legvagyonosabbaknak 30%-a lakott itt,23 ami
még mindig figyelemreméltó arány; a vizsgált személyek közül sokáig itt lakott még
például William Beilby Avery, 1901-es haláláig Sir George Kenrick, 1897-es haláláig
Robert Chance, 1900-es haláláig John Homer Chance, és élete végéig /1915/ Birmingham
második milliomosa, Arthur Keen is. Utóbbi három személy számára egész életében az
üzlet volt a legfontosabb.)

21 Ibid. p. 290.
22 Az előváros az egész 20. század folyamán különleges jelentőséggel bírt a birminghami (felső-)
középosztály életében, nagyon sokáig a város legerősebb konzervatív bástyájának számított, mely csak
az 1997-es parlamenti választások földcsuszamlásszerű munkáspárti győzelme során lett Labour
választókörzet.
23 Ballard,. p. 555.
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6. Kép. Highbury

•

Joseph Chamberlain a kintebb fekvő, ritkábban lakott Moor Green-ben építette fel
Highbury rezidenciáját, George Cadbury 1881 és 1894 között a Northfield-i
Woodbroke házban lakott. Mindez azonban csak korlátozott birtoknövekedéssel járt
együtt: Highbury egy 25 acre-nyi birtokon feküdt, George Cadbury Woodbroke-ja
pedig egy 70 acre-nyi birtokon feküdt.

•

Amikor Richard Cadbury 1883-ban elköltözött Edgbaston-ból, egy olyan kúriát bérelt,
melyhez egy 20 acre-s park tartozott. Moseley Hall-t aztán a parkkal együtt 1891-ben
megvette (19 000 fontért), majd a későbbiekben még 75 acre-vel bővítette birtokát
mintegy 37 000 fontért.

•

Amikor George Cadbury 1894-ben továbbköltözött, új, (szintén Northfield-i) háza, a
The Manor még mindig csak 120 acre-nyi területen feküdt.

•

James Timmins Chance 1870 és 1879 között egy The Four Oaks Estate nevű nemesi
birtokot bérelt Sutton Coldfield-ban, ez 203 acre-n terült el.

•

Alfred Bird 1900-ban vásárolt házat a városközponttól 8 mérföldre elterülő Solihullban, (Tudor Grange), amelyet 27 acre föld vett körül.
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•

A jótékonysági célokra több százezer fontot költő Josiah Mason (1795-1881) még
ennél is közelebb maradt a városhoz, Erdington-i villáját szintén nem vette körül
jelentős nagyságú földbirtok.
A leggazdagabb birminghami késő-viktoriánus ipari vállalkozók földbirtoklásait

megvizsgálva, a legtöbb esetben nem találunk olyan földbirtokokat, amelyek akár csak
távolról is megközelítették volna azokat a birtoknagyságokat, melyek sokáig széles körű
elfogadást élveztek, mint a nemesi státusz egyértelmű kritériumai. Par excellence gentrybirtokok vásárlása helyett inkább folyamatos külső irányba történő kiköltözés figyelhető
meg, olyan, húsz-harminc acre-től maximum néhány száz acre-ig terjedő birtokokra,
melyeken mindazonáltal lehetséges volt a vidéki úri életmód – legalábbis részleges –
felidézése. Ezek a házak fekvésük révén továbbra is lehetővé tették a Birmingham-be való
rendszeres bejárást, az üzlettel való (többé-kevésbé) aktív foglalkozást („George Ferguson
Chance /1854-1933; 4. generáció/ első világháború előtt bérelt házából, Blackmore Park
House-ból könnyen be lehetett jutni Birmingham-be vonattal. Így George be tudott járni
dolgozni.”24). Ugyanakkor teret engedtek a vidéki, úri életmód bizonyos elemei
utánzásának is. Tipikusan ilyen country house volt Richard Tangye Gilbertstone nevezetű
háza, melyet 1877 körül építtetett egy 10 000 font értékű, 50 acre-nyi birtokon. A birtok
leírása érthetővé teszi, miért választottak effajta lakóhelyet a vállalkozók:
„Nagyon kellemes lakóhely, amely ugyan a Coventry Road-on fekszik, (vagyis
megoldható a bejárás – T. A.) ám jó néhány mérföldre a városközpont zajától és
forgalmától. Minden oldalról gyönyörű növényzet veszi körül, Gilbertstone-ban a vidék
hangulata szippantható a levegőben, a hely a nyári napokon különösen festői és bájos
képet mutat. Az épület, ahol Mr. Richard Tangye az év nagy részét tölti, egy régi kúria
helyén épült. Így aztán egyfelől ez egy olyan modern ház, amely elosztásában megfelel
napjaink követelményének, másrészt azzal az előnnyel bír, hogy gyönyörűséges régi
kertek tartoznak hozzá… Gilbertstone 750 lábnyira van a tengerszint felett, és 65 láb
magas tornyából remek kilátás nyílik.”25

24 Interjú Lady Cecilia Chance-szel.
25 Birmingham Faces and Places, Vol. II, 1890, p. 102.
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7. Kép. Gilbertstone

Az egyre kijjebb költözés mellett elterjedtté vált egy (tipikusan déli, esetleg
tengerparti) kúria bérlése vagy vétele, amely a későbbiekben – az aktív üzleti részvétel
teljes feladása után - állandó lakhellyé is válhatott, vagy pedig egy frissen vásárolt
londoni ingatlan mellett továbbra is a szezonális rezidencia szerepét tölthette be. Richard
Tangye is csak 1894-ig maradt Gilbertstone-ban, 62 évesen végleg elhagyta
Birminghamet. Már ezt megelőzően vett egy tengerparti birtokot, Glendorgal-t, (előtte
éveken át bérelte), 1894-ben pedig végleg délre, Surrey-ba költözött. Richard és George
Cadbury – noha sosem költöztek el Birminghamből - 1897-ben közösen vettek egy vidéki
házat Malvern-ben. George a század elejétől Londonban és Észak-Olaszországban is
bérelt egy lakást, (ez utóbbi azért igencsak kivételesnek számított). A Nettlefold-ok egyik
ágának vizsgálata ugyanakkor azt mutatja, hogy nem volt markáns különbség az üzletben
már egyáltalán nem érdekelt és az attól éppen eltávolodó családtagok lakóhelyi mintái
között:
A cégalapító John S. Nettlefold harmadik fia, Frederick Nettlefold (1833-1913)
1878-ban vette meg a Surrey-i Streatham Grove-t. Először csak második számú székhely
volt számára, hiszen 1891-ig a Nettlefolds. Ltd. elnöke volt, (bár a cég történésze szerint
elnöki tevékenysége nem volt nagy hatással a cég történetére26), ám 1891-től a londoni
székhelyű Samuel Courtalds & Co. elnöke lett (felesége révén rokonságba került a
Courtalds-okkal), ekkortól már teljesen megszűnt birminghami üzletembernek lenni.
Streatham Grove vidéki környezetben feküdt, bizonyos pontjairól panoráma nyílt délkelet
felé, üvegháza és istállói egyaránt voltak a birtoknak, amely azonban nem volt nagyobb,
26 Jones, 2. kötet, p. 211.
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mint 34 és fél acre,27 (vagyis pont olyan jellegű country house volt, mint amilyenekre a
Birmingham közelében maradt vállalkozók szert tettek).
Az üzletből már kifelé hátráló Frederick egyik fia sem lett érzett különösebb
affinitást az ipar világa iránt, bár az idősebb, Frederick John (1867-1949) még hosszú
éveken át a Samuel Courtalds igazgatója maradt, „nem volt sem aktív, sem befolyásos
tagja az igazgatótanácsnak.”28 Ő színész és társulatigazgató lett, míg öccse, Archibald
(1870-1944), mozi- és stúdiótulajdonos. Frederick John 1925-ben vette meg a Chelwood
Vachery nevezetű kastélyt Sussex-ben. Unokatestvéreik, a cégalapító elsőszülött fiának
gyerekei egy része továbbra is érdekelt maradt az üzletben, ám ők sem ragadtak
Birminghamben:
•

A legidősebb, Edward (1856-1909) (élete végéig igazgató a cégben) fenntartott egy
Birmingham-közeli rezidenciát (Harbourne Hall), miközben Surrey-ben is volt egy
háza.

•

A fiatalon elhunyt Hugh (1856-1893), aki élete végén két évig Nettlefolds-igazgató
volt, Edgbaston-ban élt.

•

Oswald (1864-1924), aki nem vállalt szerepet a családi üzletben, Londonban élt.

•

A szintén nem üzleti pályára került John Sutton Nettlefold (1866-1930) a maga építette
Winterbourne House-ban (Edgbaston Park Road) lakott élete második felében,
melynek kertjét felesége tervezte, (ma botanikus kert), a birtok nagysága 6 acre.
Emellette azért egy déli rezidenciát is fenntartott Gloucestershire-ban.

•

Godfrey-nak (1874-1918), aki 10 éven át volt igazgató, Edgbastonban és Sussex-ben is
volt háza.29
Frederick John Chelwood Vachery kastélyát fia, Frederick (1927- ; 4. generáció)

1955-ben eladta és helyette a Gloucestershire-i Nether Lypiatt Manor-t vette meg,
emellett egy kenyai rezidenciája is volt (Juja House). (A 16. században épült, 1920-as
években felújított Nether Lypiatt 2001-ben a kenti herceg tulajdonában volt, és mintegy 1
millió 600 000 fontra volt értékelve.30)
Mint eredetileg londoni családnak, (a cégalapító John S. Nettlefold nem is
költözött sose Birmingham-be, inkább fiait küldte oda,) a Nettlefoldok sosem szakadtak el
27 Crofton, Anthony, C., A Genealogical Account of the Nettlefolds. 1963. p. 9.
28 Jones, ibid., p. 255.
29 Crofton, pp. 5-9.
30 Daily Telegraph, 2001, március 14.
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Dél-Angliától. Ugyanakkor a többi birminghami család üzlettől távolodó tagjai esetében
is a fenti minta terjedése figyelhető meg: Sir James Timmins Chance 1879-ben költözött
Londonba, (ekkor, 65 évesen már nem vett részt a cég irányításában), de Brighton mellett
egy tengerparti rezidenciája is volt. Elsőszülött ügyvéd fia, Sir William Chance (18531935), éppúgy Surrey-be költözött, mint mondjuk Richard Tangye: 1897-ben a kor egyik
sztárépítészével, Lutyens-szel terveztetett házat magának. Ezt a házat is viszonylag kis
birtok vette körül.31

2. Country house dzsentrifikáció
Úgy tűnik tehát, a későviktoriánus, edwardiánus birminghami ipari elit elsöprő
többsége kapcsán nem beszélhetünk a földbirtoklás dzsentrifikációjáról (’landed
gentrification’), mivel ennek alapvető feltétele, a nagybirtok – egy később tárgyalandó
markáns kivételtől eltekintve – nem került vállalkozói családok tulajdonába.32 Az üzlettől
eltávolodók legfeljebb csak kis mértékben helyezték át jövedelmük alapjait a földbirtokra,
gazdasági értelemben vett dzsentrifikáció nem jelentkezett. Sokkal nagyobb csáberővel
bírtak a viszonylag kis birtokok által körülvett country house-ok, melyek lehetővé tették a
nemesi életmód elemeinek utánzását. A par excellence nemesi életmód űzői a
későviktoriánus-korban „többlaki” életet éltek: a téli hónapokat a vidéki kúriában
töltötték, aztán május elején felköltöztek Londonba és ott maradtak, amíg a szezon tartott,
vagyis augusztusig. Ősszel Skóciába mentek vadászni, majd karácsonyra visszatértek a
vidéki rezidenciába. A szezon kezdete előtt előfordulhatott, hogy egy tengerparti
üdülőhelyen töltöttek néhány hetet, esetleg külföldre utaztak.
A birminghami felső-középosztály iparból meggazdagodott tagjai a második (déli,
esetleg tengerparti) lakóhely megteremtésével, és - adott körülmények között (aktív üzleti
tevékenység feladása) esetén – a délre költözéssel nagymértékben képesek voltak ezt az
életmódot utánozni. Ugyanakkor az üzleti életben továbbra is aktívan részt vevő,
Edgbastonban vagy Birmingham környékén maradt családok is sokat adoptáltak a nemesi
életmód elemeiből: bár nem hagyhatták ott a várost hónapokig, a vakációt igyekeztek a
31 Brown, Jane, Lutyens and the Edwardians. An English Architect and his Clients. Viking, London, 1996.
pp. 32-37.
32 Phillada Ballard kutatásai alapján tudjuk, hogy 1860 és 1920 között mindössze egy birminghami vett
1000 acre feletti birtokot, (aki nem volt más, mint a fejezet során később kitárgyalt G F Muntz II).
Ballard, p. 611.
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tengerparton tölteni és a kontinensre irányuló utazások is egyre elterjedtebbé váltak, (noha
a családi vakációzás intézménye a 19. században legalább annyira polgárinak számított,
mint nemesinek, és a külföldi utazások megkezdése sem köthető teljesen egyértelműen a
nemességhez.33) Különösen népszerűvé vált Svájc, mely egyformán lehetővé tette a hegyi
sétákat és a hegymászást. Voltak azonban olyanok is, /például Richard Tangye/, akik
távoli egzotikus országokat /Egyiptom, Ausztrália/ is megcéloztak. Gyakoribbá váltak a
társadalmi események, kerti partik, bálok és fogadások. Teret nyertek a sportok: ugyan az
Edgbaston-i kisebb birtokok csak egy részüket (lovaglás, tenisz, krokett) tette lehetővé, a
Birmingham környékiek már több mindent megengedtek.34 A fácán-, fajd-, stb.-vadászat
(’shooting’)

és

a

lóhátról

űzött

rókavadászat

(’hunting’)

mindenképpen

szimbólumértékűnek számított, különösen az utóbbi, amelynek előfeltétele, a lótenyésztés
amúgy is hagyományos nemesi életmód-elem volt. A lótenyésztés és a vadászat komoly
szenvedéllyé is válhatott, (többek között Joseph Henry Nettlefold-nál35 (1827-1881), Sir
Harold Lincoln Tangye-nél36 (1866-1935), Sir William Beilby Avery-nél (1854-1908),
vagy P. A. Muntz-nál, akinél ez odáig fokozódott, hogy már „másra sem tudott gondolni,
csak a rókavadászatra” és halálát is lováról leesve lelte37), amely művelői szemléletére,
sőt, nyelvezetére is jelentős hatással volt. („horsey vocabulary”38) Költségvonzatát
mutatja, hogy az 1870-es években egy tenyészló tartása évi 300 fontba került, az első
világháború után ez felszökött 400-500 fontra.39 A vadászathoz szükség esetén birtokot
béreltek.
Mindezek mellett érdemes az életmód talán legfontosabb (és a kvantifikálás által
legegyértelműbben megítélhető) elemét részletesebben is megvizsgálni: vajon a kutatott
családok szolgatartása mennyire vethető össze a nemesi szolgatartással?
A viktoriánus társadalom igen nagy részének életformáját meghatározták a
háztartási alkalmazottak: még az alsó-középosztálybeli háztartásoknak sem kellett teljesen
nélkülözniük a fizetett segítséget, ilyen értelemben tehát ők is „a szolgatartó
33 Malchow, Gentlemen Capitalists, pp. 367-368.
34 A nemesi életmód elemeinek a birminghami felső-középosztályban megfigyelhető elterjedésének
részletesebb leírását illetően lásd: Ballard, pp. 286-370.
35 Birmingham Gazette, 1881, nov. 24.
36 Birmingham Daily Mail, 1935, február 27.
37 Desirée Hancock 2003 október 9-i levele.
38 Cannadine, David, The Theory and Practice of the English Leisure Classes. p. 463. In: The Historical
Journal, 21, 2 (1978), pp. 445-467.
39 Ibid.
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osztályok”-hoz sorolhatók. (Sokatmondó, hogy 1861-ben a foglalkoztatott lakosság 15
százaléka háztartási alkalmazott volt,40 és a későbbiekben a középosztálybeli háztartások
növekedésével párhuzamosan a szolgák száma még tovább növekedett.)
Egy átlagos középosztálybeli család 1-3 szolgával bírt /szakácsnő, szobalány(ok)/,
(a „szolgatartó családok” nagy többsége ide tartozott). A gentry-státuszhoz szükséges
szolgaszámot illetően azonban nincs egyetértés: F. M. L. Thompson szerint 5-6 elegendő
volt, Girouard 8-at említ, míg Cannadine szerint legalább 12-re volt szükség. Abban
azonban mindenki egyetért, hogy még az egyszerű nemesi lét is megkövetelt legalább 1
bentlakó férfiszolgát.41 (Ugyanis nemcsak a szolgák puszta száma számított, a
férfiszolgák és különösen egy komornyik alkalmazása is presztízsnövelő tényező volt.)
Ballard számításai szerint a 19. században egy felső-középosztálybeli család számára 7
bentlakó és 4 bejáró szolga fenntartása éves szinten mintegy 1000 fontba került, (ebből a
szolgák bére mintegy 550 fontot tehetett ki).42 Ez az összeg jócskán meghaladta a
középosztály jelentős részének teljes évi jövedelmét.
A skála felső szintjét képviselő legnagyobb arisztokrata háztartások egészen
tekintélyes mennyiségű szolgával tarthatták fent a családtagok és vendégek kényelmét,
illetve a család presztízsét: akár 50 bentlakó szolgát és 40 kertészt is tarthattak. (Egy ilyen
ház fenntartása simán felemészthetett akár évi 30 000 fontot is.) (A szolgák nemcsak
státusszimbólumnak számítottak, állandó jelenlétük, /amely időnként kifejezetten terhes is
lehetett/, arra szorította a frissen felemelkedett családok tagjait, hogy betartsák a
felsőosztálybeli viselkedés elvárható normáit: a szolgák tulajdonképpen ily módon is a
felsőosztálybeli életstílus garanciáivá váltak.) Bár az 1870-es évektől kezdve a háztartási
gépek megjelenésének köszönhetően valamelyes hanyatlás figyelhető meg a szolgák
számában,43 a jelentős country house-k az első világháború után is 25-30 szolgával
büszkélkedhettek, és még a hanyatló gentry képviselői is megengedhettek maguknak 510 szolgát.44 (A nagy választóvonalat majd - e tekintetben is - a második világháború
jelenti majd, ezt követően már tényleg csak a dúsgazdagok engedhették meg bentlakó
szolgák tartását.)
Ballard meglátása szerint a birminghami felső-középosztály körében 1851-et
40 Clausen, Christopher, How to Join the Middle Classes (With the Help of Dr. Smiles and Mrs. Beeton). p.
414. In: The American Scholar, 1993 nyár, pp. 403-418.
41 Gerard, Jessica, Country House Life, Family and Servants, 1815-1914. Blackwell, London, 1994. p. 151.
42 Ballard, p. 270.
43 Cannadine, The Theory and Practice of the English Leisure Classes, p. 449.
44 Ibid. p. 450.
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követően figyelhető meg jelentős mértékű növekedés a szolgák számában,45 ettől kezdve
e csoport életmódjának elfogadott részévé vált a szolgatartás, (és az is maradt, egészen a
második világháborúig).
Az általam vizsgált családok szolgatartásának elsődleges forrásai a népszámlálási
feljegyzések, (census records) amelyek háztartások szerint rögzítették a családtagok, /
beleértve a bentlakó szolgák/ és a népszámlálás idején esetlegesen a házban
vendégeskedők nevét, korát és foglalkozását, /családtagok esetében a családban betöltött
szerepet/.
Kézenfekvőnek tűnt a birminghami városi levéltárban hozzáférhető, 1881-es
népszámlálási adatok kigyűjtése, mely alapján kijelenthető, hogy a vizsgált családoknak –
általánosnak tűnő módon – e korszakban rendszerint 4-6 bentlakó szolgája volt: így
például William Chance II-nek 5;
•

Robert Chance-nek 9, valamint 2 kertész, akik a kertészlakban laktak

•

Alexander M. Chance-nek 6

•

a takarékosnak tartott Josiah Mason-nek (1795-1881) halálát megelőzően 4

•

Arthur Keen-nek (1835-1915) 5

•

Thomas Avery-nek (1813-94) 4

•

az együtt élő William B. és Henry Johnstone Avery-nek 4

•

Richard Tangye-nek (1833-1906) 1 nevelőnő és 3 bentlakó szolga

•

George Tangye-nek 1 nevelőnő, 1 nővér, 1 szakácsnő és 3 szobalány

•

Edward John Nettlefold özvegyének 7, köztük egy komornyik és egy nevelőnő is.46
Richard és George Cadbury 3 illetve 2 bentlakó szolgájával - valószínűleg a

kvéker hagyományok visszafogó ereje miatt - kilóg a mintából. Az igazsághoz azonban az
is hozzátartozik hogy George Cadbury második házassága idején már vagyonának
megfelelő számú háziszolgát tartott az idős vállalkozó (a 20. század elején a The Manorban szolgái száma már meghaladta a 20 főt) – második felesége nyitottabb szemlélete
igencsak közrejátszhatott ebbe.
Amikor Joseph Chamberlain 1861-ben elvette Harriet Kenrick-et, még csak egy
szakácsuk és szobalányuk volt. 1871-ben már 5, 1881-re pedig már 9 (bentlakó) szolgájuk
volt. 1871-ben Henry Chance-nek 8 szolgája volt, James Timmins Chance-nek 18, (igaz,
ez lecsökkent 7-re (1881), amikor Londonba, az előkelő Prince’s Gate-beli rezidenciájába
45 Ballard, p. 256.
46 Valamennyi fent említett adat: Birmingham Reference Library and Archives, 1881-es cenzus
(mikrofilm).
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költözött).
Az alkalmazott bentlakó szolgák száma a 20. század elejére jelentős mértékben
nőtt a két évtizeddel előtti állapotokhoz képest: ekkor már 10-20 fős szolgasereget
tudhattak magukénak a Birmingham környéki, Worcestershire-i vagy Warwickshire-i
vidéken élő vagy már Dél-Angliába költöző módos családtagok.47 Ez a szolgaszám nem
versenyezhetett az arisztokrácia szolgahadával. („Íme a Blackmore Park, amit George
(Ferguson Chance /1854-1933/) és felesége bérelt az első világháború előtt, és íme a
szolgák.” (Interjúalany rámutat a fényképre, amin körülbelül 20-25 szolga látható.) „Ez
most így talán soknak tűnik, de ha az ember arisztokrata volt, akkor háromszor ennyi
szolgája volt. Na persze, ez se számított azért rossznak.”48) A 20. század elején a
meggazdagodott birminghami gyároscsaládok szolgatartása, akárcsak életmódjának sok
más fontos eleme, a jómódú (vagyis anyagi bázisát és korábbi életvitelét fenntartani
képes) vidéki nemesi családok életmódjára emlékeztetett.

8. Kép. A Blackmore Park House személyzete 1915-ben

Ráadásul e családok nemcsak életmódjuk jellegében, minőségében vették fel a
versenyt tekintélyesebb családfával bíró szomszédaikkal, sejtésem szerint azok
elismerésére, elfogadtatására is jó eséllyel pályáztak. Sir Richard Tangye elsőszülött fia,
Harold Tangye (1866-1935), ameddig aktívan vett részt a Tangyes Ltd. irányításában, a
Birmingham központjától két mérföldre fekvő Warley Abbey-ben élt. Valamikor az 191047 A Birmingham környékén maradt családtagok esetében l. Ballard, p. 268., a délre költözöttek esetében l.
például: Brown, Lutyens and the Edwardians, p. 36.; Tangye, Nigel, The Story of Glendorgal. A
Personal View. Truran, 1984, p. 57.
48 Sir Jeremy Chance (1926-) és Lady Cecilia Chance (1928- ) Sir Jeremy nagyapjának szolgáiról.
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es évek elején azonban már csak (a meglehetősen formális) elnökhelyettesi címet vállalta,
ugyanekkortájt baroneti címet kapott és kintebb költözött: a III. Edward-korabeli,
Shakespeare III. Richardjában halhatatlanná tett Maxstoke Castle-ba. A kiváló, külföldön
is sokat vadászó sportember egy ilyen kastéllyal minden különösebb probléma nélkül
elfogadtatást nyert neves szomszédai körében.49
Neves kúriához jutott Arthur Lucas Chance (1853-1932; 3. generáció) – akárcsak
apja, Robert Chance (1821-1897) – sokáig Edgbastonban élt. 1895-ben vette meg a
korábban éveken át bérelt Great Alne Hall-t és körülötte fekvő földeket (6570 fontért).50
Bár az egész birtok csak 113 acre-s volt, mindez elegendő volt ahhoz, hogy Arthur - aki a
vidéki úri társadalomban jelentős presztízsértékű Justice of Peace és Deputy Lieutenant
posztokat is betöltötte51 - bekerüljön az 1903-ban kiadott Worcestershire Book of Gentry
című reprezentatív kiadványba, valamint egy másik, valamikor az 1910-es években
kiadott hasonló jellegű kiadványba, amelyben mintegy 100 Warwickshire-i földbirtokos
került bemutatásra.52 (Egyik könyvben sem ejtenek szót üzleti tevékenységéről, igazgatói
posztjáról, vagyonának eredetéről.)
Arthur Lucas Chance esetében egész konkrét bizonyítékát leljük annak, amit
számtalan egyéb esetben csak közvetett bizonyítékok alapján állíthatunk: az 1880-as
évektől egy viszonylag kis birtok nemcsak a vidéki úri életmód felidézéséhez volt
elegendő, hanem – bizonyos más feltételek (vagyon, country house, megfelelő életmód és
nyitottság a helyi vidéki társadalom tagjaival szemben) teljesülése esetén - a helyi nemesi
társadalom által történő befogadáshoz is.
Mindezek alapján úgy érzem, indokolt a különbségtétel a földbirtoklás
dzsentrifikációja (’landed gentrification’) és a country house dzsentrifikáció (’villa
gentrification’) között; bár az előbbi szinte egyáltalán nem, az utóbbi viszont igen csak
jellemző volt a birminghami későviktoriánus és edwardiánus ipari elitre. Mindez több
okra vezethető vissza:
Az itteni vállalkozók a 19. század végén, 20. század elején is messze álltak attól,
hogy vagyonilag egyenrangúnak érezhessék magukat a leggazdagabb polgári eredetű
angol családokkal, (a Guiness-ekkel, a Wills-ekkel, a Peel-ekkel vagy a Rotschild-okkal).
(1939-ig is csak összesen 4 darab milliós vagyont hagytak hátra a városban.) A vagyoni
49 Tangye, Nigel, The Story of Glendorgal. A Personal View. Truran, 1984. p. 28.
50 Ballard, p. 628.
51 Cornish’s Birmingham Yearbook, 1918.
52 Worcestershire Book of Gentry, 1903, p. 14.; Grant, John, (szerk.) Warwickshire: Historical and
Biographical Pictorial. p. 21.
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alapok tehát azt már eleve nem tették lehetővé, hogy a valóban arisztokratikusnak
tekinthető lét elemeit megszerezzék: vagyis, hogy egyszerre vegyenek egy nemesi
székhelynek alkalmas kúriát, ehhez legalább 10 000 acre földet, és még egy tekintélyes
londoni rezidenciát. Ilyesmire nem is igen gondolhattak, hiszen mindez akár fél millió
fontot is igényelt volna;53 annyi pénze pedig elvileg csak maroknyi birminghami
nagyiparosnak volt, (gyakorlatilag pedig ők sem biztos, hogy ennyit szánhattak volna
ilyesmire).
Ha arisztokrata létről nem is álmodozhattak, a második legmagasabb szint, vagyis
a gentry-lét hagyományos életformája, melyet elsősorban az egy-két ezer acre által
körülvett kúria testesíthetett meg, az általam vizsgált csoport tagjai számára elérhető volt.
Ám – egy jelentős kivétellel – senki nem vásárolt 1000 acre feletti birtokot,
megelégedtek a country house dzsentrifikáció nyújtotta élvezetekkel és előnyökkel.
Mindebben gyakorta szerepet játszott az is, hogy többen érdekeltek maradtak az üzlet
operatív irányításában, amely olyan lakóhelyet igényelt, ahonnan viszonylag könnyen be
lehetett jutni a városba. A country house dzsentrifikáció jellegénél fogva tökéletesen
megfelelt a vagyonos, az üzlet iránt még mindig érdeklődő, polgári identitásának jelentős
részét megőrző birminghami vállalkozó számára: egyrészt a házak elég közel voltak a
városhoz ahhoz, hogy továbbra se jelentsen gondot a rendszeres bejárás, az üzleti életben
való aktív részvétel, ám ugyanakkor elég távol is feküdtek a terjeszkedő város
kellemetlenségeitől és terepet biztosíthattak egy nyugodt, vidéki életformának, melybe
beletartozott bizonyos úri szabadidős tevékenységek űzése is. Másrészt Harold Tangye és
Arthur Lucas Chance példája egészen konkrétan mutatja azt, ami a többi esetben is
valószínűsíthető: az 1880-as évektől a nagybirtok már nem volt feltétele a helyi úri
társadalomba történő beilleszkedésnek, elfogadtatásnak.
Ugyan részletesebb összehasonlító kutatásokat nem állt módomban e téren
végezni, minden valószínűség szerint a country house dzsentrifikáció – még ha
Birmingham környékén gyakori előfordulás is figyelhető meg – nem itteni sajátosság
volt, más területeken is előfordulhatott. Konkrét analógiát rögzített George Sheenan a
nyugat-yorkshire-i, réziparban érdekelt, városból kiköltöző vállalkozók vidéki házainak
tanulmányozása során: kutatásai szerint e kúriákat nem sok föld vette körül.
Megfogalmazása szerint a házak általában „csendes helyeken fekvő jó házak voltak,
ahonnan lovaskocsival be lehetett érni az üzlethez”,54 vagyis pont olyanok, mint
53 Crook, p. 21.
54 Sheenan, George, Brass Castles (West Yorkshire New Rich and Their Houses 1800-1914) 1993., p. 106.;
Tony Howe kutatásai szerint a középviktoriánus Lancashire-i pamutgyáros-elit körében is viszonylag
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amilyeneket a birminghami vállalkozók kerestek vidéki életük megtervezése során.
A milliomos-üzletemberek földvásárlásáról szóló országos szintű kutatások is
alátámasztják a föld fontosságának fokozatos csökkenését, illetve ezzel párhuzamosan a
country house-dzsentrifikáció terjedését valló álláspontot. Thompson adatai szerint az
1809 és 1893 között meghalt, üzleti életből érkező 74 milliomos 80 %-a (60 fő) alapított
földbirtokos dinasztiát.
Az 1894 és 1914 között meghalt 96 üzletember-milliomos közül - Thompson
kutatásai szerint – 50-nek, (vagyis már csak 52%-nak) volt vidéki birtoka tekintélyes
nagyságú földdel, 26-nak (27%) vidéki kúriáját meglehetősen kevés föld vette körül, és
további 10 (10,5%) rendelkezett londoni rezidenciával.
Az 1915 és 1940 között elhunyt 185 milliomos-üzletemberek vizsgálata pedig azt
mutatja, hogy erősödött az előző korszakban elkezdődött tendencia, a legvagyonosabb
üzletembereknek már csak 47 százaléka (87 fő) vett jelentős birtokot, további 50 személy
már csak olyan country house-t vett, amelyet már csak csekély föld vett körül.55
Vizsgálati mintámban mind a négy, 1939 előtt elhunyt birminghami milliomos
szerepel. Közülük hárman 1915 és 1940 között haltak meg: egyikük sem alapított
földbirtokos dinasztiát, ketten abba az 50 főbe tartoztak, akik country house-át csak igen
csekély föld vette körül. Egyiküket már tárgyaltam fentebb: George Cadbury (1839-1922)
Manor-jéhez csak 120 acre-nyi birtok tartozott.
A másik, a több, mint két millió fontot hátrahagyó Charles Henry Scribbans
(1875-1935) életvitele – mint látni fogjuk - minden volt, csak nem visszafogott, házát
olyan luxus jellemezte, melyről mások álmodni sem igen mertek, ám a vállalkozó ennek
ellenére nem érezte szükségét annak, hogy jelentős földbirtokot vegyen, (pedig ő már
kihasználhatta volna az első világháborút követő helyzetet, amikor – főként a két millió
feletti birtokok örökösödési illetékének 40 százalékra történő emelésének eredményeként
– a földbirtokos nemesség igen nagy része volt kénytelen piacra dobni birtokát.56)
A harmadik e korszakban elhunyt birminghami milliomos, a korábban már
emlegetett „keményfejű” Arthur Keen (1835-1915) pedig még valódi country house-t
sem vett, maradt élete végéig Edgbastonban.
A negyedik – és egyben legelső - birminghami milliomos tekinthető az egyetlen
ritka volt a földvásárlás. Howe, Anthony, The Cotton Masters, 1830-1860. Oxford, 1984. p. 65.
55 Thompson, Gentrification, pp. 162-172.
56 Thompson, F. M. L., English Landed Society in the 20th Century. I Property Collapse and Survival.
(Presidential Address) p. 20. In: Transactions of the Royal Historical Society. 5. folyam. 40, 1990. pp. 124.)
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olyan ipari vállalkozónak, aki maradéktalanul eleget tett a landed gentrification
kritériumainak és valódi földbirtokossá vált – igaz, ugyanakkor vállalkozói teljesítménye
sem igen bírálható. George Frederick Muntz II (1822-1898) meglehetősen különc
fémgyáros apjától legidősebb fiúként a mintegy 600 000 fontos vagyon nagy része és a
családi cég vezetésének felelőssége mellett meghatározó lakóhelyi mintát is örökölt: G F
Muntz I (1794-1857) előbb a Sandwell Hall nevű kúriát bérelte az Earl of Dartmouth-tól
West Bromwich-ban (Black Country),57 majd az 1695 körül épült Umberslade Hall-t,
amely Lord Archer tulajdonában volt. Fia, G F Muntz II, (1822-1899) ezt tovább bérelte,
majd 1874-ben megvette a házat és a birtokot. Az Umberslade Hall-hoz tartozó 2486 acre
föld minden kétséget kizáróan jelentős földbirtokossá tette Muntz-ot,58 akinek viselkedése
egyértelmű földbirtokosi jellemzőket is mutatott: kastélya parkjában például szarvasokat
tenyésztett és földterületet adott egy helyi vasútállomás felépítéséhez, annak fejében,
hogy az állomáson még a gyorsvonatok is megálljanak,59 (mint ahogyan azt Anglia-szerte
tették mindenhol a vonatok a nagy földbirtokosok székhelyéhez közel eső állomásokon.)
Sokatmondó az is, hogy kedvenc időtöltése a vitorlázás volt, és még saját yacht-ja is
volt,60 amely valamennyi közül a legköltségesebb felsőosztálybeli státusszimbólumnak
számított.61

57 John A. Last levele, 2001. április 5.
58 Return of Owners of Land. Ezen birtok 3948 font évi jövedelmet adott. Bateman szerint Muntz összesen
2562 acre-nyi földtulajdonnal bírt, összesen 4212 font évi jövedelmet adva.
59 Muntz, Frederick Devereux, Muntz’s history. (dátum nélküli kézirat) p. 15.
60 Ibid., p. 14.; Desirée Hancock levele. 2004. január 4.
61 Crook, pp. 260-264.
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9. Kép. Umberslade Hall, 1874-től a Muntz család
rezidenciája

Mint már említettem, a 19. századot tekintve a Burke’s Landed Gentry általánosan
elfogadott megbízható forrásnak számít a nemesi címet nem szerzett, földbirtokkal bíró
úri társadalom családjait illetően. A Muntz-ok a referenciakötet 1863-as kiadásában még
nem voltak benne, az 1871-esben viszont már szerepelt mind G F Muntz II, mind
nagybátyja, Philip Henry, aki Edstone Hall tulajdonosaként szerzett elfogadottságot
magának.62 Mindez ráadásul három évvel azelőtt, hogy G F Muntz megvásárolta volna
Umberslade Hall-t, (vagyis ekkor formailag még nem is volt földbirtokos.63) (A család két
ága már egyébként a 1865-ös Walford’s County Families-be is benne volt, ám „a felső
tízezer szótáraként” emlegetett referenciakötet bevallottan nem a földbirtokhoz kötötte a
bekerülést.)
Az 1898-ban elhunyt G F Muntz II a kastélyt és a birtok nagy részét (mintegy
1700 acre-t) legidősebb fiára, Frederick Ernest-re (1845-1920) hagyta, akinek már csak
annyi köze volt az iparhoz, hogy benne volt néhány iparvállalat igazgatótanácsában, (ez
azért anyagilag nem jött rosszul neki, és unokája elmondása szerint amúgy is „teljesen
normális volt abban az időben egy hozzá hasonló úriember esetében”64). Teljes mértékben
62 Burke’s Landed Gentry 1871-es kiadás.
63 Érdemes lenne letesztelni, hogy az 1833-ban indított Burke’s Landed Gentry-be való bekerülésnek
valóban annyira szigorú feltétele volt-e a jelentékeny családi birtok, mekkora lehetett az esetleges
kivételeket adó, Muntz-ékhoz hasonló “kvázi-földbirtokos” családok bekerülési aránya.
64 Interjú Frederick Devereux Muntz-cal.
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a vidéki gentleman életét élte: lovakat tenyésztett, a birtokon rendszeresen szarvas- fácánés rókavadászatokat tartottak. Akárcsak apja, megyei Justice of Peace és Deputy
Lieutenant volt. Földesúrként ő nevezte ki a helyi lelkészt. (Apjának ez még nem állt
módjában, ezért amikor egy ízben összeveszett az anglikán lelkésszel, áttért baptistának
és egy baptista kápolnát építtetett a birtokon.)65 Frederick három legidősebb fia
viszonylag fiatalon meghalt, így a birtokot a negyedik, Gerald (1876 – 1947) örökölte, aki
apjáéhoz hasonló, kényelmes, úri életet élt.66 A fácánvadászatokat továbbra is
Umberslade-ben tartották, ám Gerald-nek volt egy kis szigete is Skóciában, ahová szintén
sokat jártak vadászni. Ilyen alkalmakkor saját kocsijukat rákapcsoltatták a LondonInverness között közlekedő vonatra.67
G F Muntz II tehát egy valódi, minden szempontból kifogástalan földbirtokosdinasztiát alapított, amely azonban fehér hollónak számított a birminghami (helyi szinten
szupergazdagnak számító) ipari elit körében. Senki más nem vett ekkora földbirtokot, és
nem adoptálta ilyen mértékben a hagyományos földesúri szerepet és annak feudális
eredetű jogait. Az életmód eltérő jellegét jelzi, hogy Gerald a 2 világháború között 45
szolgát tartott Umberslade-ben,68 amely már sokkal inkább az arisztokrata udvartartás
dimenzióiban mozgott, mintsem a 15-20 szolgát foglalkoztató jómódú gentry életstílusát
idézte.
G F Muntz II öccsét, Philip Albert Muntz-ot (1839-1908) hasonló törekvések
jellemezték: bár bátyjához hasonlóan benne maradt a cég vezetésében, a szíve leginkább
nem a fémgyártásért, hanem a lovakért és a rókavadászatért dobbant meg. A dinasztikus
szemlélet sajátos megnyilvánulásaként legidősebb fiát, Gerard Albert-et (1864-1927) épp
azért küldte a londoni King’s College-ba metallurgiát tanulni, hogy az átvehesse tőle a
cég vezetését (Gerard 32 évesen, 1896-ban lett Managing Director); Philip Albert pedig
így több időt tölthetett vadászattal.69 Bár földbirtokosság terén nem kelt versenyre
bátyjával, semmilyen más szempontból nem maradt el mögötte: amikor barátja, Lord
Redesdale építtetett egy hatalmas házat Gloucestershire-ben, Philip Albert építtetett egy
65 Muntz, Frederick Devereux, Muntz’s history, p. 14.
66 Az ő 1947-es halála (a 20. század folyamán drámaian megemelkedett örökösödési illeték rendezésének
terhe miatt) azonban már komoly anyagi gondot jelentett örökösének, Frederick Devereux-nek (1928 - ),
aki a birtok egy részének eladására kényszerült: így jelenleg mintegy 1400 acre van tulajdonában,
gazdálkodik.
67 Muntz’s history, p. 17.
68 Ibid. p. 17.
69 Desirée Hancock (Philip Albert Muntz unokája) 2003 október 9-i levele.

145

ugyanolyan nagyot Dunsmore-ban, nem messze Rugby-tól.70 Német úri hölgyként nevelt
feleségét „rendkívüli módon izgatta a társasági élet, ő és férje egyfolytában partikat adtak:
Dunsmore-ban és Londonban, ahol mindig bérelt egy házat a társasági szezonra. Rosalie
(a felsőosztálybeli szokásnak megfelelően) az udvarban is bemutatta lányait és
unokahúgait.”71
Ami különbséget jelentett e téren a család két ága között, az az hogy Philip Albert
felelőtlen módon túlköltekezett, és amikor meghalt, 66 000 fontos adósságot hagyott
fiára, aki így kénytelen volt eladni Dunsmore-t.72 Ezen az ágon - a Philip Albert által
szerzett baroneti cím dacára - nem sikerült valódi földbirtokos családot alapítani.

3. A végrendelkezések tanúsága
Mindezek után érdemes megvizsgálni, hogy a megszerzett vagyon örökül hagyása
terén milyen minták jellemezték a birminghami ipari elit mintámat adó képviselőit: az
egyéni identitás jellegéhez ugyanis nem csupán a pénz elköltésének módja, az ezáltal
kialakított életmód milyensége adhat kulcsot – a fennmaradt vagyon elosztása, a család
jövőjéről történő gondoskodás is rendkívül sokat elárulhat az egyén identitásáról, amely
véleményem szerint az esetleges kulturális, (szemléletbeli) elnemesedés lakmuszpapírja.
A családfő elképzelése gyerekei jövőjéről, a családi vagyon szétosztása természetesen
számtalan alakot ölthetett, a 19. század folyamán azonban két alapvető formája elég
élesen elhatárolható egymástól: a nemesség által gyakorolt primogenitúra, vagyis a
családi birtok, illetve a vagyon nagy részének a legidősebb fiúra hagyása, illetve ezzel
szemben a polgárságnak a vagyon többé-kevésbé egyenlő megosztásának gyakorlata.73
A földbirtokosság kizárólagos öröklési rendszere, a primogenitúra legfontosabb
funkciója a családi hatalom és státusz legfontosabb garanciájának, a megfelelő nagyságú
földbirtoknak egy kézen történő biztosítása volt. (Emellett a nemesség részéről erős
érzelmi kötődés is megfigyelhető a rendszerrel szemben.74) A generációnként, általában a
70 Desirée Hancock 2004, január 4.-i levele.
71 Ibid.
72 Desirée Hancock 2003 október 9-i levele.
73 Thompson, F. M. L., Life After Death: how successful nineteenth century businessmen disposed of their
fortunes. In: Economic History Review, Második folyam, 43. évfolyam, 1990. pp. 40-61.
74 Thompson, F. M. L., English Landed Society in the Nineteenth Century, Routledge and Kegan Paul,
1963. p. 69.
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legidősebb fiú házasságkötése idején újra megkötött családi szerződés gondoskodott arról,
hogy a birtok nagy része ne legyen elidegeníthető, egyúttal pedig a (későbbi) özvegy és a
többi gyerek anyagi biztonságának megteremtése is szabályozásra került. Ez változó
mértékű, ám gyakran igen jelentős anyagi megterhelést jelentett a legidősebb fiú számára;
mondhatjuk, hogy ezt az árat meg kellett fizetnie cserébe a földbirtokosi státuszért. (Az
özvegy rendszerint máshová költözött, nem maradt a családi kastélyban.) Szerencsés
esetben a fiatalabb fiúk független úriemberként élhették az életüket, és ilyenkor általában
megtehették, hogy egy tekintélyes és nem túl megerőltető hivatás jövedelmével
egészítsék ki vagyonukat, (a hadseregben, gyarmati tisztviselőként, jogászként esetleg
lelkészként). Így a birtok mindenkori tulajdonosa a föld legnagyobb részének inkább csak
egyfajta kezelője lehetett, elméletileg nem veszélyeztethette a későbbi nemzedékek
örökségét.75
A nemesi szemlélet szerint „a primogenitúra törvénye mélyen az angolok
jellemében,

szokásaiban

és

érzéseiben

gyökeredzik”,76

az

ettől

való

eltérés

meghökkentőnek, sőt, elítélendőnek számított. (Styles Court ura „annyira a (második)
felesége hatása alá került, hogy amikor meghalt, ráhagyta a birtokot, valamint vagyona
nagyobbik részét is; ez a fajta elrendezése a dolgoknak határozottan igazságtalan volt két
fiával szemben.”77 Ahogyan az idősebb fiú kifakadt: „Szép birtok, igen. Egy nap az
enyém lesz – sőt, már most is az enyém lenne, ha az apám képes lett volna tisztességesen
végrendelkezni. És akkor most nem lennék ennyire megszorulva.”78)
A polgári szemlélet szerint ugyanakkor „a középosztályok tagjai gyakorlatilag
mind egy szálig ellenzik azt a rendszert, mely szerint az apa teljes ingatlanbirtokát a
legidősebb fiára hagyja.” 79
Ennek alapján érthető volt a középviktoriánus Birmingham polgárságának
felzúdulása G F Muntz I sajátosnak tűnő végrendelkezésén. „Hatalmas vagyonának
szétosztása is igen különc módon történt. Végrendeletének nyilvánosságra hozatala
nagyon sok kritikát kapott, záporoztak a nem éppen hízelgő jelzők. Legyen elég itt most
csak annyit mondani, hogy vagyonát rendkívül egyenlőtlen, sőt, igazságtalan módon
osztotta fel családtagjai között, ráadásul szülővárosa jótékonysági szervezeteire sem
75 Ibid. pp. 63-66.
76 Thompson, English Landed Society in the Nineteenth Century, p. 69.
77 Christie, Agatha, The Mysterious Affair at Styles, Harper-Collins, London, 1920. p. 6.
78 Ibid. p. 17.
79 Thompson, English Landed Society in the Nineteenth Century, p. 69.
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hagyott egy huncut fabatkát sem.”80 Mindez annyit jelentett, hogy 600 000 fontos
vagyonának döntő részét és a családi cég vezetésének felelősségét legidősebb fiára, G F
Muntz II-re hagyta.

10. Kép. George Frederick Muntz I

Vajon mi késztethette erre Muntz-ot alapvető különcsége mellett? Biztos válasz
nem adható, ám sokat vethetett a latba a család (kontinentális) nemesi származása, melyet
valamelyest az ő házassága is, (egy vadászni szerető lelkész lányát vette el), ám még
inkább öccse, Philip Henry frigye (a badeni nagyherceg pénzügyminiszterének lányával)
megerősíthetett. Úgy tűnik, élete vége felé – miközben a család kontinentális-ága
visszaszerezte nemesi pozícióját és hatalmát – megerősödtek G F Muntz I
gondolkodásmódjának „örökletes arisztokratikus” vonásai, nem kizárt, hogy az egyébként
is rendkívül különc és hiú férfi ily módon akarta kifejezésre juttatni családja egyediségét,
de az is könnyen lehet, hogy rokonaihoz hasonló módon kívánta biztosítani a családi
80 Edwards, E., Personal Recollections of Birmingham and Birmingham Men. (Reprinted from the
“Birmingham Daily Mail”, with revisions, corrections, and additions.) Midland Educational Trading
Company, Birmingham, 1877. p. 88.
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vagyon fennmaradását.81
G F Muntz II tehát lényegében már csak ezt az öröklési modellt alkalmazta – azzal
a jelentékeny különbséggel, hogy ő már egy tekintélyes családi birtokról is rendelkezett –
így legidősebb fia, Frederick Ernest örökölte a kastélyt, a birtok nagy részét és mindazt,
ami ezzel járt. Frederick Ernest legidősebb öccse Indiába ment, ahol mérnökként
dolgozott, a többiek pedig katonai pályát futottak be: a testvérek karrierútja tehát
pontosan a birtokos nemesség mintái szerint zajlott.
Noha par excellence földbirtokossá csak a Muntz-ok váltak, elvileg nem zárható
ki, hogy a nemesi életmód utánzása esetleges pszeudó-földbirtokosi ambíciók kifejlődését
eredményezte, és ez a nemesi öröklési minta átvételét hozta magával. Hiszen, ha „broad
acres”-ről nem is beszélhetünk, azért mégis csak tekintélyes kúriák és kastélyok sorsáról
volt szó. Igaz, hogy ezekhez a későbbi generációk sem vásároltak hatalmas birtokot, ám
mindez történhetett akár a kényszerítő körülmények hatására, az apai szándék ellenében
is.
A Birmingham Reference Library levéltárában tárolt végrendelet-másolatok82
áttanulmányozása révén azonban majdnem teljesen homogén kép tárult szemem elé ezt
illetően: a birminghami ipari elit képviselői általában konzekvens módon ragaszkodtak a
polgári jellegű végrendelkezés elveihez, elsőszülött fiuk favorizálása helyett szinte kivétel
nélkül elsősorban nejükre gondoltak végakaratuk diktálása közben.
Ez aligha meglepő olyan esetekben, amikor az illető vagyoni helyzete bőven a
középosztályi kereteken belül maradt: az alig 3460 fontot hátrahagyó Edward Tangye
(1831 – 1909, egyike az üzletből kikerült elsőgenerációs Tangye-fivéreknek) mindent
feleségére hagyott. Némiképp érdekesebb viszont, ha olyan esetekben történt ez, amikor
már jelentős ház(ak)ról volt szó: így például, amikor az 1930-ban elhunyt John Sutton
Nettlefold feleségére hagyta Edgbaston-i és dél-angliai házát is. Öt évvel halála előtt
Robert Hall Best (1843-1925) is nejére hagyta össze vagyonát (85 280 font).
Sir Alfred Frederick Bird (1849-1922) egy ennél jóval nagyobb vagyon (653 656
font) és egy tekintélyes ház (Tudor Grange) tulajdonosaként megtehette volna, hogy
végakaratában – a Sir titulussal járó baroneti címet amúgy is öröklő – legidősebb fia
favorizálásával és jelentős földvásárlásra vonatkozó utasítások kiadásával biztosítja, hogy
81 Ibid. p. 86.
82 52 – részben kézzel írott, részben már gépelt - végrendeletet volt módomban elolvasni. A hivatkozott
végrendeletek lelőhelye – amennyiben nem jelzem másként - minden esetben a Birmingham Reference
Library levéltára.
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a család földbirtokos-famíliaként szerezzen további hírnevet és elismerést a maga
számára. Ám Bird mégis egyenlő vagyonrészt hagyott örökül két fiának és két lányának.
(A házat illetően pedig úgy rendelkezett, hogy a fiúk megvehették Tudor Grange-et egy /
meglehetősen alacsonyan/ megállapított áron.)
Sir Josiah Mason unokaöccse, Martyn Josiah Smith egy évvel halála előtt született
végrendeletében

(amellett,

hogy

kifejezte

óhaját,

hogy

temetése

a

lehető

legvisszafogottabb legyen), szintén egyenlően osztotta meg vagyonát gyerekei között.
A több, mint két millió fontot örökül hagyó John Henry Scribbans 55 éves
korában, 5 évvel halála előtt, 1930-ban végrendelkezett. Két lánya és egy fia ugyanakkora
örökségben részesült, unokahúgai és unokafivérei is egyforma összeget kaptak, birtokát
pedig feleségére hagyta.
További példák tucatjait lehetne sorolni, melyek a fenti esetekkel megegyező
szellemben, a feleségek jövője biztosításának prioritását és a gyerekekről (nemcsak a
fiúkról, hanem a lányokról is) történő egyenlő mértékű gondoskodást helyezték előtérbe,
és amelyekben nincs nyoma a birtokos nemességre jellemző dinasztikus szemléletre.
Előfordultak olyan esetek is, amikor több szóba jöhető örökös hiánya
következtében lett egy személy a tekintélyes vagyon tulajdonosa: így például a
gyermektelen Sir Josiah Mason egyetlen örököse a fent említett Martyn Josiah Smith lett.
A szintén gyermektelen William Morton 1921-es halálát megelőzően pedig mintegy
félmillió fontos vagyona egészét (beleértve skóciai és Guernsey-szigeti birtokait is)
unokaöccsére, Hugh-ra hagyta.83 Más esetekben megint csak egyértelmű szempontok
játszottak szerepet: az agglegény Bertie Tangye (1866-1941) kisebb összegeket hagyott
valamennyi testvérének, ám vagyonát bátyjára, John-ra hagyta, akivel korábban együtt is
lakott. Nyilvánvalóan ezeket az eseteket sem lehet a nemesi végrendelkezés példáiként
értelmezni.
Sir Richard Tangye Cornwall-i Glendorgal-i kastélyát és birtokát, (melyhez egy
sziget is tartozott, ahová hídon át lehetett eljutni84) – teljesen polgári módon – feleségére,
nem pedig baroneti címét öröklő elsőszülött fiára hagyta. Sir Richard végrendeletének
alapos átolvasása alapján kijelenthető, hogy a vállalkozó semmilyen szempontból nem tett
különbséget fiai között.
Caroline Tangye hamarosan bekövetkező halála után Glendorgal – nem tisztázott
körülmények között – a legidősebb fiúhoz, Sir Harold Lincoln-hoz kerül, akitől aztán
83 Birmingham Daily Mail, 1930, június 13.
84 Reid, Stuart J., Sir Richard Tangye, Buckworth and Co., London, 1908, p. 252.
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öccse, a barrister-i képesítést szerző és egyébként 15 éven át praktizáló Richard 1913-ban
megvásárolta azt.
Noha mindketten

bírtak

fiúörökössel,

sem

Sir

Harold,

sem

Richard

végrendelkezése nem árul el bármilyen nemesi vonást: Sir Harold Lincoln Tangye egy
évvel halála előtt (1934) alkotott végrendeletében minden ingó és ingatlan vagyonát
feleségére hagyta; baroneti címét automatikusan öröklő fia nem jutott Maxstoke Castle
birtokába. Richard pedig 1944-es halálakor Glendorgal-t feleségére hagyta, majd amikor
az özvegy 1954-ben meghalt, a három fiú közösen örökölte. (Az egyik aztán megvette
testvéreitől, és szállodát nyitott, amely azonban nem bizonyult tartós sikernek, így
kénytelen volt eladni azt. Ma özvegye az egykori kertészlakban él.)85
Tovább fürkészve a country house-t szerzők örökösödési rendelkezéseit, alig
találunk olyan eseteket, amikor a házat vagy a kastélyt az elsőszülött fiú örökölte: Joseph
Chamberlain ugyan Austen-ra hagyta Highbury-t, ám az hamarosan túladott mind a
házan, mind a birtokon.86 A korábban már említett Frederick John Nettlefold (1867-1949)
például fiára, Frederick-re hagyta Chelwood Vachery-t, (aki azt hamarosan lecserélte egy
másik kastélyra), ám a Muntz családon kívül igazán markáns megnyilvánulását a nemesi
dinasztiaalapítási szándéknak csak Arthur Lucas Chance (1853-1932) esetében találtam:
az 1895-ben megvásárolt, 113 acre-vel körülvett Great Alne Hall – mint már említettem –
a jelek szerint elfogadottságot eredményezett számára a helyi gentry körében. (1925-ben a
Burke’s Landed Gentrybe is bekerült, mint „Chance of Great Alne.”) Arthur Lucas
Chance 1912-ben megfogalmazott végrendeletében a házat és a birtokot legidősebb fiára,
Walter-re (1880-1962) hagyja, és ezen felül is, külön kifejezte óhaját a család nevének
feltétlen továbbvitelére.
Bonyolítja a képet, hogy még ebben az esetben sem rögzíthetjük egy földbirtokosdinasztia létrejöttét: az 1930-as évek végén Great Alne Hall már nem volt Walter
tulajdonában,87 (sajnos nem sikerült tisztáznom, milyen körülmények között vált meg
tőle), valamikor ekkortól kezdődően élete végéig Edgbaston-ban élt, (közben egy délangliai házat is fenntartott). Arthur Lucas dinasztikus szándékait árnyalja az a tény, hogy
1903-ban (vagyis pont abban az évben, amikor ő maga a Book of Worcestershire Gentrybe kerül, úgy, hogy ott szó sem esik vagyonának eredetéről és vállalkozói
85 Tangye, Nigel, The Story of Glendorgal. A Personal View. Truran, 1984. pp. 25-47.; Moira Tangye
(1940 - ) 2001 március 23.-i levele.
86 Elletson, D. H., The Chamberlains, John Murray, London, 1966, p. 215.
87 Cornish’s Birmingham Year Book, 1939-40, p. 410.
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tevékenységéről), fia, Walter (Cambridge-i tanulmányait követően, 23 évesen) belépett a
Chances Ltd.-be, mint asszisztens. Második fia ugyan katonai pályát fut be, a harmadik
azonban apja Hinckley Ltd.-ben betöltött szerepét viszi tovább, ráadásul ügyvezető
igazgatóként. Az ugyan nem állítható, hogy a Chance Bros.-ben a meglehetősen formális
jellegű elnöki posztot 1928 és 1947 között betöltő Walter túlságosan aktív és befolyásos
vállalatvezető lett volna, (ahogyan a cég tényleges irányítója, Hugh Chance jellemezte,
„mindig azt sugározta, hogy tenyerén hordozta a sors” és problémák esetén mindig azzal
az ötlettel állt elő, hogy „akkor próbálkozzunk meg egy áremeléssel”,88) ám egy esetleges
földbirtokos dinasztia továbbvitele mégsem köthető a nevéhez.
Mindent összevetve, meglátásom szerint a nemesi végrendelkezés, és az emögött
álló szempont-rendszer nem nyert jelentős befolyást a birminghami ipari elit általam
vizsgált képviselői körében.89 Glendorgal sorsa, a Tangyes Ltd.-ben egyébként formális
szereppel sem bíró Richard Tangye példája arra figyelmeztet, hogy még az üzlettől való
tényleges távolmaradás és egy valóban pazar birtok és kastély sem ébresztette fel
feltétlenül a nemesi dinasztiaalapítási vágyakat. Charles Henry Scribbans lehetett ugyan
az addig élt leggazdagabb birminghami, mégsem látta indokoltnak, hogy bármelyik fia
kiemelésével földbirtokos dinasztiát alapítson. Arthur Lucas Chance (akinek végakarata,
fiainak karrierje elgondolkoztató példáját adja, mily komplex szándékrendszer állhatott a
birminghami nagyiparosok dinasztikus szemlélete mögött), végrendeletében azt is
meghagyta, hogy: „temetésem egyszerű, visszafogott módon történjék, semmi szükség
ezzel kapcsolatos bármilyen szükségtelen kiadásra”. Ha már maga az egyéni identitás is
oly sokszínű, amely nehézzé teszi az egyértelmű kategorizálást, akkor egy csoport
szemléletét különösen nehéz megítélni és jellemezni; ám a végrendelkezések tanúsága
szerint a birminghami ipari elit körében a csakis kivételes jelleggel előforduló landed
gentrification helyett teret nyert country house dzsentrifikáció és az azt kísérő jelentékeny
számú nemesi életmód-elemek nem hoztak magukkal olyan szemléletbeli változást, amely
a polgári identitás egyértelmű feladásaként lenne értelmezhető.
Disszertációmban eddig is fel-felbukkantak olyan életpályák, karrierek, amelyek
88 Chance Comments vállalati periodika, 1963.
89 A polgári identitás erősségét jelzi, hogy bár Thompson kutatásai szerint a 60 1809 és 1893 között
meghalt, földbirtokos dinasztiát alapító milliomos vállalkozó többsége a földbirtok esetében átvette a
primogenitúrát, vagyonuk többi részét gyakorta ők is egyenlően osztották meg gyerekeik között: vagyis
örökül hagyó attitűdjük egyfajta nemesi-polgári keveréknek tekinthető. Sőt, egy töredékük kellőképpen
középosztályi maradt ahhoz, hogy a birtokot is többé-kevésbé egyenlő mértékben ossza fel fiai között.
Thompson, Gentrification, pp. 162-166.
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az úri identitás bizonyos elemeinek megjelenése mellett megmutatták a polgári identitás
markáns elemeinek továbbélését is; a következő fejezetben a dzsentrifikáció Thompson-i
alaptípusainak felülvizsgálatából kiindulva kívánom felvázolni az életmódjában
óhatatlanul jelentős mértékben elnemesedő, ám attitűdjében jelentős polgári eredetű
tartalékokat rejtő birminghami ipari vállalkozó saját szempontú prozopográfiáját.
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IX. fejezet
A dzsentrifikáció alaptípusai
Üzleti szerepvállalás
és a dinasztikus-elv érvényesülésének formái

1. A dzsentrifikáció Thompson-i tipológiája
F. M. L. Thompson - minden bizonnyal definitívnek szánt – összefoglaló elemző
munkájában1 számba vette a dzsentrifikáció valamennyi aspektusát, ezek esetleges
kihatását, illetve kutathatóságuk jellegét. Bár nem tagadja a Stone által is azonosított, a
Thompson által pszeudo-dzsentrifikációként emlegetett földvásárlás nélküli szemléletbeli
nemesedés (kulturális dzsentrifikáció) jelenlétét, azt „túlságosan homályos és
megfoghatatlan jellege” miatt nem tartja alkalmasnak arra, hogy pontos, objektív mérések
alanya legyen. Ezzel kapcsolatban, főként a public school iskoláztatás viszonylag szűk
körű

elterjedésére,2

valamint

olyan

arisztokrata

jellegűnek

tartott

szabadidős

tevékenységek, mint a műgyűjtés és a vadászat elemzésére alapozva,3 csupán egy olyan
véleményt kockáztat meg, mely szerint „erősen úgy tűnik, hogy az effajta, kulturális
dzsentrifikációnak amúgy sem volt döntően üzlet- vagy iparellenes hatása.”4
A 19. századi vidéki, nemesi Anglia egyik legkiválóbb ismerője egyben a
földvásárlás egyik legalaposabb kutatója is: nem csupán a legvagyonosabbak országos
szintű földvásárlást térképezte fel, az ország különböző régióiból származó „mini
esettanulmányok” százainak ismerője is. Mindezek alapján vetette fel és fejtette ki a
földbirtoklás dzsentrifikációjának értelmezésével kapcsolatos vitatott kérdéseket, (ld. 1.
fejezet, pp. 12-16.), és értelmezte páratlan részletességgel a földvásárlás dimenzióit és
következményeit. Bár bizonyítani nem tudja, kifejezte azon meggyőződését, mely szerint
a földbirtoklás dzsentrifikációja - a viszonylag kis földbirtok dzsentrifikáló erejét is
tekintetbe véve – jóval jelentékenyebb volt a Rubinstein vagy a Stone által gondoltnál.5
1 Gentrification and the Enterprise Culture, Britain 1780-1980. Oxford University Press, 2001. Részletes
kritikája: Timár Attila, Korall, 7-8. 2002. március, pp. 226-231.
2 Ibid. pp. 122-142.
3 Ibid. pp. 98-121.
4 Ibid. p. 160.
5 Ibid. p. 73.
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Épp ezért a vállalkozók kategorizálását a földbirtokhoz fűződő viszonyukra alapozza,
(hiszen tisztában van azzal is, hogy a földvásárlás többféle következménnyel járhatott). A
mérhetőség biztonságát nyújtó földbirtoklás dzsentrifikációját alapul véve három alapvető
típust állapított meg a földbirtokot vásárló üzletemberek között.6
1. Első típusát a „beérkezettek”, (’the arrivistes’) adják, a teljesen beolvadtak, akik
földbirtokos családot alapítottak és minden, üzleti élethez kötődő szálat elvágtak. „A
tehetség és a tőke eláramlásának” állítólagos áldozataiként ők azok, akiket úgymond
elveszített a brit gazdaság, (noha ez a veszteség egyáltalán nem volt bizonyosan
valódi; adott esetben könnyen előfordulhatott, hogy az illető távolmaradása cégének és
a szektor egészének is nyereséget jelentett.)
2. Egy másik típus képviselői az átmeneti, egygenerációs beolvadás alanyai, (’the
transients’) akik idős korukban egy vidéki házba vonultak vissza és földbirtokosként
éltek ugyan, ám nem alapítottak földbirtokos dinasztiát. Haláluk után a birtok eladásra
került, vagyis csak átmenetileg hoztak új színt a földbirtokos társadalomba, valódi
vérfrissítést nem jelentettek.
3. A harmadik típust a „földbirtokos üzletember hibrid típusa” jelentette, akire csupán
részleges beolvadás jellemző: nem mond le addig folytatott üzleti tevékenységéről
sem, miközben élvezi a birtokosi lét örömeit és presztízsét: „arisztokrata polgárként”
(’the aristocratic bourgeoisie’) hétköznap üzletember és vállalatigazgató, míg hétvégén
megvendégeli gentry szomszédjait és együtt vadászik velük. A vidéki úri társadalomba
történő bizonyos mértékű integrációja nemcsak, hogy nem téríti el az üzlettől, hanem –
új kapcsolatok kiépítése révén – még akár profitálhat is ebből. Annak hatékony
illusztrálásával, miszerint ez a fajta életmód több nemzedéken keresztül is
működőképes volt, Thompson jól érzékeltette a földvásárlás dzsentrifikciójának és az
üzleti szerepvállalás korántsem egyértelmű viszonyát. Ráadásul Thompson sejtése
szerint a csupán részlegesen dzsentrifikálódott vállalkozók száma túlszárnyalta a
teljesen dzsentrifikálódottakét. „A földvásárlás dzsentrifikációját nem szükségszerűen
a vállalkozó hanyatlás jeleként, hanem legalább annyira a vállalkozói siker jelképeként
kell értelmezni.”7 (Mindez akár – újabb hozzájárulásként a „hegemónia-tézis”
vitájához – úgy is értelmezhető, hogy a nemesi és polgári elemek közötti interakciók
által befolyásolt vetélkedésben a polgári oldal korántsem maradt alul, hiszen
6 Ibid. p. 84-96.
7 Ibid. p. 97.
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meglehetősen sokáig és nagy hatékonysággal volt képes megőrizni identitása fontos
elemeit.)
Mint ahogyan azt láthattuk, az általam vizsgált családok a Muntz család kivételével
nem alapítottak valódi földbirtokos dinasztiát, (Ballard földvásárlást érintő átfogó
vizsgálatai alapján pedig biztosak lehetünk abban, hogy a többi, mintán kívüli
birminghami felső-középosztálybeli család esetében sem figyelhető meg ilyesmi.) Az
1880-as évektől kezdődően, amikortól a birminghami családok anyagi helyzete egyre
inkább lehetővé tette a vidéki életforma ezen attribútumának megszerzését, a „broad
acres” már nem volt feltétlenül szükséges a vidéki életmód többé-kevésbé maradéktalan
felidézéséhez és a helyi úri társadalomba történő beilleszkedéshez, a ’country house
gentrification’ keretein belül mindez viszonylag kisebb birtokkal is elérhetővé vált. Bár
Thompson típusai más régiók valódi landed gentrification-t tanúsító felső-középosztályai
esetében akár maradéktalanul használhatók, a birminghami családok esetében
véleményem szerint csak erősen módosított formában alkalmazhatók.
Nagybirtok hiányában is feltételezhetünk olyan családi utakat, amelyek
jellemezhetők a teljes, illetve részleges beolvadás Thompon által leírt módjával: típusai
közül tehát az 1. és a 3. – ha módosított formában is, de – alkalmazhatónak tűnik. (Az
átmeneti, egygenerációs beolvadás esetei igazából csakis a földbirtokosság keretein belül
értelmezhetők, hiszen Thompson az átmenetiséget itt az új földbirtokosok terén értelmezi.
Az egyetlen, birminghami gyároscsalád által alapított földbirtokos-dinasztia pedig
legalább a 20. század közepéig /a földbirtokosság számára általában is komoly
vízválasztó-vonalat jelentő időszakig/ megtartotta pozícióját.)
Figyelemre méltó, hogy bár Thompson meggyőződése szerint az életmód
dzsentrifikációja aligha vethető objektív, mérhető mércék alá,8 típusai megalkotása során
– különösen a „földbirtokos üzletember” esetében - mégis erősen támaszkodik az
életstílus jellegzetességeinek felsorakoztatására.
Bármennyire is fontosnak találom ennek felmérését, úgy gondolom, az életmódvizsgálat önmagában nem elegendő annak megállapításához, milyen változásokon ment
keresztül a vállalkozó szemlélete, felmerült-e kulturális dzsentrifikáció lehetősége,
bekövetkezett-e valódi elnemesedés, („whole-hearted gentrification”).
Világos ugyanis, hogy a birminghami ipari vállalkozói elit életmódjában
óhatatlanul jelentős mértékben elnemesedett. A meggazdagodás – bizonyos extrém
8 Ibid. p. 160.
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eseteket kivéve – általában jelentős mértékű életszínvonal-emelkedést jelent, a sikeres
üzletember megváltozott költségvetése természetszerűen több és költségesebb szórakozási
módot engedhetett meg a család számára. Mindez elkerülhetetlenül olyan életmódváltozást hozott magával, mely a felsőosztálybeli életstílus-elemek imitálását vagy
átvételét foglalta magában, együtt járt bizonyos mértékű presztízsfogyasztással is
(conspicuous consumption). Különösen a néhány, valóban self-made man-nek tekinthető
ipari vállalkozó esetében volt bámulatos az életszínvonal-emelkedés. Az alsóközéposztálybeli családból származó Richard Tangye-t (1832-1906) például anyja csak
azért taníttatta tovább, mert egy balesetben megbénult a jobb karja. A fiatal Richard
segédtanítóként hajnali fél hattól este kilencig szolgálatban volt, és ezért szállást, ellátást,
ruhát és évi 20 shillinget kapott. Ha emellett felidézzük azt is, hogy pár évtizeddel
később, ha nem is vált nagybirtokossá, pazar házakban lakhatott, valóban úri életet
élhetett, és olyan hobbikat engedhetett meg magának, mint az utazás (keresztül-kasul,
Ausztráliától Egyiptomig beutazta a földet), vagy a Cromwell-hez köthető kéziratok,
könyvek és érmék gyűjtése, akkor kézzelfoghatóvá válik az életmód-változás
nagyságrendje.
A megváltozott életmód azonban nem feltétlenül változtatta meg az értékrendet;
még akkor sem, ha kétségtelen, hogy lehetséges olyan mértékű életmód-változás, amely
gyakorlatilag már csakis alapvető értékrend-változás mellett következhet be. Az úri
hobbik nagy mértékű halmozása, a gentry életmód „henye” változatának maradéktalan
átvétele erősen valószínűsít egy komoly értékrend-változást. Lássunk erre két példát:
Sir William Beilby Avery (1854-1908; 3. generáció) nagy vadász volt, „vérbeli
sportember, aki minden adandó alkalommal vadászni indult,”9 erősen érdeklődött az
autózás iránt is, (övé volt az egyik legelső automobil Birminghamben), és ő volt az első
ember, aki léghajóval repült át Birmingham felett. Ezenkívül bélyeggyűjtő és
zenerajongó is volt, aki vállalati zenekart szervezett.10
Sir Harold Lincoln Tangye (1866-1935; 2. generáció) érdeklődött a földrajz, a
művészetek iránt, (támogatta is a birminghami Szépművészeti Galériát és a művészeti
iskolát). Szeretett horgászni, lelkes nagyvad-vadászként pedig rendkívül sokat utazott,
(főleg Szudánba és Dél-Afrikába), élményeiről útikönyveket is írt.11
Mindezen elfoglaltságok mindkét férfi esetében sejtetik, hogy nem az üzleten járt
9 Broadbent, p. 45.
10 Ibid.
11 Birmingham Daily Mail, 1935, február 27.
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a legtöbbet az eszük. Ám a sejtés csak üzleti szerepvállalásuk ellenőrzésével válik
bizonyossággá: William Avery 41 évesen lemondott a családi cég ügyvezetői posztjáról,
a nagybátyja és fiatalon elhunyt öccse örökségét is magáénak tudó, ereje teljében lévő
férfi ekkor Windsor mellé költözött, és innentől kezdve már csak non-operatív szerepet
vállalt az Avery Ltd.-ben: elnök, majd egyszerű igazgató lesz.
Az

egyébként

mérnöki

tanulmányokat

folytató

Harold

Tangye

korán

bekapcsolódott a családi cégbe, majd hamarosan, 27 évesen igazgató lett, apja halála
(1906) után pedig elnökhelyettes. Ekkoriban azonban már másfelé is kacsingat: a
„Birmingham Argus” lap résztulajdonosa lesz, és az 1910-es évek elején, (vagyis a
negyvenes évei közepén, amikor amúgy baroneti címet is kap) kiszáll a Tangyes Ltd.-ből.
Noha a szabadidős tevékenységek jellege és száma a fenti két esetben igazolta a
sejtést és valóban szemléletbeli elnemesedést takart, ezek megítélésével mindenképpen
csínján kell bánni: hiszen bizonyos esetekben a nemesi életmód számos elemének
jelenléte sem járt együtt a vállalkozó profitéhségének csökkenésével, a vállalkozói
minőség romlásával. Másfelől, az sem bizonyos, hogy a visszafogott, puritán életmódot
űző vállalkozó sikeresebb karriert futott be, mint az úri szabadidős tevékenységeket
rendszeresen űző, a kulturális kritika képviselői által korábban előszeretettel „bűnösnek”
titulált társaik. Mivel a birminghami ipari szuperelit jelentős szeletét tartalmazó
mintámban egyformán találhatók olyan kiemelkedően sikeres vállalkozók, akikre a
presztízsfogyasztás meglehetősen kis mértékben, illetve extrém módon volt jellemző,
ezért a vállalkozók csoportosításakor nem hagyatkozhattam pusztán az életmód
jellemzőinek vizsgálatára: a családtagok pályafutása és az üzlet világához fűződő
viszonyuk a szemléletbeli dzsentrifikáció, a „kulturális azonosulás” legtöbbet mutató
indikátoraiként mindenképpen vizsgálatot igényeltek.
Az üzletember üzleti világhoz való viszonyán belül hagyományosan a
„vállalkozói minőség”, a sikeresség kapott kiemelt figyelmet. Ez egyfelől teljesen
érthető, hiszen a hátrahagyott vagyon nagysága egzakt módon ad lehetőséget a vállalkozói
képességek mérésére, összehasonlítására. Ugyanakkor a hátrahagyott vagyon csak az
életpálya végpontjáról ad pillanatképet, és ez a pont nem biztos, hogy minden vállalkozó
esetében hűen árulkodik a (vállalkozói tehetség eredményeként) felhalmozott vagyonról.
A gyermektelen Sir Josiah Mason például nagylelkű filantróp tevékenységének
köszönhetően ténylegesen csak mintegy 56 000 fontot hagyott hátra, holott élete során
páratlan sikerű vállalkozói tevékenységével mintegy fél milliós vagyont szerzett.12
12 Ballard, p. 980.
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Még félrevezetőbbek lehetnek azok az esetek, amikor tudatosan jelentős
mértékben csökkentették a hátrahagyandó vagyon nagyságát: ez a 20. század elejétől
kezdve az örökösödési illeték (death duties) többszöri, nagymértékű emelésével
párhuzamosan az inter vivos ajándékozás kihasználásával mind gyakrabban előfordult.
Jómagam is számos olyan esettel találkoztam,13 (különösen az 1920-as évek végén és az
1930-as években), amikor a meglepően alacsony hátrahagyott vagyon ilyesmit sejtetett:
így például Sir William Chance (1853-1935), Sir James Timmins Chance elsőszülött fia,
aki sikeres ügyvéd lett és a kor egyik sztárépítészével építtetett villát magának DélAngliában, 5159 fontos vagyont hagyott hátra. Az 1935-ben elhunyt Oswald Kesteven
Chance, aki fiát Eton-be küldte, apósa egy gazdag, könyvkiadó cég-tulajdonos baronet
volt és halálakor az előkelő londoni Chelsea negyedben élt, alig 522 fontot hagyott
örökül. Az előző lapon emlegetett, szintén 1935-ben elhunyt Sir Harold Tangye neve
mellett a Probate Calendar lapján pedig csupán 876 fontos vagyon állt, noha baroneti
címét öröklő fia ugyanolyan felső-középosztályi életet élt, mint ő.
A vagyonnagyság a vállalkozói sikerességnek amúgy is csak az egyik (bár
kétségtelenül

legkönnyebben

megfogható)

oldalát

világítja

meg,

hiszen

a

profitmaximalizáció számos esetben nem tekinthető a vállalkozó kizárólagos, vagy akár
fő céljának.14 A terjeszkedés, a profit növelése mellett más, nehezebben azonosítható
tényezők is erősen meghatározhatták a vállalkozó törekvéseit. A külső tőkétől való függés
elkerülése például egy kis vagy közepes cég számára fontos hajtóerő lehetett, amely
megakadályozta ugyan a vállalat esetleges igazán naggyá válását, ám a menedzser
számára a függetlenség és a biztos haszon adott esetben többet jelenthetett, mint a bank
vagy a szavazati joggal rendelkező részvényesek akarata által meghatározott bizonytalan
sikerű fejlődési terv. Noha Robert Hall Best (1843-1925) nem igazán emelkedett a
birminghami ipari „szuperelit” tagjai közé, összességében igen sikeres pályát és 85 000
font hátrahagyott vagyont tudhatott magáénak. Apja halála után, még mielőtt Best kezébe
vehette volna az irányítást, a lámpagyártó cég egyszer majdnem teljesen összeomlott,
Best-nek csak több évtizedes kemény, újító munkával sikerült megerősítenie a vállalatot,
(miközben kénytelen volt kiadásait csökkentve kisebb házba költözni és a
házasságkötésről hosszú időre lemondani).15 Ennek ellenére Best oly nagyra becsülte a
függetlenséget, hogy nem fordult hitelhez a bankokhoz, holott az meggyorsíthatta volna a
13 Probate Calendars, Birmingham Reference Library and Archives.
14 Thompson, Gentrification, p. 87.
15 Best, R. D., Brass Chandelier, p. 73.
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cég fejlődését. „Eldöntöttem, hogy hamarabb kezdek el köveket törni, mintsem a
bankáromhoz forduljak.”16
A siker mérhetőségével kapcsolatos dilemmák miatt a cég vezetésében ellátott
szerepvállalás hosszát és mértékét is fontos mércének tekintettem a különböző életpályák
megítélése során, az üzleti szellem minőségének vizsgálatakor.
Meglátásom szerint mind a szemléletbeli, mind az életmódbeli dzsentrifikációnak
különböző szintjeit lehet azonosítani. A részletes esettanulmányok által kiadott sokszínű
kép mindkét vizsgált tényező esetében annyiféle példát foglal magába, hogy ezek
leginkább adekvát beazonosítása és elhelyezése egy sokfokozatú skálán lenne talán a
legideálisabb. Kis túlzással élve, ahány személy, (illetve család), annyiféle szint a
dzsentrifikáció

folyamatában.

A

kollektív

életpálya-vizsgálat

eredményeinek

áttekinthetősége azonban mégiscsak arra ösztönzött, hogy könnyebben megragadható
típusokba rendezzem a vállalkozókat és leszármazottaikat.

2. A dzsentrifikáció általam megalkotott tipológiája
A birminghami ipari elit krémje esetében az életmód és a vállalkozói attitűd
viszonyát, kettősségét vizsgálva három alapvető típusról beszélhetünk. Ezek közül az első
tekinthető a leginkább homogénnek, a második esetében mindenképpen indokolt volt két
altípus megkülönböztetése, míg a harmadik talán a legszínesebb, mely talán a legtöbbet
árulja el a dzsentrifikáció komplex természetéről.
I. típus: „Az üzlet volt az ő munkája, és e munka volt az ő boldogsága.”17
Az első típus képviselőit nagy mértékű üzleti elkötelezettség és sikeresség,
valamint szerény, (esetenként kifejezetten puritán) életmód jellemzi.18
A „puritánok” körében – nem meglepő módon - leginkább elsőgenerációs, illetve
kisebb arányban másod-, esetleg harmadgenerációs vállalkozókat találhatunk, hiszen,
mint ahogy már említettem, a siker beérkeztével járó vagyon előbb-utóbb
elkerülhetetlenül nagy hatással volt a vállalkozók és családjaik életmódjára. Az
16 Ibid. p. 68.
17 Thomas Avery-ről a Birmingham Daily Post, 1894, február 19.
18 Noha a kutatás jellegéből adódóan óhatatlanul csakis sikeres puritánokról beszélek, ez természetesen
nem jelenti azt, hogy az egyszerű életvitel ok-okozat kapcsolatban állt volna a sikerességgel.
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elsőgenerációs üzletemberek viszont még jól emlékezhettek korábbi, egyszerűbb
életkörülményeikre.
A gyökerek, az egyszerű neveltetés emléke mellett további visszafogó erőt
jelenthetett a nonkonformista felekezetek, és közülük is elsősorban a kvékerek hitelvei,
melyek szigorúbb értelmezése az alkoholfogyasztás mellett olyan tevékenységeket sem
ítélt helyénvalónak, mint mondjuk a színházba járás, vagy a tánc. A kvéker Cadburyfivérek szerényebb, visszafogottabb életet éltek, mint amit vagyonuk megengedhetett
volna nekik. George Cadbury-re, aki amíg egészsége megengedte, biciklin járt a
Bournville-i üzembe, ez különösen igaz volt, az ő házában csak második felesége hatására
kezdtek megváltozni a dolgok: Elizabeth Cadbury volt az, aki megismertette vele a
költészet és a zene örömeit, és ő volt az, aki rávette, hogy kezdjen el golfozni és
teniszezni.19 Ezzel együtt George attitűdje alapvetően nem sokat változott: „személyes
kiadásai alacsonyak maradtak. A köznapi értelemben nem érdekelte a pénz: saját magát
inkább csak vagyona kezelőjének tekintette.”20
Hasonló jellemzést kapott a nagybátyja vagyonát és üzletét öröklő, halálakor több,
mint 600 000 fontot hátrahagyó Hugh Morton (1865-1930) is: „a sikeres üzletember
szokásos külső jellegzetességei egyáltalán nem voltak fellelhetők…. Mintha csak
egyszerűen mély felelősségtudattal bíró kezelője lett volna vagyonának”21 A cipőgyáros
attitűdjében is komoly szereppel bírhatott agglegény volta mellett mélyen megélt
vallásossága is.22
A self-made man-nek tekinthető Sir Josiah Mason is teljes mértékben ragaszkodott
egyszerű szokásaihoz, jótékonysági projectjeit leszámítva „zsugori volt, aki keveset
áldozott kedvteléseire”.23 Ritkán szórakozott, keveset utazott és nem vonzotta semmilyen
sport vagy vadászat. Bár érdekelte a kertészkedés és a műgyűjtés, állítólag „olyan
szerényen élt, hogy senki nem tudta, pontosan milyen gazdag.”24 Vállalkozói attitűdjét
jellemzi, hogy alkalmazottai gyűlölték zsugorisága miatt és kedvenc mondása így szólt:
„Nem tűrök tétlen heréket magam körül!”25 Az egyik nekrológíró jellemzése szerint:„Az

19 Scott, Richenda, Elizabeth Cadbury, 1858-1951. p. 60.
20 Birmingham Gazette, 1922, október 22.
21 Birmingham News 1930, július 21.
22 Birmingham Evening Despatch, 1930, július 18.
23 Birmingham Daily Mail, 1881, június 17.
24 Bunce, John Thackray, Josiah Mason. A Biography. 1882. p. 160.
25 Birmingham Gazette, 1881, június 17.
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a fajta gyakorlatiasság jellemezte, amely az üzletben sikert szül.”26 Már elmúlt 80 éves,
amikor eladta tollgyártó üzemét, az így felszabadult tőkét pedig második nagyszabású
jótékonysági tervére fordította: főiskolát alapított, mely a későbbi University of
Birmingham elődje volt. A Mason College-nek alapítója szándéka szerint arra kellett
törekednie, hogy „olyan alapos, szisztematikus képzést nyújtson, amely alkalmazkodik
régiónk, a Midlands szakmái és ipari érdekei által támasztott gyakorlati, műszaki jellegű
követelményekhez, és kizárja a pusztán irodalmi jellegű oktatást”.27
Ebbe a csoportba sorolható a másodgenerációs Thomas Avery (1813-1894), akinek
fő hobbija a sakk volt. „Rendkívül egyszerű szokásai voltak, életstílusa nélkülözött
bármiféle kérkedést; semmiféle luxus nem jöhetett szóba, hacsak nem gyengéiről, a
pompás lovakról volt szó…. Sosem ment nyaralni…. Partikat ritkán adott, azokon ritkán
vett részt…. Egy szóval, az üzlet volt az ő munkája, és e munka volt az ő boldogsága.”28
A fiatalon elhunyt Henry Johnstone Avery (1860-1894) már harmadik generációs
üzletember volt, (akinek apja mintegy 100 000 fontot hagyott két fiára), ám
munkamorálja alapján akár feltörekvő elsőgenerációs vállalkozó is lehetett volna.
„Személyesen vett részt a gyártási folyamatban is: saját maga ellenőrizte a mérlegeket,
mielőtt azok elhagyták a gyárat. Gyakran este 8-9-ig dolgozott, nemcsak a csomagolást
felügyelte, hanem gyakran segített kicipelni is az árut… Számára az üzlet jelentette az
élet értelmét, ha nagy nehezen hétvégén rá is vette magát valamilyen pihenésre, alig várta
a hétfő reggelt, hogy ismét a gyárban lehessen.”29
Az első csoportba tartozó vállalkozókról megállapítható, hogy az üzlet
iránti elkötelezettségük, polgári identitásuk nem szenvedett csorbát. A sikeres vállalkozói
teljesítményhez egyszerű(bb) életstílus társult: e kettősség révén egy markánsan
kirajzolódó csoportját adják a

későviktoriánus birminghami gyároselitnek. A

visszafogottabb életmód és a siker azonban nem állt egymással ok-okozati kapcsolatban; a
„puritánok” „az ipar kapitányainak” (Captains of Industry) csak egyik csoportját adták.
II. típus: A vizsgált mintában voltak olyanok, akiknél a vagyonnal együttjáró úri
életmód hátterében már „túlfinomult”, „kényelmes” nemesi szemlélet állt. Ezek egy
részére – különböző okok miatt – aktív üzleti tevékenység volt jellemző, amely azonban
26 Ibid.
27 Idézi: Sanderson, Michael, The English Civic Universities and the ’Industrial Spirit’, 1870-1914. p. 92.
In: Historical Research, 61, 144, (1988 február). pp. 80-99.
28 Birmingham Daily Post, 1894, február 19.
29 Broadbent, p. 43.
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már kevésbé volt sikeresnek minősíthető, mint apáik vagy testvéreik esetében. A csoport
másik fele pedig ténylegesen nem is vett részt az üzleti életben, nemcsak életmódjuk és
szemléletük válik úrivá, üzletidegenné, hanem tényleges életvezetésüknek sincs már köze a
vállalkozói léthez.
II/a. altípus: „Rendkívül sok időt töltött az üzemtől távol, olyan ügyekkel
foglalkozva, melyeknek nem volt köze a céghez”30
Ezen altípus képviselőinek vállalkozói tevékenysége nem bizonyult túlságosan
sikeresnek: érdeklődésük és/vagy tehetségük már nem igazán teszi őket alkalmassá, hogy
operatív posztokat töltsenek be, ezért bizonyos esetekben tevékenységük kifejezetten
kedvezőtlen lesz a cég számára. Szemléletbeli dzsentrifikációjuk miatt polgári identitásuk
java részét elveszítik, üzleti kvalitásuk csorbát szenved.
Mivel a „vállalkozói képességek” örökölhetősége nem éppen garantált, a
nyilvánvalóan meglévő helyzeti előny ellenére kevéssé meglepő, hogy a vállalkozósarjak
egy igen jelentős része nem mutatott kiemelkedő üzleti kvalitásokat. A tehetség
hiányának ugyanakkor nem feltétlenül kellett együtt járnia az elkötelezettség hiányával,
és ez utóbbi tényező legalább annyira jelzi a szemlélet változását, mint az üzleti siker
mérséklődése vagy elmaradása. Mint ahogy azt már a fejezet elején említettem, a más
irányú tevékenységek, hobbik ennek a megváltozott attitűdnek lehetnek az árulkodó jelei.
A „nem megfelelő” (nem eléggé üzletközpontú) hozzáállás legfontosabb bizonyítéka
azonban az üzleti tevékenység bírálható volta lehet, amely például a korai
visszavonulásban érhető tetten. (Azt is muszáj azonban megjegyezni, hogy az üzlettől
való viszonylag fiatalkori elfordulás motivációs rendszerét nem lehet annyira
leegyszerűsíteni, hogy csupán a társadalmi presztízs megteremtésének szándékát és a
kényelmes vidéki lét vonzását azonosítsuk benne. Valamilyen professional karrier, a
politikai pálya vagy a gazdálkodás iránt érdeklődő, a birtok ügyeivel elmélyülten
foglalkozó földbirtokosi lét csábítása is mozgatórugóként működhetett.)
Ám kétségtelenül azonosíthatók olyanok, akiket a források tanúsága szerint a
„bőség gyermekeiként” az üzlet valóban untatott és akik a vidéki úriemberek bukolikus
életmódja - vagy legalábbis annak bizonyos aspektusai - iránt lelkesedtek. Az ő esetükben
tényleg érvényesülni látszott a „Buddenbrook-szindróma”.31 Az e fejezet elején már
30 Parker, J. Francis Sir Basil Tangye-ről, MS 1687/5. Birmingham Reference Library and Archives.
31 Landes, David S., Az elszabadult Prométheusz, Gondolat, 1986, Budapest, p. 467.
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emlegetett Sir William Avery (1854-1908) az imént a „puritánok” közé sorolt Henry
Johnstone bátyja volt. A két testvér hozzáállása nem is különbözhetett volna jobban: a
munkamániás Henry-vel szemben Williamnek, aki „vérbeli sportemberként minden
adandó alkalommal vadászni indult”, „nem volt ínyére az üzlet és különösen az irodában
megjelenő rendszeres megjelenés.”32 A hivatalos cégtörténet elmarasztaló ítélete legalább
éppolyan fontos William üzletemberi attitűdjének megítélésében, mint az a tény, hogy 41
évesen lemondott a családi cég ügyvezetői posztjáról, hatalmas családi örökségeket is
magáénak tudó, alig középkorú férfiként délre költözött, és innentől kezdve már nem
vállalt tényleges irányítói szerepet az Avery Ltd.-ben.
William Avery-hez hasonló beállítottság jellemezte például a korábban már
többször emlegetett Sir Philip Albert Muntz-ot (1839-1908), aki ugyan 1864-ben, a cég
részvénytársasággá alakításakor menedzser, majd néhány évvel később Managing
Director lett, ám szíve nem a fémgyártásért dobbant meg igazán. Nagynevű lótenyésztővé
vált, aki "másra sem tudott gondolni, csak a rókavadászatra".33 Legidősebb fiát is azért
küldte a londoni King’s College-ba metallurgiát tanulni, hogy az átvehesse tőle a cég
vezetését, és így több időt tölthessen vadászattal.34
A Landes által leírt háromgenerációs teljes elnemesedési folyamat példáját adja, ám
ugyanakkor rávilágít a modell ideáltipikus jellegére a Wiggin-család története: a Wigginek három nemzedék alatt teljesen dzsentrifikálódtak ugyan, ám az apák és a fiúk között
nem volt olyan éles szemléletbeli választóvonal, mint ahogyan azt Landes leírta. („A 19.
század végének Angliája tehát önelégülten sütkérezett a gazdasági hegemónia
alkonysugaraiban. A nagyapák, akik a vállalkozást alapították, majd szüntelen
iparkodással és a zsugoriság határát súroló takarékoskodással kiépítették, már rég
elhunytak; az atyák, akik szolid vállalkozást vettek át és azt még nagyobb ambícióval
soha nem álmodott csúcsokig vitték, már átadták a gyeplőt, és most a harmadik
generáción, a bőség gyermekein volt a hangsúly, akiket az üzlet untatott és akik a vidéki
úriemberek bukolikus életmódja iránt lelkesedtek.”35) Henry Wiggin (1824-1905) egy
yeoman birtokos fia 14 évesen költözött Birmingham-be, ahol - gyakorlatilag self-made
man-ként – nikkel- és kobaltfinomítójával szerzett vagyont magának. Birmingham
polgármestere, 1880-tól a város parlamenti képviselője lett, majd 1892-ben baroneti címet
32 Broadbent p. 45.
33 Desirée Hancock 2003 október 9-i levele.
34 Ibid.
35 Landes, Ibid.
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szerzett. Négy fia közül hárman igazgatói posztot töltöttek be a cégben, a negyedik
katonatiszti karriert futott be. Mind a négy fiú gyároslányokat vett el, (köztük Emilie
Keen-t és Mary Nettlefold-ot; lásd 99. oldal, 2. ábra), a család diverzifikált társadalmi
kapcsolatait azonban jól jellemzi, hogy a két lány magas rangú katonatisztekhez ment
hozzá.
Maga Henry Wiggin 1880-tól kezdve már nem bírt aktív szereppel az üzlet
irányításában, (az elnöki posztot azért megtartotta), a három igazgató-fiú mellett pedig
egy „szakmai menedzser” („scientific manager”) is helyet kapott. Mindhárom fiú a
gazdálkodás és a vadászat iránt mutatott erős érdeklődést, a legidősebb fiú 47 éves korától
(1899) kezdve már nem is vett részt ténylegesen a cég vezetésében. Két öccse ugyan csak
majd az első világháború után vonul vissza teljesen, ám mindkettő teljesen vidéki életet
élt, nemesi prioritásokkal (rókavadászat, gazdálkodás).36 Számos igazgatótanácsi posztjuk
(a második fiú többek között az Avery Ltd, a harmadik a Muntz’s Metal Co.-nak is
igazgatója volt) mindezt nem akadályozta, ezek csak formális szerepet jelentettek.
Mindhárman a szemléletében már dzsentrifikált, a családi cég vezetésében azonban jelen
lévő típus képviselői.
Az ő fiaiknak azonban már tényleg semmilyen szerep nem jutott a cégben, (a
legidősebb egyetlen fia fiatalon még néhány évig igazgató volt, ám őt is inkább a
rókavadászat hozta lázba, Cambridge-ben még a „vadászkopók mestere” címet is
kiérdemelte). 1920-ban a vállalat beolvadt a Mond Nickel Co.-ba, a család végképp
visszavonult az üzlettől, a harmadik nemzedék tagjai végérvényesen megszilárdították azt
a vidéki nemesi pozíciót, amit apáik és nagyapjuk teremtett meg.37 Edgar Wiggin és
Emilie Keen unokája, (aki egyben a második birminghami milliomos, az egyik
legismertebb gyáros, Arthur Keen dédunokája!) és férje már pusztán a tényt voltak
hajlandók elismerni, hogy a feleség felmenőinek „volt köze a birminghami
gyáriparhoz”.38
A Wiggin-család harmadik és későbbi nemzedékeinek tagjai tehát már messze
kerültek a termelés világától, szemléletbeli dzsentrifikációjuk már nem tett lehetővé aktív
üzleti tevékenységet. Az ilyen leszármazottakat indokolt elkülöníteni a II. típuson belül,
II/b. altípusként. (Ők feleltethetők meg Thompson első típusának, a „beérkezetteknek”.)
36 Cornish’s Birmingham Year Book, 1918.
37 Ballard, p. 209.
38 3rd Viscount of Allenby (1931 - ) 2001. április 5.-i levele.
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Sokatmondó ezen altípus egyik képviselőjének, Sir Roger Chance-nek a jellemzése:
„A fiatal úriemberek védett, kényelmes életét élte. Vidéken nőtt fel, lovak,
vadászat, vidéki sportok. Közvetlenül az első világháború előtt Cambridge-be ment,
magával vitte a lovát és istállót bérelt neki. Nagyon szeretett lovagolni és jó lovas volt….
Semmilyen kapcsolata nem volt az üzlettel.”39
Sir Roger Chance (1893-1987) a család ötödik generációjának tagja, örökölte
gyermektelen nagybátyja baroneti címét, és miközben öccse apjuk nyomdokain tovább
vitte a Chance Bros. vezetését, ő teljesen más irányba fordult: filozófiát tanult a London
School of Economics-on, doktorált, majd író és újságíró lett. „Mindig volt annyi pénze,
amennyiből megélt. Dolgozott ugyan, de nem úgy, hogy minden reggel felkelt időben és
munkába ment.”40 Fia elmondása szerint Sir Roger családjának már semmilyen kapcsolata
nem volt az iparral. „Egész fiatal koromban csak egyszer jártam Smethwick-ben /az akkor
már a nagybácsi által menedzselt Chance Bros. telepén/. Teljesen más világban éltünk…
Sokfelé laktunk, de általában London környékén, mivel apámat Londonhoz kötötte a
munkája…. Úgy gondolta, jó, ha a család vidéken él…. Gyermekkorom és fiatalkorom
nagy része vidéki birtokokon zajlott…. Távol álltunk az üzlet világától.”41
George Tangye (1835-1920) két fiatalabb fia is hasonlóképpen a gentleman-ek
kényelmes, védett életét élte, ráadásul ők a jelek szerint még annyira sem dolgoztak, mint
Sir Roger Chance. Egyikük, az agglegény Bertie (1866-1941) egy Shropshire-i country
house-ba költözött, amelyhez ugyan csak 200 acre föld tartozott, ám testvéreivel közösen
mintegy 2000 acre-nyi terület vadászjogát bérelték.42 Úgy tűnik, Bertie-nek nem igazán
volt bármilyen foglalkozása, de „nem is volt rászorulva arra, hogy dolgozzon.”43
Ugyanezt az életstílust G F Muntz II (1822-1898) legidősebb fia, Frederick Ernest
(1845-1920), majd annak leszármazottai, egy nagyobb birtok gazdájaként űzhették.
Frederick öccsei a nemesi jellegű öröklés miatt kénytelenek voltak képzett
középosztálybeli pályára lépni (mérnök, illetve katonatiszt), (ld. 73. oldal) ám csak
jövedelmük forrásában különböztek bátyjuktól, attitűdjük hasonlósága egyikük számára
sem hozhatott aktív üzletemberi szerepet.
A vállalkozók fiai, unokái közül meglehetősen sokan váltak effajta dologtalan
39 Sir Jeremy Chance és Lady Cecilia Chance vallomása apjáról és apósáról, Sir Roger Chance-ről.
40 Interjú Lady Cecilia Chance-szel.
41 Interjú Sir Jeremy Chance-szel.
42 Interjú Colin Smith-szel.
43 Interjú Sheila és Hilary Tangye-vel.
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gentleman-ekké, akiknek már semmilyen szerep nem jutott a vállalat irányításában. A
fiúk egy részének elfordulása már csak amiatt is teljesen érthető, mivel valamennyi
családtagnak amúgy sem jutott volna hely a menedzsmentben. Amennyiben affinitásuk
pedig amúgy is más területre orientálta volna őket, (legyen az valamilyen profession vagy
egyszerűen csak a vadászmező), távolmaradásuk semmiképp sem minősíthető valódi
veszteségnek a családi cég sorsa szempontjából.
Az úri életmód elemeinek átvétele azonban nem feltétlenül járt együtt
szemléletbeli elnemesedéssel. A sikeres, rátermett vállalkozók többsége nem az I. típusra
jellemző visszafogottabb életstílust tette magáévá. Thompson harmadik típusának, a
„földbirtokos üzletemberek” birminghami megfelelői ugyan a 19. század végén és a 20.
század elején nem váltak közép- vagy nagybirtokossá, ám a vidéki élet előnyeit ugyanúgy
kiélvezték, miközben üzletileg is csúcson maradtak. Saját tipológiám III. típusa talán a
legkomplexebb valamennyi közül: képviselőinek részleges asszimilációjuk révén sikerül
úgy megteremteni úri hitelességüket, hogy közben továbbra is az iparváros mintát mutató
hősei maradnak. A sikeres üzletember ugyanis az életmódbeli dzsentrifikáció különböző
szintjeit érhette el, az esettanulmányok alapján semmi okunk azt gondolni, hogy a
„puritánok” sikeresebbek lettek volna, mint az úri hobbikat felvevő „bűnösök”.
III. típus: „Identitásukat éppúgy meghatározta a város és az iroda, mint a vidék
és vadászmező.”44
Míg George Cadbury úgy lett milliomos, hogy Josiah Mason-höz vagy Hugh
Morton-hoz hasonlóan sosem költött magára sokat, más, hasonlóan sikeres vállalkozók
egész vagyonokat fordíthattak kedvteléseikre. Joseph Gillott I (1799-1872) tollgyáros
például, aki elsőgenerációs üzletemberként legnagyobb vetélytársával, Mason-nel együtt
uralta a brit és a birodalmi piacot, és élete végén majd negyedmilliós vagyont hagyott
hátra, komoly műgyűjtő is volt: mintegy 170,000 fontos festménygyűjteménnyel
rendelkezett, övé volt a legnagyobb magánkézben lévő Turner-gyűjtemény.45
G F Muntz II (1822-1898) – mint láttuk, (143.oldal) – földbirtokossá avanzsált, és
nem adta alább a legköltségesebb felső-osztálybeli sportnál, a (saját yacht-tal történő)
vitorlázásnál. Mégis, hogyan lehetne elítélni az első olyan birminghami polgár üzleti
44 Trainor, The gentrification of Victorian and Edwardian industrialists. p. 187.
45 Birmingham Evening Despatch, 1903, július 4.
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teljesítményét, aki egymilliós vagyont hagyott hátra? Ez az eredmény ugyan apja
(szakmai) örökségén nyugszik, ám hozzá kell azt is tenni, hogy ebben az esetben kedvező
volt a céget továbbvivő legidősebb fiú személye is, aki ügyesen, rátermett módon vezette
a Muntz Ltd.-et.46 Tény, hogy ő maga már egyik fiának sem szánt szerepet a családi
üzletben, ám véleményem szerint ez személyes vállalkozói teljesítményét éppúgy nem
csökkenti, mint mondjuk az a körülmény, hogy szarvasokat tenyésztett kastélya
parkjában, amelyek aztán vadásztársasága puskái elé kerültek.
Míg G F Muntz II a későviktoriánus vidéki nemesi életforma megtestesítőjeként
jellemezhető, addig Birmingham negyedik milliomosa, John Henry Scribbans (18651935) a huszadik század első évtizedeire jellemző plutokrata életstílus markáns
példájának tekinthető.
Scribbans kisfiúként apja szerény pékségében dolgozott mint kifutó-fiú, majd
fiatalon testvérével együtt alapított saját üzletet, amelynek sikere és terjeszkedése
dúsgazdaggá tette. Öccse halála után néhány évvel, 1927-ben (vagyis 52 évesen) korlátolt
felelősségű társasággá alakítja a céget, ám a kormánybotot nem engedi át másnak,
ügyvezető igazgatóként viszi tovább a Scribbans and Co. Ltd.-et.
A gyakorlatilag önmagát felküzdő Scribbans újszerű jelenségnek számított:
életmódja ugyanis olyannyira bővelkedett valódi luxuselemekben, hogy ezáltal teljesen
kirívott a birminghami ipari elit életstílusának addig megszokott szintjéből: ennek révén
egyik első reprezentánsává válik annak az újkeletű plutokráciának, amely Angliában az
1890-es évektől kezdett megjelenni, (londoni rezidenciája révén a fővárosban található
meg a legkoncentráltabb formában), és amelytől már cseppet sem volt idegen vagyonának
akár szemérmetlen módon történő fitogtatása sem.47 A nekrológok megemlítik, hogy
például lánya esküvőjén a tűzijáték nem kevesebb, mint 1000 fontba került.48 „Halála
előtt néhány évvel megvette a Little Aston birtokot és kétszázezer fontot költött az épület
felújítására, illetve részleges újjáépítésére. Nem spórolt semmin. Márvány fürdőszobát
építtetett, benne arany-, ónix- és márványkáddal…. Háza kertjében szökőkút és Bacchus
bronzszobra állt."49 „A bálterem csillárjai egyenként tízezer üvegdarabból álltak.
Ezüstborítású Rolls-Royce-a volt, mellyel csak bevásárolni és Aston Villa focimeccsekre
46 Flick, Carlos, Muntz Metal and Ship’s Bottoms: The Industrial Career of G F Muntz. p. 88. In:
Transactions of the Birmingham and Warwickshire Archeological Society, Vol. 87. 1975.
47 Thompson, English Landed Society, p. 300. Lásd például: Mordaunt Crook J., The Rise of the Noveaux
Riches. pp. i-vii.
48 Birmingham Mail, 1935, február 5.
49 Ibid.
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járt.”50
A már-már közönségesnek nevezhető pénzszórás, a presztízsfogyasztás vulgáris
megnyilvánulásai mögött azonban nem eltunyulás vagy az üzlettől való elfordulás állt,
hanem életfogytig kitartó elkötelezettség és fantasztikus vállalkozói teljesítmény, mely
nem kevesebb, mint két és fél millió fontban manifesztálódott.
George Cadbury biciklije és John Henry Scribbans ezüstborítású Rolly-Royce-a
között ordító a különbség, attitűdjük mégis őriz egy közös vonást: a vállalkozói
profitéhséget, amely még az úri életmód átvétele esetén is megőrizhette erejét. Hiába
tűnik úgy, hogy Gillott vagy Scribbans közelebb áll a „kényelmes, védett” életet élő
dologtalan gentleman-ekhoz, elkötelezettségük, sikerességük azt jelzi, hogy az ő polgári
identitásuk jelentős része épen maradt. Ebben az értelemben a III. típusom úri életet élő
üzletemberei nem távolodtak el túl messze a „puritánoktól”.

Láthattunk eddig olyan eseteket, melyek vitathatatlan példáját adják a teljes
kulturális dzsentrifikációnak: a Wiggin-család harmadik, illetve a Muntz-család Frederick
Ernest által jellemzett negyedik generációja tagjainak beérkezett úriemberekként már
eszükbe sem jut, hogy menedzserként próbálják ki magukat. Az általuk képviselt wholehearted gentrification valószínűleg még Martin Wiener tetszését is elnyerné. Kevésbé
lenne viszont Wiener ínyére az a körülmény, hogy a Wiggin-ek és Muntz-ok által
megtestesített egyértelmű dzsentrifikáció-képpel szemben felsorakoztathatók sokkal
összetettebb lefolyású családtörténetek is, melyek – a családtagok karrierjei és az azok
mögött álló szemléletek alapján – jóval sokszínűbb képet adnak az elnemesedés
lefolyásáról. Bizonyos családokban akár egy nemzedéken belül is azonosíthatók a
különböző típusok megtestesítői: a szemléletükben már úrizálóvá vált csoport
képviselőinek két különböző típusa, az aktív üzleti tevékenységet még igen (II/a altípus)
és már nem folytató (II/b. altípus) leszármazottak mellett jelen vannak a profitéhséget, a
vállalkozói tehetséget magukénak tudó fiúk is (III. típus).
A Tangye-család három nemzedékének áttekintése nem csupán a dzsentrifikáció
komplex jellegéről árul el sokat, hanem markáns példáját adja a birminghami ipari
nagyvállalkozók körében gyakorta felbukkanó dinasztikus szemléletnek. Ezen tényező
jelentékeny erejének köszönhetően az ipari vállalkozások több generáción át, a
gyakorlatban még a részvénytársasági forma bevezetése után, a 20. század jelentős
50 Birmingham Mail, 1935, március 13.
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részében is családi irányítás alatt maradtak. Ez történt a Tangye-k esetében is, ahol az
„alapító fivérek” közül 1872-től már csak ketten, Richard (1832-1906) és George (18351920) voltak érdekeltek a cégben. Fivéreikkel ellentétben ők valóban meggazdagodtak,
magasabb, egyértelműen felső-középosztályi státuszt szereztek maguknak. 1881-ben
társas vállalkozásuk korlátolt felelősségű társasággá alakult, Richard és George
megtartották a tőke 95 százalékát, és elsőként legidősebb fiaikat vonták be igazgatókként
a vállalatvezetésbe. Ennek köszönhetően az 1890-es évek elején az igazgatótanácsot 6
Tangye (Richard és fiai: /a korábban emlegetett/ Harold és Arthur; George és fiai: Harry
és William) valamint 3 régi családi barát adta.51 Ráadásként George egy további fia, Allan
jogtanácsosként segítette a Tangyes Ltd.-et. (Korábbi említését lásd 71. oldal.) A cég még
a részvénytársasággá alakítás után is teljes mértékben családi irányítás alatt maradt tehát,
a Tangye-k nemcsak tulajdonolták, hanem irányították is a vállalatot. Az első világháború
azonban nem sok jót hozott a cégnek, ugyanis a kvéker Tangye-k elveik miatt nem voltak
hajlandók átállni hadianyag-termelésre.52 A helyzet az 1920-as években sem javult: a
vállalat adós maradt új termékek kifejlesztésével és továbbra sem alkalmazott valóban
kívülről érkező, professzionális menedzsereket.
A szerény családi háttérrel induló első generáció tagjai, vagyis Richard és George,
életmódjukban már igen nagy mértékben átvették az úri elemeket, ám vállalkozói
teljesítményük, hátrahagyott 200 000 és 250 000 fontos vagyonaik, (melyek jóval
nagyobbak is lehetettek volna az általuk tett jelentős filantróp felajánlások nélkül),
egyértelműen a III. típus „úri vállalkozói” között jelölik ki őket.
Fiaik, a második generáció 10 tagja esetében – érthető módon – már jóval
vegyesebb a kép. Négyen – köztük a néhány lappal korábban emlegetett Bertie –
semmilyen szerepet nem vállaltak a cégben. Ők, valamint a jogtanácsosként azért segítő
Allan a teljesen elnemesedett, az üzlettől eltávolodott II/b. típus képviselőiként
azonosíthatók.
A cég vezetésében összességében 5 fiú vállalt szerepet. George fiai közül ketten,
akiknek – ha rátermettsége nem is tűnik meggyőzőnek – elkötelezettsége meglehetősen
erősnek tűnik. Az idősebb, Harry (1863-1961), aki végzett mérnökként volt a cég
igazgatója, bár visszavonult 1930-ban, állítólag még „igen idős korában is élénk

51 Waterhouse, Rachel E., A Hundred Years of Engineering Craftmanship. 1857-1957. Tangyes Ltd. 1958.
p. 57.
52 Interjú Colin Smith-szel.
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érdeklődést tanúsított a cég dolgai iránt”,53 „94 évesen is gyakorta feltűnt a gyárban”.54
Öccse, William (1864-1937), aki más családtagokkal ellentétben „kevésbé adott a
külsőségekre,”55 szintén 1930-ban (vagyis csak 66 évesen) vonult vissza. Mindketten
Edgbaston-ban élték le életüket, közel az üzemhez, a III. típus kettős identitású
vállalkozóiként.
Richard-nak három fia is igazgató lett, de közülük két jogvégzett fiúnak ez
egészen biztosan csupán formális szerepkör maradt. A harmadik, a legidősebb fiú, a
baroneti címet öröklő Sir Harold esetét pedig már korábban tárgyaltam: negyvenes évei
közepén kiszáll a cég vezetéséből, de már korábban is erősen vonzották más
elfoglaltságok. (utazás, vadászat, útikönyv-írás, lapkiadás).56 Sir Harold a szemléletbeli
dzsentrifikáció révén már mind a sikeresség, mind az elkötelezettség terén
hiányosságokkal bíró II/a. típus reprezentánsa.
Birminghamben, szemben más nagyvárosok vállalkozóival,57 a cégalapító
leszármazottai gyakorta a harmadik vagy negyedik nemzedék esetében is benne maradtak
a cég vezetésében. A professzionális szakemberek bevonása a legfelsőbb menedzsment
szintjére is igen gyakran meglehetősen későn következett be, általában az első
világháború után. A Tangye-k esetében azonban a dinasztikus szemlélet még a
birminghami átlagnál is erősebben érvényesült: az első hivatásos menedzser majd csak a
második világháborút követően jelent meg, a cég vezetésének vérfrissítését az 1930-as
évektől a harmadik generáció jelentette. A hat fiúból nem kevesebb, mint négy
gyarapította az igazgatótanácsot. (A maradék kettő pályáját az életművészettel kevert írás
és újságírás határozta meg. II/b. típus)
Mindez nem lett volna baj, ha a leszármazottak valódi elkötelezettséggel telítve
szolgálták volna a cég érdekeit. Joseph (1906-1971) és Colin (1906-1979) jellegtelen
passzivitása egyszerű igazgatókként még nem jelentett volna feltétlenül problémát,
(utóbbi egyébként később a Lloyds bank biztosítási bankárja lett,58 amely a 20. század
második felére a felsőosztály egyik bevált módszere lett, mellyel lényegi erőfeszítés
53 Birmingham Post, 1961, január 19.
54 A Hundred Years of Engineering. p. 63.
55 Interjú Colin Smith-szel.
56 Birmingham Daily Mail, 1935, február 27.
57 Berghoff, Hartmut, British Businessmen as Wealth-holders, 1870-1914: A Closer Look. In: Business
History, Vol. 33. No. 2., April, 1991, pp. 222-240. p. 234.; Payne, Peter, Family Business in Britain, p.
121.
58 Interjú Colin Smith-szel.
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nélkül megélhetést biztosíthatott magának.59) Ám a sokáig az elnöki és az ügyvezetői
igazgatói posztot is birtokló Sir Basil Tangye (1895-1965), /egyébként Sir Harold
egyetlen fia/ tevékenysége rendkívül károsnak bizonyult a cég számára. A család másik
ágából érkező kritika módfelett kedvezőtlen képet fest róla: „rendkívül sok időt töltött az
üzemtől távol, olyan ügyekkel foglalkozva, melyeknek nem volt köze a céghez”.60 „Egy
részvényes kritizálta a (4 Tangye-t magába foglaló) igazgatótanácsot, azt állítva, hogy a
cég az elmúlt 35 évben mindössze háromszor fizetett osztalékot. Szerinte az igazgatók
„busás fizetést tettek zsebre”, miközben a részvényesek semmit sem kaptak.”61 A
szubjektív elmarasztaló véleményt alátámasztják a cég által kiadott hivatalos éves
jelentések, amelyek valóban nem túl rózsás állapotról vallanak: 1954-ben például 57 514
font vesztesége volt a vállalatnak, de 1955-ben sem volt túl kedvező a helyzet 2720 font
adózás előtti nyereséggel.62 A kevésbé szimpatizáló családtagok szerint Sir Basil „mindig
készen állt valamilyen hókuszpókuszra”,63 ám még a családtagokat minden esetben
végsőkig védelmező rokon sem merészkedett odáig, hogy igazán pozitív képet fessen
vállalatigazgatói kvalitásairól: „jó kereskedő volt, de ez nem elég ahhoz, hogy valaki jó
ügyvezető igazgató legyen”.64 Akár az elkötelezettség, akár a sikeresség mércéjét
tekintjük, Sir Basil tehát a szemléletében dzsentrifikált üzletember kategóriájába
illeszthető (II/a. típus), akinek nem megfelelő üzleti kvalitásai kifejezetten károsnak
bizonyultak a cég számára.
Még a mégoly elfogult leszármazott szerint is a céget az 1910-es évektől kezdve
(egy rövid, második világháborús fellángolástól eltekintve) hosszú visszaesés, sőt,
hanyatlás

jellemezte,

a

negyedik

generáció

képviselőjének

eufemisztikus

megfogalmazása szerint „a Tangye-knek sem a második, sem a harmadik nemzedéke nem
tudta magáénak a kivételes innovatív tehetség és az üzleti érzék azon kombinációját, ami
az alapító fivéreket jellemezte”.65 A hivatalos cégtörténet még inkább kíméletes
megfogalmazása szerint pedig „a második generációnak jutottak a két világháború közötti
időszak legnehezebb évei.”66 A Tangyes Ltd. első világháború utáni története valójában a
59 Thompson, Gentrification, p. 91.
60 MS 1687/5 (J. Francis Parker), Birmingham Reference Library and Archives.
61 Birmingham Daily Mail, 1957, február 2.
62 Directors’ Report and Statement of Accounts, Tangyes Ltd. 1952 és 1958 közötti kiadások. Birmingham
Reference Library and Archives.
63 Interjú Hilary Tangye-vel.
64 Interjú Colin Smith-szel.
65 Ibid.
66 A Hundred Years of Engineering. p. 63.
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dinasztikus szemlélet kivételesen erőteljes érvényesülésének története: ez eredményezte a
második nemzedék 50 százalékának, a harmadik nemzedék 66 százalékának bevonását a
menedzsmentbe. Ez az attitűd állt annak a hátterében, hogy a cég alaptőkéjének többsége
még 1957-ben is a család kezében volt,67 és hogy az első családon kívüli (professzionális
menedzser) ügyvezető igazgató kinevezésére csak az 1950-es évek legvégén került sor.
Ez azonban már túl késő volt: 1966-ban a Tangye-k eladni kényszerültek a céget. A
későviktoriánus sikertörténet a 20. folyamán a túlzott családi szerepvállalás
eredményeként kudarcba fordult át.
E kudarcfolyamatban csak a második világháború jelentett kivételt: részben azért,
mert az első világháborúval szemben ekkor nem idegenkedtek szerepet vállalni a háborús
termelésben, részben pedig mert ekkor érvényesülhetett leginkább a harmadik nemzedék
negyedik Tangye-igazgatóvá váló tagja, Christopher (1908-1976) tehetsége. Igaz, ez a
tehetség nem annyira menedzseri, hanem inkább mérnöki volt, (ezért sem sikerült hosszú
távon sikeressé tennie a céget). Allan Tangye kisebbik fia public school és Cambridge
után Heidelbergbe ment, ahol műszaki tanulmányokat folytatott. A ma élő családtagok
megfogalmazása szerint ő volt az, aki örökölte az alapító fivérek valódi mérnöki
tehetségét.68 Pályája során számos új terméket fejlesztett ki, ő irányította például azt a
munkacsoportot, amely kifejlesztette és felügyelte a La Manche csatorna alatt épített
„Pluto” olajvezeték pumpáinak gyártását; ezen a vezetéken keresztül szállítottak
üzemanyagot a szövetséges csapatoknak a partraszállás folyamán.69

3. Az elnemesedés visszafordíthatatlan jellege?
Christopher Tangye példája, a jól menő, Dél-Angliába költözött ügyvéd fiának
visszatalálása az ipari termelés világához valamelyest új színben tünteti fel az
elnemesedés egyik fontos kérdését. A dzsentrifikációról szóló diskurzusban a folyamat
egy rendkívül fontos aspektusát a megnyilvánulók általában a priori egyirányúnak
tekintették: amennyiben egy gyáros vagy annak fia hátat fordított az üzletnek, a családot
attól kezdve végleg „elveszettnek” tekintették az üzleti élet (vagy legalábbis annak ipari

67 Ibid. p. 69.
68 Interjú Hilary Tangye-vel; Interjú Colin Smith-szel.
69 A család által rendelkezésemre bocsájtott helyi lapokból származó újságcikk-kivágások 1976 júliusából.
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szférája) számára.70 Elképzelhetetlennek tűnt, hogy egy mind szemléletében, mind
életmódjában,

mind

jövedelmének

előteremtését

illetően

úrizálódott

felső-

középosztálybeli illető sarjai valaha is az ipar világában találjanak hivatást maguknak.
Még maga Thompson is így tekintett első típusára, a teljesen beolvadókra. Ez részben a
többgenerációs kutatások csekély száma miatt is történhetett így, ám a jelenség
feltételezett valószerűtlensége is közrejátszhatott a téma elhanyagolásában. Lehetséges,
hogy más régiókban valóban nem is igen fordult elő, hogy egy iparnak hátat fordító fia
vagy későbbi leszármazottja visszataláljon az üzlet világába. A birminghami ipari elit
körében sem tűnik ez gyakorinak, ám bizonyos esetek mégis azt indokolják, hogy
foglalkozzam ezekkel a „visszaüzletiesedett”71 fiúkkal.
Christopher Tangye üzleti szerepvállalásával párhuzamos példaként lehet felhozni
a korábban már említett Alan Muntz-ot (1899-1985), G F Muntz II unokáját. Mint ahogy
arról már szóltam, a legelső birminghami milliomos fiai közül már egyiknek sem volt
köze az üzlethez, (a cég továbbvitele öccsének, Philip Albertnek a fiára várt). G F Muntz
II legidősebb fia, Frederick Ernest (1845-1920) megörökölte az apai birtokot és teljes
mértékben a vidéki gentleman életét élhette: 4000 acre-s birtokkal rendelkezett, lovakat
tenyésztett és mellékesen volt néhány igazgatótanácsi posztja, amely azért nem jött
rosszul, és unokája elmondása szerint amúgy is „teljesen normális volt abban az időben
egy hozzá hasonló úriember esetében”.72 A második fiú Indiába ment, ahol mérnökként
dolgozott, a harmadik fiú, Albert (1870-1945) a legidősebbhez hasonlóan őrnagyi rangot
70 A formális igazgatótanácsi posztok, melyek nem tekinthetők aktív üzleti szerepvállalásnak, mint láttuk,
elfogadhatók voltak az úri társadalom tagjai számára, így természetesen teljesen más megítélés alá
esnek. Az 1870-es évektől kezdve jelenlétük megszokott a részvénytársaságok igazgatótanácsában,
(Scott, John, The Upper Classes. Property and Privilege in Britain. MacMillan, 1982. p. 85.) mivel úgy
ítélték meg, hogy „a lord on the board” növelte a részvények eladhatóságát.
71 A „visszaüzletiesedett” kifejezést valamelyest pontosabbnak tartom, mivel az „elnemesedett”
evidensnek tűnő, kissé furán hangzó ellentétje talán a „visszapolgáriasodott” lehetne, ez azonban a 20.
században már semmiképp sem állná meg a helyét. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ugyanakkor a
„visszaüzletiesedett” kifejezés sem teljesen tökéletes, hiszen implicite üzletidegen jelleggel ruházza fel a
földbirtokosi létet, amely természetesen nem állja meg a helyét. (Thompson, Gentrification, p. 44.). Mint
tudjuk, a földesúrnak a birtokigazgatásban betöltött szerepe sokféle lehetett: meglehetősen passzív
járadékélvező szerepet éppúgy betölthetett, mint a birtok ügyeivel részletesen és elmélyülten foglalkozó
kvázi-menedzserét, akinek elkötelezettsége és szerepe sok szempontból egészen hasonló lehetett egy
iparvállalat ügyvezető igazgatójáéhoz. (Spring, David, The English Landed Estate in the Nineteenth
Century: Its Administration. John Hopkins Press, 1963. Lásd különösen a Bedford (7.) hercegének
(1788-1861) földesúri viselkedését leíró második fejezetet: The Landowner. pp. 20-55.)
72 Interjú Frederick Devereux Muntz-cal.
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szerzett és minden bizonnyal hasonlóan "kényelmes" életet élt. Fiatalabb testvérei
mindegyike régi county family-be házasodott be, míg ő maga egy meggazdagodott
gyároscsaládba nősült. Ez a nemzedék tehát az urizálódott, az üzlettől távol került II/b.
típust gyarapította.
Albert elsőszülött fia, Alan Muntz (1899-1985) az 1910-es években a jónevű
Winchester public school-ba járt, ezt követően pedig a Cambridge-i Trinity College-ban
műszaki tanulmányokat folytatott és egy rendkívül innovatív és sikeres pályát futott be a
repülőgép-gyártás terén. Hosszú pályafutása során számos repüléstechnikai találmányt
fejlesztett ki, melyek üzletileg is sikeresek voltak. Egyesült benne a technikai hozzáértés,
és a "kemény, rátermett üzleti érzék".73 Csak 77 évesen volt hajlandó visszavonulni,
egészen idős koráig aktívan érdeklődött a technikai újítás módjai és az üzlet dolgai iránt.
George Frederick Muntz II unokájaként nemigen kényszeríthette semmi arra, hogy az
üzlet kemény világában próbálja ki magát, a már rendkívül fiatalon is kivételes technikai
érzéket tanúsító Alan azonban itt bontakozhatta ki tehetségét.
Christopher karrierjét, melyben fontos szerepet játszott a Tangye-k családi
kontrollhoz való erőteljes ragaszkodása is, Alan Muntz pályájához hasonítja az a tényező,
hogy a mindkettejük esetében nyilvánvaló személyes érdeklődés motivációja az 1930-as,
1940-es években találhatott kiteljesedést, amikor – bizonyos elméletek szerint74 – a
különböző eredetű felsőosztályok (földbirtokos, pénzügyi és ipari) országos szinten már
olyan közel kerültek egymáshoz, hogy gyakorlatilag egy egységes business class-t
alkottak. Ennek eredményeként az aktív üzleti szerepvállalás egyre inkább elfogadottá
vált „úri”, felső-középosztálybeli körökben is. Christopher Tangye és Alan Muntz
visszatalálása az üzletemberi szerephez a két világháború közötti időszak megváltozott
viszonyai, az ekkorra nagyrészt összeálló, egységesülő business class kereteiben
értelmezendő tehát, amikorra az üzleti tevékenység már nem számított degradálónak.
Más esetben viszont jóval korábbi, későviktoriánus korabeli példa demonstrálja,
hogy a szemléletbeli elnemesedés nem volt feltétlenül visszafordíthatatlan. Edward
Chance II példájának jelentősége a tágabb családi keretek összefüggéseinek feltárása
révén érthető igazán.

73 The Times, 1985, október 21.
74 Scott, The Upper Classes, pp. 85-95.
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Edward Chance II (1861-1923) példája:
Edward nagyapja, William II Chance (1789-1856), a Chance Bros.-t alapító
William I (1749-1828) másodszülött fia volt, akinek kereskedőként saját üzlete volt,
ráadásul komoly közéleti szerepet is játszott Birminghamben. Ugyanakkor tanácsaival
segítette a családi üzletet tovább vivő bátyját, Lucas-t (III. típus), sőt, érdekeltsége is volt
a Chance Bros.-ban, így a cég teljesítménye is mindig erősen foglalkoztatta: még 64
évesen is figyelemmel követte az üveggyártó cég üzleti mutatóit.75
Fiai közül a legidősebb, (Sir) James Timmins és a legfiatalabb, Henry játszotta a
legfontosabb szerepet a cég vezetésében, (III. típus) előbbi 25 évesen, utóbbi 27 évesen
partner lett a cégben. Egyik testvérük, George, ügyvéd lett, (II/b. típus) egy másikról,
William III-ról gyanúsan keveset szól a családi krónika, (valószínűleg valamilyen
súlyosabb betegsége lehetett76). A harmadik, a példaként hozott személyünk apja, Edward
Chance (1824-1881) 22 éves korától vett részt a családi üzletben, pár évvel később
üzlettárs lett. Azonban a családi krónika szerint 1853-ban testvérei azzal vádolták, hogy
túl kevés időt tölt a gyárban,77 és 1858-tól kezdve – bár egészen 1880-ig üzlettárs maradt
– többé már nem vett részt a cég vezetésében.78 (Ő tehát egyfajta átmenetet jelentett a II/a.
és a II/b. típus között.) Az 1881-ben elhunyt, 44 000 fontos vagyont hátrahagyó Edward
felfelé házasodott: 1850-ben Joseph Ferguson egyik lányát vette el, apósa korábban az
észak-angliai Carlisle polgármestere volt, majd a körzet országgyűlési képviselője is lett,
az iparral pedig már csak annyi kapcsolata volt, hogy csendestárs volt egy helyi
iparvállalatban.
Legidősebb fia, Sir Frederick William (1852-1932) északon maradt és Carlisle
egyik notabilitásaként végigjárta a politikai ranglétra valamennyi fokát: előbb Deputy
Lieutenant, majd békebíró, később a város polgármestere és országgyűlési képviselője is
lett. Egy régi gentry család (Seton-Karr) lányát vette el. Az ő üzleti szerepvállalásának
jellegéről és mértékéről azonban nem állt módomban kutatásokat folytatni, így nem
tudom megítélni sem azt, hogy milyen szerepet játszhatott a referenciakötet által említett
családi cég (a pamutgyártásban érdekelt Ferguson Bros.) vezetésében, sem azt, hogy
mennyire vált „üzletidegenné” a szemlélete. (Legfeljebb sejthető, hogy Sir Frederick
75 Chance, James Frederick, A History of the Firm of Chance Brothers and Co. Glass and Alkali
Manufacturers. Magánkiadás, London 1919. p. 26.
76 Ibid. p. 282.
77 Ibid. p. 208.
78 Ibid. p. 97. és p. 119.
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életében nem a vállalkozói tevékenység lehetett a legfontosabb tényező; vagyis a II/a.
vagy a II/b. típus képviselőjének tekinthető.)
Sir Frederick öccse, Edward II (1861-1923) ugyanolyan iskoláztatásban részesült,
mint bátyja, (Harrow-ba, majd Cambridge-be járt), és 1884-ben, 23 évesen kezdett el
dolgozni a Chance Bros.-nál Birminghamben. Szerepvállalásának komolyságát jelzi, hogy
1889-től a cég egyik ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett, aki „fáradhatatlan volt a
fejlődés kutatásában… kezdeményezőkészség és állhatatosság jellemezte”.79 Egészen
1919-ig, (vagyis 58 éves koráig) a Chance Bros. Ltd. sikereinek egyik kovácsa ezen a
poszton, és akkor is csak „egészségi állapotának – részben a háborús évek feszültségéből
adódó – romlása késztette az igazgatói posztról való lemondásra”.80 Két évig még betölti
az elnöki posztot, majd újabb két év múlva meghal.
Minden túlzás nélkül kijelenthető hát, hogy Edward II gyakorlatilag egész életét
elkötelezett és sikeres birminghami üzletemberként élte. (III. típus) (Halálakor
egyformán tulajdonosa volt egy Birmingham közeli, worcestershire-i háznak és egy
délebbi, Oxford környéki kúriának. Az előbbi – mint ahogyan azt láthattuk korábban – a
várostól (és az üzlettől) elérhető távolságban rezidenciát kialakító, úremberi kvalitásokat
is megcsillogtató üzletember jellegzetes tulajdona.) Ezen mellesleg még házassága sem
változtatott; noha ő még előkelőbb, patinásabb pedigréjű családba házasodott, mint
bátyja: a Wybergh-család III. Edward kora birtokolta a Westmoreland-i Clifton Hall-t és
földjeit, (ezt amúgy majd Edward sógora, a legidősebb fiú 1919-ben lesz kénytelen
eladni). Edward apósa (Archibald Wybergh ezredes) és sógorai mind magas rangú
katonatisztek voltak.
Az már nem okoz meglepetést, hogy Edward Chance II a mintaszerű úri
neveltetés, az előkelő nemesi családba történő beházasodás, a country house- és délangliai nyaralóvásárlás ellenére, vagy inkább attól teljesen függetlenül nem lett a
kulturális dzsentrifikáció áldozata. Edward példája azonban nem csak azt szemlélteti,
hogy a dzsentrifikációs tényezők jelenléte mennyire nem garancia a szemléletbeli
elnemesedésre, hanem a dzsentrifikáció terjedésének kevéssé kiszámítható útjáról is
mesél: az üzlettel szemben közömbös idősebb Edward fiának nem jelentett gondot
helytállni vállalkozóként; hozzáállását az olyan hatások, mint az elit iskoláztatás vagy
nemesi családból jövő felesége mellett apja példája sem csorbította.

79 Ibid. p. 285.
80 Ibid. Utószó, p. 1.
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4. Eltérő pályaívek ismétlődése
Edward Chance II vállalkozói elkötelezettsége tehát nem kétséges, ugyanakkor
motivációjának forrásait illetően csak találgatásokra voltam kénytelen hagyatkozni. Más
családoknál is előfordult, hogy a üzleti életből kifelé tartó apa arra ösztönözte egyik fiát,
hogy továbbvigye a családi üzletet vagy legalábbis képviselje benne a családot, miközben
a másik fiú, (és a további testvérek) előtt megnyílt az út valamilyen magasabb presztízsű,
úri hivatás előtt. Lehetséges, hogy Edward esetében is szerepet játszhatott az apa, vagy
akár a tágabb család felől érkező ösztönzés, amennyiben a harmadik generáció képviselői
közül őrá is szükség volt a Chance Bros. vezetéséhez. A Chance család ugyanis igen nagy
mértékben vállalt szerepet az üzletben.
A cégalapító William Chance I (1749-1828) szerepét idősebb fia, Lucas (17821865) vette át, de öccse, William II (1789-1856) is érdekelt maradt a cégben és
beleszólása is volt a dolgokba. A harmadik generáció, vagyis Lucas és William II
tizenhárom fia közül nem kevesebb, mint öt vállalt jelentős részt a cég vezetésében; az
üzlet kiépítése, felfutása ekkor még koránt sem fejeződött be, ezért többüknek jutott hely
a cég menedzsmentjében. Ők öten hosszú ideig, gyakran egészen halálukig
felelősségteljes, operatív szerepet vállaltak: Robert Chance (1821-1897), 24 éves korától
vett részt az üzletben, haláláig partner és igazgató maradt; John Homer Chance (18251900), 25 éves korában csatlakozik a céghez, 28 éves korától társ és igazgató egészen
haláláig; James Timmins Chance (1814-1902), 25 évesen partner, 51 évesen a cég
vezetője, 65 éves korától már csak igazgató, de nem vesz részt aktívan az irányításban;
Henry Chance (1828-1901), 22 éves korától a cégnél dolgozik, 27 évesen üzlettárs, 51
évesen visszavonul az aktív szerepvállalástól, bár élete végén azért elnökhelyettesnek,
majd elnöknek is megválasztják; Alexander Macomb Chance (1842-1917), saját céget is
alapított, szinte egész életében aktív üzletemberként tevékenykedett (III. típus
képviselői). (További öt fiú semmilyen szerepet nem vállalt a Chance Co.-nál /orvosok
vagy ügyvédek lettek/, a maradék három fiú - köztük az idősebb Edward - pedig egy
darabig szerepet vállalt ugyan, ám ez nem volt túl nagy jelentőségű,81 /II. típus/) Edward
Chance II három nagybátyja is vállalkozói mintát jelenthetett tehát a fiúnak.
A harmadik generáció a saját utánpótlását a család körein belül kereste. Az 1880as évektől már a negyedik nemzedék rátermett tagjai is bekapcsolódnak a cég vezetésébe.
81 A Hundred Years of British Glassmaking. Birmingham, 1924.; Chance, A History of the Firm; Interjú
Lady Cecilia Chance-szel és Sir Jeremy Chance-szel; David Chance levele, 2001 február 12.
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Noha a cég 1889-ben korlátolt felelősségű társasággá (Limited Liability Company)
alakult, az igazgatóságot továbbra is kizárólag családtagok alkották. A harmadik
generáció legidősebbjének, Robert Chance-nek mindkét fia fiatalon bekapcsolódott. Ezzel
szemben öccse, Sir James Timmins három fia közül csupán az egyik lett üzletember: a
legidősebb, a baroneti címet öröklő Sir William (1853-1935) jó nevű ügyvéd lett és DélAngliába költözött, a legfiatalabb, James Frederick pedig „lehet, hogy ügyvédnek tanult,
de soha életében nem volt munkája.”82 A második fiú, George Ferguson Chance (18541933) viszont már iskoláskorát megelőzően megismerkedett a gyárral, mivel apja
gyakorta körbe vitte magával a telepen. George középiskolai tanulmányai után másfél
évig tanulta az irodai munkát, miközben az üveggyártás szakmai oldalához szükséges
kémiát tanult egy birminghami tudóstól. Ezután Cambridge-be ment, majd 28 évesen
elkezdett dolgozni a cégnél. Két évvel később partneri státuszt kapott, 35 évesen pedig
ügyvezető igazgató lett, 12 évvel később elnök.83 Még idős korában is minden héten írt
örökébe lépett fiatalabbik fiának, és üzleti tanácsokkal látta el.84
(A későbbi Sir) James Timmins, amint körbevezeti fiatalabb fiát a gyárban,
miközben idősebb fia már jogásznak tanul: egyéni identitása polgári, illetve úri felének
egyértelmű megnyilvánulása. Az apa, aki egyformán szem előtt tartva a családi üzlet
irányításának biztosítását és az úri élet terepeire történő hatékony betörést, tudatosan
„delegál” legalább egy-egy fiút mind a két szférába pedig a dinasztikus szemlélet sajátos,
„kettős identitást” tükröző produktuma.
A két fiú viszonya azonban az unokák sejtése szerint nem lehetett túl harmonikus:
„Úgy sejtem, nem néztek jó szemmel egymásra: George, aki nagyon keményen dolgozott
a cégnél, és a művészi beállítottságú William… Szerintem William teljesen unalmasnak
találta a gyárban dolgozó George-ot.”85
Az eltérő pályaívek reprodukálódtak a következő nemzedékben: mivel Sir
Williamnek nem született gyereke, a baroneti címet George idősebb fia, Roger (18931987) örökölte, akit a 166. oldalon már részleteztem, mint az üzlettől távol álló, többékevésbé „dologtalan” II/b. típus képviselőjét. Öccse, Hugh Chance (1896-1981) lánya
elmondása szerint nem igényelt különösebb ösztönzést ahhoz, hogy az üvegipart válassza,
szerinte természetesnek vette ezt az utat és érdekelte is a dolog, hiszen mérnök volt.86 Az
82 Interjú Lady Cecilia Chance-szel.
83 Chance, A History of the Firm, p. 284.
84 Interjú Lady Chance-szel.
85 Lady Cecilia Chance nagyapjáról és annak testvéréről.
86 Interjú Lady Chance-szel. (Roger és Hugh öccse, a legfiatalabb fiú 18 évesen elesett az első
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5. generáció képviseletében 1924-ben vette át az ügyvezetői igazgatói posztot, és egészen
1952-ig meg is tartotta azt. Hugh-t rendkívüli módon érdekelte a szakoktatás kérdése is,
energiái jelentős részét fordította erre az ügyre, és oktatásszervezői munkájáért 1945-ben
lovagi címet kapott.
A Chance-család esetében ráadásul nemcsak a különböző karrierutak ismétlődtek,
hanem a fiúk és családjaik közötti nem túl rózsás viszony is: „Roger és Hugh éppúgy nem
kedvelték egymást, ahogy az apjuk nem jött ki a bátyjával, Sir Williammel.”87 Némiképp
bizarr módon az egymástól elhidegült Roger és Hugh gyerekei házaspárként egymáshoz
kötötték sorsukat (Sir Jeremy Chance 1926 - ; Lady Cecilia Chance 1928 - ).88 A két
egymásnak hátat fordító világ különállását mutatja, hogy ők – unokatestvérekként –
gyermekkorukban egyáltalán nem ismerték egymást, Sir Jeremy egész fiatalkorában
pedig csak egyszer járt a nagybácsi (későbbi após) által vezetett Chance Brothers Ltd.
telephelyén.89
A Chance-család esetében úgy tűnik, a baroneti címet szerző James Timmins-t
még egy hibrid identitás által meghatározott kettős szempont-rendszer vezényli, ám
világháborúban.)
87 Ibid.
88 Érdekes módon a (szemmel láthatóan harmóniában élő) idős házaspár alapvetően egységes
gondolkodásmódjában észrevehető volt egy halvány attitűdbeli különbség, amely véleményem szerint
nagyrészt szüleik (és felmenőik) gondolkodásmódjának megmaradt lenyomata. Mindkettőjük
gondolkozásmódját alapvetően egyfajta meritokrata hozzáállás határozta meg: ha az interjú során
távolabbi rokonok kerülnek szóba, akkor sem a lovagi címet szerző ágat hozzák elő, hanem a sikeres,
tehetséges operaénekes unokaöccsüket emlegették boldogan. A baroneti címet megszerző ősre, James
Timminsre sem mint baronetre, hanem mint Cambridge eminens diákjára, kiváló tudósra és nagylelkű,
jótékonykodó polgárra voltak büszkék. Ugyanakkor eltérést jelentett, hogy míg a módfelett toleráns Sir
Jeremy minden értékítélet nélkül beszélt apja, Sir Roger „ védett, kényelmes, úri életéről”, addig a pikírt,
sznobellenes megjegyzéseket is elengedő Lady Cecilia nem egyszer tett említést anyósa és apósa
„élhetetlenségéről”, valóságtól elrugaszkodott szemléletéről, (ami szerinte például abban mutatkozott
meg, hogy anyósáék minden különösebb ok nélkül visszautasítottak egy ölükbe pottyant házat.) „Jeremy
apjának volt annyi pénze amennyiből megélt. Dolgozott ugyan, de, érti, nem úgy, hogy minden reggel
felkelt időben és munkába ment.” Lady Cecilia apjának, Hugh-nak a munkája nyilvánvalóan
rendszeresebb, intenzívebb tevékenységet igényelt. A hölgy kifejezetten „sznobellenes” attitűdjét is
édesapjától örökölhette, amelynek gyökerei minden bizonnyal a családi céget irányító családtagok
hozzáállásában találhatók. Magát az interjút és a kapcsolódó cikket lásd: Interjú Sir Jeremy Ffolliot
Chance-szel és Lady Cecilia Chance-szel. In: Korall, 14., 2003. december, pp. 191-200.; „A sznobság,
tudja… az volt a hibás.” Gyárosok és úriemberek: brit dzsentrifikáció és oral history. In: Ibid. pp. 185190.
89 Interjú Sir Jeremy Chance-szel és Lady Chance-szel.
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gyerekei és unokái esetében már markánsan kettéválik a polgári és az úri ethosz, sőt, mint
láttuk, hátat is fordít egymásnak. (Ráadásul Sir William állítólag le is nézi keményen
dolgozó öccsét, ami az úri ideál felsőbbrendűségét látszik mutatni.) Mind a negyedik,
mind az ötödik generáció esetében a baroneti címet öröklő elsőszülött úrizálódott, míg a
fiatalabb sikeresen megőrizte polgári értékrendje jelentős részét. Mivel nem kizárólag Sir
William és Sir Roger Chance esetében láthattuk a nemesi cím és a szemléletbeli
elnemesedés együttes megjelenését, (lásd az e fejezetben említett Sir Harold Tangye-t, Sir
Basil Tangye-t, Sir William Avery-t és a Wiggin-család baronetjeit), ezért mindenképpen
indokolt e két tényező kapcsolatának vizsgálata.

5. A nemesi cím szerepe
Mit ér a pazar country house, a ménes, a falka és a yacht a nemesi cím presztízse
nélkül? A társadalmi felemelkedés, a polgári léttel való végleges szakítás végső szintjét a
19. század folyamán valamelyik nemesi cím megszerzése jelentette. Természetesen a
közjogi értelemben vett, örökletes nemesi cím (peerage) valamely fokozatának (duke,
marquess, earl, viscount vagy baron) megszerzése jelentette a valódi státuszemelkedést,
de azért a közjogi értelemben nem nemesi, ám a Sir előtag viselésére jogosító lovagi cím
(knighthood), illetve különösen ennek örökíthető változata, a baroneti cím is sokak
számára vonzó volt.
A nemesi cím egy hosszú folyamat megkoronázása lehetett: Thompson szerint a
társadalmi előremenetel útjának standard lépcsőfokai a 19. század nagy részében a
vagyon, a birtok, a baroneti cím, a parlamenti képviselőség és végül a peerage.90
A vagyon magától értetődő feltétel: az arisztokrácia vérfrissítését jelentő „új
embereknek” kellő anyagi háttérrel kellett rendelkezniük ahhoz, hogy megjeleníthessék a
nemesi címmel járó „méltóságot”. E vagyon a 19. század nagy részében földbirtokot
jelentett. Viktória királynő híresen vonakodó volt a peerage-ek odaítélésében,
amennyiben az illetőnél hiányzott a cím méltóságát alátámasztó jelentékeny földbirtok.91
Különösen 1830-at megelőzően a központi hatalom akár direkt beavatkozás révén is
mindig gondoskodott arról, hogy a nemesség nehogy elszegényedjen; éppen ezért az
újonnan kinevezett peer-ek esetében is egészen a 20. század elejéig megfigyelhető annak
90 Thompson, English Landed Society in the Nineteenth Century, p. 63.
91 Malchow, p. 361.
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az elvnek az érvényesítése, mely szerint ha az illető az államnak tett szolgálataiért
érdemesnek találtatott a nemesi címre, akkor az ahhoz illő vagyon, (a század végéig
mindig földvagyon) sem hiányozhatott.92 Egy esetleges non-konformista háttér is jelentős
akadálynak számított, így 1885 előtt, „csak egy maroknyi üzletember kapott peerage-t, és
közülük is csak egy gyáros volt: Edward Strutt pamutgyáros, aki 1856-ban Baron Belper
lett”.93
A fordulópontot Lord Salisbury első miniszterelnöksége (1885-86) jelentette, az
1885 és 1911 között nemesi címet kapó 222 személy 21.6 százaléka nem rendelkezett
nemesi vagy úri háttérrel: ők a kereskedelmi és ipari tevékenység széles skáláját ölelték
fel.94 Ekkortól kezdve már nem számított kötelező lépcsőfoknak a peerage előtt a
tekintélyes földbirtok. Thompson számításai szerint az 1886 és 1905 között, nem
földbirtokos családból származó nemesítettek csak mintegy egyharmada bírt földbirtokkal
és ez az arány 1906 és 1914 (a liberális kormányok alatt) egyhatodra csökkent.95
A legtöbb 1886 után nemesített polgár korábban politikusi pályát futott be, a
parlamenti képviselőség jelentette talán a legbiztosabb utat a nemesi cím felé. Így a
nemesi címek odaítélése terén tapasztalt 1885 utáni folyamat a vállalkozói
középosztályok országos szintű politikai aktivitásának megerősödését is visszatükrözte.96
Emellett a kiemelkedő filantróp tevékenység és a valamelyik pártnak tett szolgálat
játszhatott fontos szerepet a nemesi cím szerzésében. Igazság szerint a nemesi címek
1885-öt követő „inflálódásában” szerepet játszhatott az a körülmény is, hogy a pártoknak
egyre nagyobb szükségük lett a bőkezű, vagyonos üzletemberek (pénzügyi) támogatására.
(Ez egyébként különösen a liberálisok esetében volt igaz, akik sokkal több peerage-t
adományoztak, mint a konzervatívok.) A liberálisok a konzervatívokkal szemben
egyébként jobban előnyben részesítették a gyáriparosokat, akik hagyományosan az ő
szimpatizánsaiknak számítottak.97
A 19. század végétől tehát a nemesi címhez a következő utakon lehetett eljutni:
1. parlamenti képviselőség
92 Thompson, English Landed Society in the Nineteenth Century, p. 51.
93 Rubinstein, The Evolution of the British Honours System. In: Elites and Wealthy in Modern British
History. Harvester Press, 1987. p. 231.
94 Pumphrey, Ralph E., The Introduction of Industrialists into the British Peerage. A Study in Adaptation
of a Social Institution. In: The American Historical Review, Vol. LXV, No. 1, (1959, október), p. 11.
95 Thompson, English Landed Society in the Nineteenth Century, p. 299.
96 Pumphrey, p. 13.
97 Thompson, English Landed Society in the Nineteenth Century, pp. 295-296.
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2. nagymértékű jótékony tevékenység
3. pártok (pénzügyi) támogatása
4. nyílt vásárlás
Berghoff 1328, 1880 és 1914 között aktív, három város (Bristol, Manchester és
Birmingham) valamelyikében tevékenykedő vállalkozót érintő kutatásai alapján úgy
találta, hogy a fenti utakat simábbá tehették bizonyos tényezők: az anglikán háttér, a
minél nagyobb vagyon, a minél régebbi családi irányítású cég és a későbbi születési
évjárat mind növelte valamilyen cím elnyerésének esélyét.98 A három város vállalkozói
elitjének összehasonlítása azt mutatta, hogy az országos szintű presztízs-jellemzők
tekintetében Birmingham nem csak Manchesterrel, hanem még a jóval kisebb Bristollal
szemben is alulmaradt. A megszerzett nemesi címeknél ez Birmingham esetében 22,
Bristolnál 29, míg Manchesternél 75 peerage-et, baroneti vagy lovagi címet jelentett.99
A három város későviktoriánus és edwardiánus vállalkozói tehát összesen 126
esetben illeszthették nevük elé a Sir előtagot, ám a 126-ból alig 11 lett peer: a vidéki
vállalkozók társadalmi elismeréseként sokkal inkább a baroneti és a lovagi cím
funkcionált. A 11 peerage mindegyike a századforduló után került kiosztásra,100
Birmingham ebből a tizenegyből csupán egyet kapott.
Berghoff 452 fős birminghami mintájából tehát alig huszonegyen voltak
baronetek vagy lovagok. Az általam vizsgált családok 12, üzletemberként (is)
tevékenykedő fővel adják ennek a kis csoportnak mintegy felét: 2 lovag és 10 baronet.101
Nézzük meg először, mikor és milyen körülmények között szerezték e vállalkozók a
címeket:
Lovagi címet szerzők:
•

Richard Tangye (1832-1906) 1. generáció, 1894 (62 éves)

98 Berghoff, Hartmut, Englische Unternehmer, 1870-1914. Eine Kollektivbiographie führender
Wirtschaftsbürger in Birmingham, Bristol und Manchester, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1990.
p. 255.
99 Berghoff, Regional Variations, p. 74.
100 Berghoff, Englische Unternehmer, p. 242-243.
101 Noha Berghoff könyvében (Englische Unternehmer) sajnálatos módon nem ad tételes felsorolást az
általa vizsgált 1328 vállalkozóról, és kérésemre sem állt módjában részletes listát adni prozopografikus
kutatásának birminghami alanyairól, azt megerősítette, hogy az általam vizsgált családok mind
szerepeltek mintájában.
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A liberális Tangye-t Gladstone kapacitálta, hogy induljon képviselőként, ám sosem állt
kötélnek.102 Az egyik rá emlékező nekrológ megfogalmazása szerint „más módon
segítette a Liberális Pártot, és 1894-ben Lord Rosebery lovaggá ütötte,”103 egyik
életrajza körülírása szerint: „fontos szolgálatokat tett a pártnak.”104
•

Josiah Mason (1795-1881) 1. generáció, 1872: lovag (77 éves)
Mint Gladstone hozzá írott levele is alátámasztja,105 páratlan mértékű filantróp
tevékenysége nyert jutalmazást. (Élete folyamán több, mint 400 000 fontot költött
jótékony célokra: legjelentősebb felajánlásai az általa alapított két árvaházzal és a
Mason College-dzsal kapcsolatosak.)
Baroneti cím:

1. Alfred Frederick Bird (1849-1922) 2. generáció, 1920: lovag, 1922: baronet (71 és
73 éves)
Több, mint egy évtizeden át volt West Wolverhampton parlamenti képviselője, a
világháború alatt a gyarmatügyi államtitkár parlamenti titkára. Ezen szolgálatai
elismeréseként kapta lovagi címét, bár jelentős filantróp tevékenysége sem lehetett
hátrány.
Legidősebb fia, Sir Robert Bird (1876-1960) 1922-ben örökölte a baroneti címet.106
2. James Timmins Chance (1814-1902) 2. generáció, 1900 (86 éves)
Valószínűleg filantróp tevékenységét jutalmazta a cím: 1894-ben 34 500 font a West
Smethwick Park kialakításához, 1900-ban 50 000 fontos adomány a birminghami
Egyetemnek.107 (Legidősebb fia, Sir William (1853-1935) barrister nem folytatott
üzleti tevékenységet, így nem kerülhetett be a Berghoff-i mintába.)
3. William Beilby Avery (1854-1908) 3. generáció, 1905 (51 éves)
Fia, Sir William Eric Thomas Avery (1890-1918) „Fiatalon bekapcsolódott a cég

102 Reid, Stuart J., Sir Richard Tangye, 1908, London, Buckworth and Co., p. 134.
103 Birmingham Daily Mail, 1906, október 15.
104 Reid, Ibid.
105 Gladstone levele Mason-höz. MS 1691/3, Birmingham Reference Library and Archives.
106 Ő is benne lehetett Berghoff mintájában, mivel a német történész az 1914-et követően szerzett címeket
is tekintetbe vette az 1870 és 1914 között aktív vállalkozóknál.
107 Minutes of the Proceedings of the Institution of Civil Engineers. (A család által rendelkezésemre
bocsájtott év-megjelölés nélküli forrás.)
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munkájába.”108 Korai halála miatt nem tudni, mennyire lett volna tartós üzleti
szerepvállalása.
4. Philip Albert Muntz (1839-1908) 3. generáció, 1902 (63 éves)
A baroneti címet hivatalosan a mezőgazdaság fejlesztéséért kifejtett munkájáért kapta,
ám családja gyanúja szerint VII. Edward kártyaadósságainak rendezésében betöltött
szerepének több köze lehetett a dologhoz.109
Fia, Sir Gerard Albert Muntz (1864-1927)
5. Harold Lincoln Tangye (1866-1935) 2. generáció 1912 (46 éves). Nagy összegeket
adományozott birminghami közintézményeknek.
6. Sir Henry Wiggin (1824-1905) 1. generáció 1892 (68 éves). birminghami
polgármesterségét követő, 1880-ban kezdődő politikai pályafutását honorálta a cím.
Legidősebb fia, Sir Henry Arthur Wiggin (1852-1917) bár igazgató lett a cégnél, 47
éves korától (1899) nem vett részt ténylegesen a vállalat irányításában.
Sajnálatos módon, Sir William Avery esetében nem sikerült kideríteni, minek volt
köszönhető baroneti címe, (nem ment politikai pályára és jelentősebb filantróp
tevékenységet sem említenek vele kapcsolatban). A többi cím szerzésének módja azonban
megmutatja a címhez vezető valamennyi, korábban felsorolt lehetséges utat: politikai
pálya, (Bird, Wiggin), filantrópia, (Mason, Chance, Harold Tangye) és valamely párt
támogatása (Richard Tangye) mellett még pénzügyi tranzakcióra utaló eset (Muntz) is
látható.
Bár az örökletes címek szerzését korábban többen, így például Lawrence Stone is
a dzsentrifikáció bekövetkeztét jelző egyik tényezőnek tekintették,110 Berghoff és Möller
kutatásai felhívták a figyelmet a társadalmi felemelkedés eme rangot adó jele és a
vállalkozói teljesítmény messze nem egyértelmű viszonyára. Berghoff 1328 fős angol és
Möller 1324 fős német mintáját megvizsgálva úgy találták, hogy a nemesi címet kapó
apró kisebbség tagjainak üzleti teljesítményére nem volt negatív hatással a cím: állításuk
szerint a 27 nemesített német vállalkozó és a 126 nemesi címet szerző angol üzletember
közül egyetlenegy sem adta fel az üzleti tevékenységet a cím elnyerésekor.111
108 Broadbent. p. 53.
109 Desirée Hancock levele, 2004, január 4. Állítólag Philip Albert bátyja, G F Muntz II visszautasította a
felkínált baroneti címet. (Frederick Devereux Muntz)
110 Stone, An Open Elite? p. 241.
111 Berghoff, Hartmut & Richard Möller, ’Tired Pioneers and Dynamic Newcomers’? A comparative essay
on English and German entrepreneurial history 1870-1914. In: Economic History Review, második
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Valamelyest beárnyékolja ezeket az eredményeket a tény, hogy Berghoff és
Möller – különösen a német vállalkozókkal kapcsolatos kutatásaik során – inkább csak a
címet kapó személyekre fókuszált. A címeket azonban általában meglehetősen idős
korban, gyakran kifejezetten életük alkonyán nyerték el a vállalkozók, így azok az esetek
többségében nem módosíthatták számottevően a cím szerzőinek sem a karrierjét, sem az
értékrendjét.
Mintám tagjai is általában idős korban, (átlagosan 66 évesen) nyerték el a címet,
amikor rájuk közvetlenül már csak viszonylag kis hatása lehetett a nemesi címnek. Alfred
Bird és James Timmins Chance ekkor már rég visszavonult az üzlettől, Josiah Mason-nek
pedig esze ágában sem volt lovaggá ütésekor otthagyni az üzletet, majd csak három évvel
később, nyolcvanévesen vonult vissza. A szemléletükben dzsentrifikáltabbnak tűnők
közül Henry Wiggin már jóval korábban, parlamenti karrierje kezdetekor (1880-ban, 56
évesen) visszavonult az üzlettől, Philip Muntz-ot, mint láttuk, amúgy is mindig jobban
érdekelte az úri élet és a rókavadászat. William Avery már 1895-ben, vagyis tíz évvel
baronetté válása előtt búcsút mondott Birmingham-nek és az üzletnek.
Egyedül a két Tangye esetében esik egybe a címszerzés és a vállalkozói pálya
befejezése: Richard ugyanabban az évben hagyta el végleg Birminghamet, amikor
lovaggá ütötték, fia, Harold pedig 1911-14 körül vált inaktívvá, (baronet 1912-ben lett).
Henry Wiggin, Philip Muntz, William Avery és Harold Tangye a II/a. típus
képviselői, vagyis esetükben a nemesi cím értékelhető polgári identitásuk kiürülésének
indikátoraként, (a cégalapító Sir Richard Tangye sikeres „úri vállalkozóként” a III.
típusba sorolható). Ám (az időbeli egybeesés miatt) legfeljebb Harold Tangye esetében
lehet megkockáztatni, hogy a baronetség konkrétan mozgatórugója, kiváltó oka lehetett az
üzleti tevékenység feladásának, a többi háromnál ez már mindenképpen csupán
dzsentrifikációjuk tünete.
A baroneti cím közvetlen befolyásoló erejénél jóval fontosabb volt hosszú távú
hatása. Az előző alfejezetben láthattuk Sir James Timmins Chance címet öröklő fiának és
unokájának elfordulását az üzlettől, valódi, teljes mértékű elnemesedését, (amelyet persze
nem lehet kizárólag a nemesi címmel magyarázni, hiszen például gentry feleségeik hatása
is fontos volt.) A Chance család esetében azonban a cím igazából az azt öröklő
leszármazottak szemléletét határozta meg, az üzletet továbbvivő Roger és Hugh
hozzáállására nem gyakorolt negatív hatást. Nem úgy a Bird-család esetében, ahol a mai
napig érezhető a nemesi cím befolyása.
folyam, 47. évfolyam, (1994), pp. 262-287.
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Az apja által alapított kis üzletet hatalmassá fejlesztő Sir Alfred Bird (1849-1922)
nem csupán a termékfejlesztésben és a reklámmódszerekben tanúsított kreativitása révén
vitte sokra, szorgalmas hozzáállása is szerepet játszott sikerében. (III. típus) Sokatmondó
az irodájában kirakott mottószerű felirat: „Early to bed. Early to rise. Stick to your
work… and Advertise” (Kb. „Korán feküdj, korán kelj. Tarts ki munkád mellett… és
hirdess!”) Alfred választott nemesi jelmondata is profitorientált szemléletről árulkodik:
„Copia ex industria” (Kemény munka hoz bőséget). A későviktoriánus élelmiszeripar
egyik sikertörténetét magáénak tudó Alfred 1905-ben (56 évesen) adta át teljesen az üzlet
irányítását idősebb fiának, Robertnek (1876-1960), aki azonban csak apja haláláig
szentelte ennek teljes figyelmét: 1922-ben nemcsak a baroneti címet, hanem apja
képviselői székét is „megörökölte”, és azt – két év megszakítással – egészen 1945-ös
visszavonulásáig meg is tartotta. Emellett számos hobbi is lekötötte: tenisz, golf,
korcsolyázás, autózás, biciklizés, fényképezés, filmezés, repülőgép- és csónakmodellek
tervezése és építése.112 Bár az elnöki széket sokáig megtartotta, Sir Robert szemléletében
éppúgy dzsentrifikálódott, (II/a. típus), mint öccse, Geoffrey (1878-1937), akit az Alfred
Bird & Sons-ban betöltött igazgatótanácsi posztja ellenére teljesen vidéki életet élt: a
gazdálkodás volt a fő tevékenysége. 113 (II/b. típus) A két további öccs is kényelmesen
élhette a gazdag vidéki úriemberek életét. Ami nagyon komolyan elrontotta a négy
fiútestvér kapcsolatát, az éppen a baroneti cím volt: a címet körüllengő érzelmek heves
ellentéteket és rivalizálást szültek,114 annál is inkább, mivel Sir Robert-nek nem született
fia. Így aztán Sir Robert halálakor, 1960-ban Geoffrey fia örökölte a címet. Sir Donald
(1906-1963) fiatal korában ugyan a cégnél kezdett el dolgozni, ám azt még az 1930-as
években otthagyta, (az Alfred Bird & Sons-t 1947-ben adták el egyébként a családtagok.)
Ezt követően nem tűnik úgy, hogy Sir Donald valaha is bármi valódi pénzkereső
tevékenységbe fogott volna: mechanikai kísérletei sosem jöttek be,115 csak a vagyont
apasztották, melynek eredményeként ő már csak egy jelentéktelen pár ezer fontos vagyont
hagyott örökül. Fia, a negyedik baronet (Sir Richard Bird 1935 - ), egy teljesen átlagos
középosztálybeli életet élő nyugdíjas testnevelő tanár, aki azonban módfelett büszke
baroneti címére, nem bánja, hogy felmenői éppen a címen vesztek össze, és örül annak,
hogy van fiúgyereke, aki az ő halála után is a Sir titulus viselőjeként húzhatja ki magát.116
112 Cornish’s Birmingham Year Book, 1939-40, p. 395.
113 Birmingham Post, 1937, augusztus 2.
114 Interjú Sir Richard Bird-del.
115 Ibid.
116 Ibid.
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A nemesi almanach-okba való bekerülés elapaszthatta tehát Sir Robert vállalkozói
tehetségét, ám baroneti címmel nem büszkélkedő öccsei ugyanúgy nem produkáltak
(volna) maradandót üzletemberként, mint ő. Mindez bizonyos szempontból emlékeztet a
Wiggin-család példájára: igaz, hogy a Sir Henry Wiggin baroneti címét öröklő első fiú
már 47 évesen, 1899-ben teljesen hátat fordított a családi üzletnek, míg két öccse csak az
első világháború után tette meg ugyanezt, ám a lényeget illetően nem volt különbség
köztük: egyikük sem volt már vérbeli vállalkozó. A Tangye család harmadik generációja
is (a mérnöki tehetség Christopher kivételével) meglehetősen egységes képet mutat: bár a
cég első embereként Sir Basil-t érte a legtöbb bírálat, ám öccse, a Lloyds-bank biztosítási
bankáraként kiszámíthatóbb jövedelmet és nyugodt, kényelmes életet találó Colin, és
unokatestvérük, a később gazdálkodásba kezdő Joseph is éppúgy kudarcot vallott
üzletemberként. A nemesi cím itt sem látszott különbséget tenni sem szemléletben, sem
társadalmi státuszban.
Philip Albert Muntz elfogadta a felajánlott baroneti címet, míg bátyja, az első
milliós vagyont hátrahagyó G F Muntz II állítólag visszautasította azt.117 Az utóbbi
leszármazottainak azonban már semmi közük nem volt a céghez, szemben
unokatestvérükkel, aki sikertelenül próbálta orvosolni az apja idején keletkezett
problémákat. Eközben G F Muntz II leszármazottai a birminghami színtéren páratlanul
sikeresnek tekinthető módon alakultak át valódi földbirtokossá, és mindehhez a
későbbiekben sem volt szükségük nemesi címhez.
A birminghami ethoszhoz hozzátartoznak olyan prominens vállalkozók is, akik
nem érezték szükségét annak, hogy bármilyen címet is elfogadjanak. Joseph Chamberlain
ironikus távolságtartása egy 1888-as, lányához írt levele így fogalmazódik meg: „Mit
szeretnél jobban: ha a papa egy nagykeresztet kapna, vagy ha egy peerage-et? Ha sikerrel
járok jelenlegi küldetésemben /a kanadai-amerikai határvita közvetítése/, akkor azt
hiszem, megtehetném, hogy bármilyen címet kérjek; de talán mondanom sem kell, hogy
semmit sem fogok elfogadni.”118 George Cadbury pedig a kvéker hagyományok
szellemében utasította vissza a felkínált címeket, még egy peerage-t is.119 Mögöttük pedig
nemcsak azok a családok sorakoznak, akik elnyerték a címet, (mint ahogyan azt Berghoff
kutatásai mutatják, ezek összességében meglehetősen kevesen voltak, még ha az én szűk
117 Interjú Frederick Devereux Muntz-cal.
118 Idézi: Ballard, p. 180.
119 Dictionary of Business Biography, Jeremy, David J. (szerk.), London, Butterworths, 1984. 1. kötet, p.
553.; Gardiner, p. 81.
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merítésű mintám fele felmutathatott egy baroneti címet,) hanem olyanok is, akik bár
valószínű vágytak rá, anélkül is felső-közép-, vagy egyenesen felsőosztályi státuszt
szerezhettek. Többek között a Nettlefold-ok sem nyertek el soha semmilyen nemesi
címet, mégis részben már a harmadik generációtól kezdve hátat fordítottak az üzletnek és
a leszármazottak a mai napig felsőosztálybeli életet élnek.
A nemesi cím kétségtelenül számított azoknak, akik elnyerték vagy örökölték azt,
és gyakran azoknak is, akiknek nem jutott örökrészül.120 Az 1880 után már jóval
könnyebben elérhető cím még a 20. század első évtizedeiben is elég komoly
státuszértékkel, azt követően pedig jelentős presztízsértékkel bírt. Az empirikus mutatók
azonban arra utalnak, hogy magát a cím megszerzését túlzott leegyszerűsítés lenne akár a
társadalmi előrehaladás, akár a szemléletbeli dzsentrifikáció szempontjából egyértelmű,
éles fordulópontként beállítani. Noha kétségtelenül érdemes megvizsgálni hatását, amely
egyébként a címet öröklő leszármazottak esetén világosabban kimutatható, a
szemléletbeli dzsentrifikációhoz fűződő kapcsolata túlságosan összetett ahhoz, hogy akár
annak egyértelmű kiváltó tényezőjeként, akár bekövetkeztét vitathatatlanul jelző
indikátorként tekinthessünk rá.

6. A dinasztikus szemlélet
A dinasztikus szemlélet a későviktoriánus, edwardiánus üzletember számára
elsősorban nem az üzletből való mihamarabbi kiszállás szándékát és egy földbirtokos
dinasztia kiépítésének vágyát jelentette, sokkal inkább egy olyan kettős szempontrendszert, amely alapján a vállalkozó egyformán törekedett az úri társadalomba történő
sikeres asszimilációra és az üzlet feletti családi ellenőrzés biztosítására. A tipológiám III.
típusát adó „úri vállalkozók” dinasztikus-elvét egyfajta családi munka- és feladatmegosztás kialakítása határozta meg: ennek értelmében egyes fiúk továbbvitték a céget, a
többiek pedig képzett diplomásként futottak be (biztos, kiszámítható megélhetést kínáló)
karriert, vagy pedig a családi vagyonnak köszönhetően az urbánus vagy vidékre
kiköltözött gentleman kényelmes életét élték. A két utóbbi csoport tagjainak is lehetett
részesedése a családi üzletben, sőt, bizonyos esetekben szaktudásukkal segíthették is a
120 Interjú Sir Richard Bird-del; Interjú Lady Gitta Tangye-vel; Colin Smith, George Tangye (1835-1920)
dédunokája határozottan állította, hogy a családban először az ő felmenőjének, és nem Richard Tangyenek ajánlották fel a baroneti címet. Nem tudott azonban meggyőző magyarázatot adni arra, hogy a
dédnagyapa miért utasíthatta vissza azt, és a cím felajánlását semmilyen más forrás nem támasztotta alá.
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céget. (Lásd a Tangyes Ltd.-et jogtanácsosként segítő Alan Tangye-t.) Mint láttuk,
nemesi cím szerzése esetén nem mindig a cím nélkül maradt fiúra várt a feladat, hogy
továbbvigye az üzletet. (Sir Harold Tangye esete.)
A felemelkedő vállalkozócsaládok egy nemzedéken belül megfigyelhető
különböző pályaívei, a valószínűleg leginkább apai befolyás által ösztökélt, többfelé
ágazó karrierpályái rendkívül gyakori jelenségnek számítottak. Mint láttuk, Sir James
Timmins Chance leszármazottai esetében ez többször egymás után is előfordult. A sikeres
vállalkozói karrierjét az 1870-es években feladó Joseph Chamberlain is világosan
kijelölte fiai jövendő pályáját azzal, hogy az idősebbnek, Austen-nak mindent megadott
ahhoz, hogy vezető országos politikussá váljon, míg a fiatalabbik fiú, Neville számára az
üzlet és a helyi politizálás világát jelölte ki színtérként. (Az már csak a sors fura fintora,
hogy végül nem Austen, hanem Neville lett az első Chamberlain a miniszterelnöki
székben.)
William Avery (1812-1874) haláláig vitte az üzletet. Két fia, a korábban már
emlegetett Sir William (1854-1908), „akinek nem volt ínyére az üzlet, és különösen az
irodában való rendszeres megjelenés”121 és öccse, Henry (1860-1894), aki számára „az
üzlet jelentette az élet értelmét, és ha hétvégén nagy nehezen rá is vette magát valamilyen
pihenésre, alig várta a hétfő reggelt, hogy ismét a gyárban lehessen”,122 két különböző
mentalitást testesítettek meg. Henry gyermektelen volt, Sir William egyetlen fia pedig
fiatalon meghalt, így nem tudjuk, legfeljebb sejthetjük, hogy a következő negyedik
nemzedék milyen ösztönzést kapott volna az apáktól: William és Henry attitűdjét ismerve
valószínű megint csak létrejött volna egyfajta családi feladatmegosztás.
Bár Arthur Keen utódkeresésben nem gondolkodott, (lásd 116. old.) legalábbis
helyettesre még neki is szüksége volt: két idősebb fiát igazgatónak, majd ügyvezető
igazgatónak nevezte ki az általa elnökölt Guest, Keen & Co.-ban. Az idősebb, Arthur
Thomas Keen (1861-1918) gépészmérnökként végzett, míg Francis Watkins Keen-t
(1864-1933) a Bristol-i Clifton után egy vas- és acélüzembe ment gyakorlati
tapasztalatokat szerezni. A két fiatalabb fiának viszont már nem volt köze az üzlethez: az
egyik tőzsdeügynök lett, a másik kapcsán a források nem említenek bármilyen hivatást.
A dinasztikus-elv erejét a Keen-családnál jelzi, hogy Arthur Keen egyik unokája
és két dédunokája is a Guest, Keen & Nettlefold-nak szentelte munkásélete nagy részét.123
121 Broadbent, p. 45.
122 Ibid. p. 43.
123 Thomas Henry Keen 2003. január 25.-i levele.
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A Cadbury-knél viszont még ennél is markánsabban jelentkezett a dinasztikus-szemlélet,
amelyet náluk a kvéker szokásrendszerből eredő szoros összetartás és magas munkamorál
is erősített. Amikor a Cadbury Bros 1899-ben Private Limited Company-vé alakult,
George és Richard mellett George két legidősebb fia és Richard két legidősebb fia
alkották a menedzsmentet, mindannyian aktív részt vállalva az irányításból. Ez a felállás
majdnem húsz évig változatlan maradt, akkor a cég jogásza (egy unokatestvér), majd
George Cadbury második házasságából származó első fia (Lawrence John), George
Cadbury két unokája és Richard Cadbury egyik unokája csatlakozott.124 A cég
modernizációja, a világ egyik vezető édesipari vállalattá történő fejlesztése leginkább az
1919 és 1944 között ügyvezető igazgatóként, majd 1944 és 1959 között elnökként
tevékenykedő Lawrence John Cadbury (1889-1982) érdeme, akinek legidősebb fia, Sir
Adrian Cadbury (1929 - ) 1989-ig a Cadbury Schweppes Plc. elnöke volt. A cég története
során ekkor került először az elnöki székbe külső ember, bár Lawrence második fiának,
Dominic-nek (1940 - ) vezérigazgatóként továbbra is szerepe volt a cég 1990-es évekbeli
prosperálásában.125
A család kontroll ilyen mértékű fenntartása a 19. század végén még más
városokban is gyakori volt: ami Birminghamet különlegessé tette az az, hogy számos
itteni sikeres iparvállalat még a 20. század igen nagy részében is családi irányítás alatt
maradt. A cégalapító család fiai gyakorta a harmadik, negyedik vagy akár ötödik
nemzedék esetén is benne maradtak a cég vezetésében, (Avery: 3. nemzedék; Best: 3.
nemzedék; Bird: 3. nemzedék; Cadbury: 3. nemzedék; Chance: 5. nemzedék; Keen: 4.
nemzedék; Muntz: 4. nemzedék; Nettlefold: 3. nemzedék; Tangye: 3. nemzedék;). 1902
és 1918 között a Guest, Keen & Nettlefolds igazgatótanácsának 75 százalékát a cégalapító
családok tagjai illetve rokonai adták. A Chance Brothers Ltd.-nél az ügyvezető igazgatói
posztot 1921-ig csakis Chance töltötte be, ekkor három évig olyan „belső emberek”
töltötték be, akiket a cég nevelt ki, majd 1924-ben a mérnöki képesítéssel rendelkező
Hugh Stobart Chance (1896-1981), az 5. generáció elkötelezett képviselője vette át, és
egészen 1952-ig meg is tartotta azt. 18 évig az elnök is ő volt, és csak 1953-ban került
először az elnöki székbe a Chance családon kívüli személy. A Tangyes Ltd. alaptőkéjének
többsége még 1957-ben is a család kezében volt, és a vállalat első kívülről érkező,
valóban professzionális ügyvezető igazgatója, (a sikertelen Sir Basil Tangye utóda) majd
124 Williams, Iolo A., The Firm of Cadbury 1831-1931. London, Constable and Co. Ltd. 1931. p. 58.
125 Jeremy, David J. & Geoffrey Tweedale, (szerk.), Dictionary of 20th Century Business Leaders, BowkerSaur, London, 1994. p. 30.
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csak az 1950-es évek végén tűnik fel.
A dinasztikus szemlélet erős, hosszan tartó hatása egyes cégek esetében tehát a
siker kulcsát jelenthette (pld. a Cadbury-k vagy a Chance-ek esetében), ám azokban az
esetekben, amikor kevésbé elkötelezett és/vagy rátermett családtagok kezében maradt az
irányítás, a professzionális menedzsment hiánya komoly károkat okozhatott (lásd a
Tangye-fiúkat vagy a kudarcot valló Arthur Thomas Keen-t.) Akármelyik változat
következett is be, ez a stratégia, mely lehetővé tette a családi jelenlét fenntartását a
vállalkozásban, miközben a családnak az úri társadalomba való beilleszkedését is
elősegítette, mindenképpen meghatározó tényező volt a későviktoriánus, edwardiánus
birminghami gyárosok jelentős részét jellemző sajátos, kettős identitásban. E kettős
identitás számos jellemzőjéről szóltam már az előző fejezetekben, a következőkben ezek
összefoglalását, illetve a birminghami vállalkozó közéleti énjének felvázolását tűzöm ki
célul.
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X. fejezet
A birminghami üzletember identitása, toposzai
A „civic pride” megjelenési formái

1. A kettős identitás
Mint láthattuk, a birminghami ipari szuperelit jelentős része úgy élvezte a
vagyonából származó előnyöket, hogy közben egyformán szem előtt tartotta a családi
kontroll fenntartásának fontosságát vállalkozásában és a vidéki úri társadalomba történő
bizonyos mértékű asszimilációt, beilleszkedést. Ők alkották tipológiám III. típusát,
akiknek úgy sikerült megőrizniük üzletemberi kvalitásaikat, hogy közben úriemberi
elfogadtatást

is

teremtettek

maguknak.

Viselkedésüket

nem

kizárólag

a

profitmaximalizáció és a presztízs iránti vágy határozta meg, egyszerű kényelmi
szempontok is fontos szerepet játszottak életvitelük kialakításában. Ugyanakkor a III.
típus képviselőinek példája bizonyítja, hogy az úri életstílus elemeinek átvétele sok
esetben nem csorbította jelentős mértékben a vállalkozók polgári identitását,1 az „úri
vállalkozók” esetében a profitorientáltság és a presztízsorientáltság nem zárta ki egymást.
Kettős identitásuk a város és a vidék vonzásának keresztmetszetében jött létre. A
természetesnek tekinthető bizonyos mértékű életmódbeli dzsentrifikáció keretében az úri
életmód számos eleme átvételre került. Ezek egyike volt a public school iskoláztatás,
amely az 1860-as évektől teljesen általánossá vált a helyi módos középosztály körében;
mivel a később sikeres üzletemberek is ide jártak, a public school nem tekinthető döntő
jelentőségű dzsentrifikációs tényezőnek. A birminghami nagyiparosok házasodási
politikája is kettős irányú orientációról árulkodott: noha már az későviktoriánus és
edwardiánus korszakban is megszaporodni látszott az úri családokba történő beházasodás,
1 Analógiaként megemlíthető Trainor kutatása: ő a (Birminghammel egyébként teljesen összenőtt) Black
Country későviktoriánus üzleti elitjét vizsgálva úgy találta, hogy még a bizonyos mértékig
dzsentrifikálódott polgári elemek is megőrizték középosztálybeli kulturális identitásuk legalább egy
részét. (Gentrification, p. 190.) Hazai analógiaként felhozhatók Lengyel György kutatási eredményei a
19. század végi, 20. század eleji gazdasági elittel kapcsolatban: meglátása szerint a gazdasági vezetők
esetében a nemesi jellegű elemek felvétele gyakran erős szimbólumértékű volt, a domináns értékrenddel
szemben inkább csak konvenciószerű azonosulást takart. (Lengyel György, Vállalkozók, bankárok,
kereskedők. Magvető, 1989, Budapest. p. 51.)
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(később, a két világháború között meg még inkább), a gyárosok nem adták fel teljesen
jellegzetes endogám házasodási mintáikat sem. Sőt, 1860 és 1910 között egy meglepően
széles körű, komplex (11 prominens birminghami gyároscsaládot is magába foglaló),
házasságkötéseken alapuló családi kapcsolatháló formálódott ki, melynek magas szintű
kohézióját tovább erősítette egy rendkívül sűrű informális kapcsolatrendszer, valamint
egy kiterjedt, belterjes üzleti kapcsolatrendszer is.
A felemelkedett vállalkozórétegre tagadhatatlan erős vonzással bírt a vidéki élet,
ám valódi földbirtokos családok alapítása – egy kivétellel - nem figyelhető meg, az úri
életmód imitálása inkább a country house dzsentrifikáció, mintsem a landed gentrification
keretein belül zajlott. A családfőnek a család jövőjéről alkotott elképzelései különleges
kulcsot adhatnak egyéni identitásához, a szemléletbeli dzsentrifikáció erejéről: ezzel
kapcsolatban mind a dinasztikus szemlélet sokáig jelen levő erőteljes hatása, mind a
végrendelkezések tartalma a polgári identitás markáns elemeinek hosszan tartó
fennmaradásáról tanúskodik.
A szemléletbeli dzsentrifikációval kapcsolatos reakciók sokféleségét, az értékrend
és a karrier viszonyának sokszínűségét prozopografikus módszerrel alkotott tipológiám
segítségével törekedtem átlátható módon bemutatni. Ez megmutatta, hogy a sikeres
vállalkozói pálya mögött az életmódbeli dzsentrifikáció különböző szintjei állhattak, az
életpályákat ráadásul az egyéni attitűd további jellegzetességei tették egyedivé.
Mindazonáltal a különböző típusok bemutatásából kirajzolódó összképen belül
kikristályosodik a birminghami nagypolgárság vezető erejét adó gyároselit egy olyan
csoportja, amely a leginkább megtestesíteni látszik a jellegzetesnek tekinthető
későviktoriánus, edwardiánus vállalkozót. Ez az üzletember tevékenysége révén
lényegében Birmingham történetének legfontosabb figurájává válik. Vállalkozóként
természetszerűleg elkötelezett és sikeres, életstílusa pedig éppúgy lehet visszafogott,
"puritán" (I. típus), mint "úri" elemeket, kedvteléseket is magában foglaló (III. típus).
Ahhoz azonban, hogy a kortárs értékelés alapján személye bekerüljön a város leginkább
elismert vállalkozói közé, a későviktoriánus Birmingham a sikeres üzleti karriernél többet
követelt.

2. A „civic pride” (városi patriotizmus) és megnyilvánulási formái
Még ha nem is fogadjuk kétkedés nélkül az ipar és az iparvárosok egyértelmű
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inferioritását hangoztató nézeteket, az mindenképpen tagadhatatlan, hogy a megújulással,
image-javítással majd csak a 20. század végén próbálkozó város viktoriánus-kori általános
megítélése nem lehetett túl pozitív. Egy mai értékítélet szerint a 19. századi Birmingham
„karakteresen látszott megjeleníteni az ipar világának összes negatív jellemzőjét: a külső
szemlélő szemében csak egy periferiális, jelentéktelen, unalmas, mocskos és teljesen
visszataszító város volt”.2 Ha ezt a jellemzést túlzónak véljük, nézzük meg, milyen
benyomást tett a város egy középviktoriánus látogatóra: „külső megjelenésében egyhangú
és nem éppen bizalomgerjesztő. […] Birmingham nagy része olyan házak vadonja,
melyek mindegyike egyformán csúnya; idomtalan massza, melynek látványát egyetlen
szemnek tetszetős épület látvány sem töri meg.”3 Az 1852-ben az Anglia egyik
legeldugottabb vidékies régiójából, Cornwallból érkező Richard Tangye sem volt
elragadtatva a várostól és iparnegyedétől: „Az üzem a város legzordabb és legfüstösebb
negyedében, egy szűk sikátor végén helyezkedett el. Az iroda fent volt a padláson, ahová
létrán lehetett feljutni.”4
Bármilyen is elrettentő lehetett a külső szemlélő számára az iparváros, bármennyire
is taszító volt a kifinomultabbak számára, az ipari termelésben és kreativitásban
felmutatott páratlan teljesítménye, valamint a különlegesnek számító, harmonikus
társadalmi viszonyai felett érzett büszkeség egy igen erős városi öntudatot, patriotizmust
(civic pride) eredményezett. E városi patriotizmus mind a helyi sajtóban, mind a város
prominens polgárainak megnyilatkozásaiban is jelen volt. „Létezik egy megállapítás,
amely

mindegyik

„Őszinteségben,

Chamberlain-Kenrick

becsületességben

és

háztartásban

természetes

gyakorta

felhangzik:

intelligenciában

Birmingham

társadalma az Egyesült Királyság bármelyik városát felülmúlja!” Ezt az álláspontot
szemmel láthatólag a szélesebb körű társadalmi tapasztalat sem ingathatja, hiszen a
miniszter (Chamberlain) és családjának hölgytagjai ugyanolyan meggyőződéssel ismétlik
e véleményt a londoni szalonokban is.”5 Richard Tangye önéletrajzában például nem
kevesebb, mint tizenöt oldalon át ecseteli Birminghamhez fűződő viszonyát, azt, hogy mi
teszi különlegessé e várost, és hogy ő maga mit is köszönhet neki.6 A város sajátosságai,
pozitívumai révén lakói számára végső soron még az árnyoldalak is szerethetővé váltak.
Ahogy az egyik birminghami polgár megjegyezte svájci utazásai kapcsán: „a luzerni tó
2 Berghoff, Regional Variations, p. 77. és p. 78.
3 Kohl, J. G., England and Wales. Frank Cass & Co. Ltd. 1968 (reprint; első kiadás 1844)
4 Tangye, Richard, The Growth of an Industry, "One and All", Partridge, 1890, p. 53.
5 Edgbastonia, XV. évfolyam, 1899, p. 69.
6 Tangye, The Growth, pp. 135-150.
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csodálatos látványa fele annyi borzongást sem keltett bennem, mint amekkorát időnként
Birmingham füstös utcáinak látványa ébreszt, amikor vakációról visszatérek a városba.”7
Ez a civic pride szolgált alapjául annak a városi hitvallásnak, filozófiának (civic
gospel), amely lehetővé tette a város 1870-es évekbeli páratlan fejlődését, (civic
renaissance). Bár a civic gospel gyakorlati alkalmazása természetesen elsősorban Joseph
Chamberlain nevéhez fűződik, az ideológiai hátteret adó nonkonformizmus képviselői
közül mindenképpen megemlítendő Robert William Dale, aki prédikációival a század
második felében mintegy negyven éven át formálta a város közgondolkodását. Dale
karizmatikus disszenter prédikátorként egyformán fontosnak tartotta a kereszténység
gyakorlatias alkalmazását („A tizenegyedik parancsolat legyen az, hogy sose feledkezz
meg a pénzügyi mérleg megalkotásáról.”8) és a társadalmilag felelős gondolkodásmódot
(„Azok, akik nem használják megfelelően politikai hatalmukat, egyformán árulói Istennek
és embernek.”9) Az üzleti szellem és a társadalmilag elkötelezett gondolkodásmód
ötvöződése a birminghami városi hitvallás és a civic renaissance sikerének alapvető
receptje. A civic pride-ból eredő társadalmilag felelős gondolkodásmód az esetek
többségében a legnagyobb vállalkozókat is arra késztette, hogy bizonyítsák társadalmi
elkötelezettségüket, amely meghozta számukra a helyi közvélemény legmagasabb szintű
elismerését. Richard Tangye-ről 1890-ben így írt a Birmingham Faces and Places című
helyi lap: „Egy nagy ipari vállalkozás vezetőjeként, egy olyan filantrópként, aki sosem
volt rest jó ügyet támogatni, a tömegek jólétét elősegítő intézkedések mindenkori szilárd
szószólójaként, és közéleti emberként, aki hajlandó volt kivenni részét e nagy város
munkáiból – mindannyiunk mélységes tiszteletét elnyerte”.10
E kissé dicshimnusz-ízű jellemzés nagyon jól összefoglalja, milyen területeken
kellett a birminghami polgárnak kiemelkedőt nyújtania ahhoz, hogy a városi patriotizmus
büszkeségre okot adó alakjává emelkedhessen. Vállalkozóként, ha sikeressé válik,
foglalkoztatást teremt; ha vagyonának bizonyos részét a város fejlődését elősegító
jótékony célokra fordítja, elismerést érdemel; ha pedig sikeres üzletemberként
tehetségének egy részét aktív közéleti tevékenységre fordítja, végképp teljessé teszi a róla
kialakult pozitív képet.
A vizsgált vállalkozók esetében a társadalmi elkötelezettség különböző szintjeit
azonosítottam.

Többségüket

határozott

társadalmi

7 Briggs, Asa, Victorian Cities, Penguin, 1963, p. 199.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Birmingham Faces and Places, II. évfolyam, 1890, p. 103.
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elkötelezettség

jellemezte.

Megfigyelhetők egyrészt azok, akik vállalkozóként, filantrópként és helyi politikusként is
letették a névjegyüket, (pld. Thomas Avery, Sir Richard Tangye, Sir Henry Wiggin vagy
William Kenrick) és ezáltal a helyi közéleti „Pantheon” alakjaivá váltak. Mások
különböző okokból nem vállaltak aktív politikai szerepet, ám páratlan jótékonysági
tevékenységükkel bőven ellensúlyozták ezt, és így ők is a legmagasabb szintű helyi
elismertségben részesültek (George és Richard Cadbury, Sir Josiah Mason, George
Tangye, Sir James Timmins Chance). Ugyan egy átlagosan sikeresnek tekinthető
birminghami gyáros nyilvánvalóan nem áldozhatott a fent említettekhez hasonlóan több
tíz- vagy százezer fontot jótékony célokra, bizonyos mértékű felajánlás tőle is várható
volt. Amikor (az amúgy is excentrikus) G F Muntz I (1794 – 1857) halálakor kiderült,
hogy hatalmas vagyonából „különc módon” semmit nem hagyott szülővárosa
jótékonysági szervezeteire, „nagyon sok kritikát kapott, záporoztak a nem éppen hízelgő
jelzők”.11 Ez arra utal, hogy egy bizonyos vagyoni szint felett a jótékonysági adomány
egyenesen elvárásként fogalmazódott meg a gazdag polgárokkal szemben.
A 19. század második felében és a 20. század elején a kortárs értékelések minden
esetben mérlegelték a prominens polgár közösség iránti „kötelességeinek” teljesülését: a
nekrológok

például

sosem

mulasztották

el

felsorolni

az

elhunyt

társadalmi

elkötelezettségének megnyilvánulási formáit, (munkaadói érdemek, nagyobb pénzbeli
felajánlások, politikai szerepvállalás). Nem hallgatták el azonban azt sem, ha az illető
ezek valamelyikében nem jeleskedett. Az 1930-as évektől kezdve azonban az effajta
értékelés már kevésbé jelentkezik értékítéletként. Ennek szellemében az addigi
leggazdagabb birminghami polgár halálakor (1935) sem találkoztam negatív értékeléssel,
noha John Henry Scribbans „társadalmi viselkedése” néhány évtizeddel korábban
biztosan éles kritikákat kapott volna: a valóban „parvenű”-nek nevezhető Scribbans
ugyanis nem csupán korábban már részletezett, valódi luxuselemekben bővelkedő
életmódjával, vagyonának közönséges fitogtatásával rívott ki a birminghami ipari elitből,
hanem a társadalmilag felelős gondolkodásmód esetleges jeleinek teljes hiányával is.
Közéleti tevékenységet nem folytatott, a források nem tesznek utalást bármi olyasmiről,
hogy megbecsült, együttérző munkaadó lett volna, (noha ezt toposzként mindenkinél
megemlítik, akinél volt ennek alapja), és arról sem számol be egyetlenegy helyi lap sem,
hogy Scribbans valaha is tett volna bármilyen adományt a helyi közösség javára. Még
11 Edwards, E., Personal Recollections of Birmingham and Birmingham Men. (Reprinted from the
„Birmingham Daily Mail”, with revisions, corrections, and additions.) Midland Educational Trading
Company, Birmingham, 1877. p. 88.
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végrendeletében is csupán a családtagokról tesz említést.12 Attitűdje révén Scribbans
teljes ellentétét adja a korábbi évtizedek közkedveltséget és elismertséget szerző, egyéni
sorsát

a

közösség

felemelkedésével

összekapcsoló

„klasszikus”-nak

tekinthető

birminghami vállalkozónak.

3. A vállalkozó, mint munkaadó és filantróp
„Amikor egy jeles orvos vagy egy kiemelkedő ügyvéd meghal, az egész nemzet
hálával adózik az államnak nyújtott tevékenységéért. De nem kellene-e ugyanúgy hálával
és elismeréssel szólnunk arról a szolgálatról, amit egy nagyiparos nyújt az államnak, aki
jó minőségű termékeivel emeli termelésünk színvonalát; aki jelleme szilárdságával
fenntartja és emeli a vállalkozói eszme becsületét; aki ügyessége és éleslátása révén
alkalmazást és fizetséget kínál munkásemberek százainak?”13
Robert William Dale összegezte így az ipari vállalkozók érdemeit Thomas Avery
temetésén 1894-ben. A vállalkozói eszme általam vizsgált hordozói természetszerűleg a
város legnagyobb munkaadóivá emelkedtek: a 19. század utolsó harmadában több száz, a
huszadik század elejétől pedig – a fejlődés és a fúziók eredményeként – több ezer
birminghami munkás köszönhette létbiztonságát egy-egy „Captain of Industry”-nak. Ez a
pozíció már önmagában is jelentős presztízst hozott a vállalkozónak. A munkások és a
munkaadójuk közötti, 18. század óta általános harmónikus viszony városi hagyományának
szellemében a későviktoriánus nagyiparosok többsége azonban nem elégedett meg
ennyivel: a vizsgált vállalkozók mintegy 70 százaléka komoly törekvéseket tett annak
érdekében, hogy munkásainak munkakörülményeit javítsa, és így felölthesse a nem
csupán nagy, hanem kifejezetten „együttérző” munkaadó képét. (A maradék 30
százalékban volt viszont olyan is, aki kifejezetten népszerűtlen munkaadónak számított:
Sir Josiah Mason-t alkalmazottai gyűlölték állandó zsugorisága miatt. A vállalkozó
kedvenc mondása amúgy így szólt: „Nem tűrök tétlen heréket magam körül!” .14
Erre a munkaadói attitűdre természetesen nem csupán a speciális birminghami
12 John Henry Scribbans végrendelete, Birmingham Reference Library and Archives.
13 Idézi: Jones, Linda J., Public Pursuit or Private Profit? Liberal Businessmen and Municipal Politics in
Birmingham, 1865-1900. p. 244. In: Business History, 1983 november, 25. évfolyam, 3. szám, pp. 240259.
14 Birmingham Gazette, 1881 június 17.
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tradíciók késztették őket, hanem annak felismerése is, hogy az üzleti hatékonyság és az
alkalmazottak jóléte ugyanazon kérdés különböző oldalai. A munkaadó két fő módon
bizonyíthatta „együttérző” voltát: egyrészt a paternalisztikus hagyományoknak
megfelelően törekedhetett arra, hogy – az egyre növekvő munkás-létszám közepette is –
megpróbálja fenntartani a személyes viszonyt az alkalmazottakkal. A korai időkben még
valóban megvalósítható volt, hogy cég vezetői valamennyi munkást keresztnevén
ismertek, és bár ez később már lehetetlenné vált, a gyárosok továbbra is előszeretettel
hangoztatták, hogy a munkásokat családtagoknak tekintik. A John Burn fémgyárosról
(1853-1909) született jellemzés teljesen tipikusnak számított: „okos, haladó szellemű
ember volt, aki törekedett arra, hogy az üzletet családi jellegűvé tegye”. 15 Az egymásra
utaltságból eredő csapatszellem és családiasság érzete Burn-t egy strófa írására ihlette,
amit gyakran és örömmel mondogatott alkalmazottainak: „I am the captain, you are the
crew, You stick to me and I’ll stick to you.” (Kb. „A kapitány én vagyok, a legénység ti,
Kitartatok mellettem és én is kitartok mellettetek.” 16) Az effajta családias viszony, amely
különösen jól megfigyelhető Alfred Bird,17 az Avery-k , a Chance-ek, a Cadbury-k vagy a
Tangye-k18 esetében, olyan paternalisztikus gesztusok formájában is testet öltött, mint
mondjuk a cég nyugdíjba vonult munkásainak időnkénti meglátogatása, apróbb ajándékok
adása születés vagy betegség esetén.19 A Chance-család leszármazottai szerint a
személyes kapcsolat és a törődés meghozta a gyümölcsét: „A munkások ragaszkodtak a
céghez, noha a bérük nem volt annyira magas, […] a családiasság érzete miatt.” 20
Az „együttérző munkaadó” képét alapvetően a helyi sajtó cikkei alakították ki, de
emellett persze a cég saját kiadványai és a vállalkozók esetleges visszaemlékezései is
erősítették ezt. Richard Tangye például önéletrajzában büszkén emlegette a kiváló
viszonyt, ami munkásaihoz fűzte, és hangsúlyozta a gyárában bevezetett 9-órás
munkanapot és az ott felállított üzemi étkezdét.21
Noha az anglikán Chance-ek és Alfred Bird esete példázza, hogy a „jólelkű”
munkaadó szerepét nem csupán a nonkonformista vállalkozók ölthették magukra, a
munkások életét valóban javító intézkedések közül a legátfogóbb és egyben legismertebb
15 Old Smethwick, 1950, február 4.
16 Ibid.
17 DBB, 1. kötet, p. 341.
18 DBB, 5. kötet, p. 437.
19 Broadbent, pp. 50-51.
20 Interjú Lady Cecilia Chance-szel.
21 Tangye, The Growth of an Industry. p. 116.
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a kvéker Cadbury-k nevéhez fűződik.
Más vállalkozókhoz hasonlóan George és Richard Cadbury is megtett mindent
annak érdekében, hogy még a több száz főre duzzadt alkalmazotti létszám esetében is
megőrizze a személyes viszonyt munkásaikkal. Ezen felül alkalmazottaik általában
magasabb bért kaptak, mint amit máshol a szakszervezet ki tudott harcolni.22 A Cadbury-k
sajátos jutalmazási és büntetési rendszert vezettek, valamint ők vezették be elsőnek a
szombati fél-munkanapot. Érdekes módon férjezett nőket elvből nem alkalmaztak, mivel
George Cadbury meggyőződése szerint az asszony helye otthon, a háztartásban van, és a
kereső feleség amúgy is negatív hatással van a férj szorgalmára.23
Ami igazán egyedülállóvá tette a fivéreket, az az, hogy az 1870-es évek végén
sajátos kísérletként egyedi tervezésű gyár- és munkáslakás-komplexumot építtettek
Bournville-ben, amely mintegy 14 acre-n feküdt. Miközben a város munkásai általában a
lepusztulóban lévő belső negyedekben éltek, a Cadbury-k alkalmazottai kellemes
környezetben, egy patak partján létrehozott lakónegyedbe költözhettek, amelyet kertek,
füves területek és játszótér határozott meg.24 A lakónegyed a fívérek szívügye volt, döntő
szavuk volt a tervezésben, és végig felügyelték a felépítését. George Cadbury aztán az
1890-es években továbbfejlesztette a lakónegyedet, amelynek házai már nem csupán a
Cadbury-gyár alkalmazottai számára volt fenntartva. Bár maga a koncepció nem a
Cadbury-k ötlete volt, a Bournville-i munkás-lakónegyed mégis országos hírű modellé
vált, és döntő szerepe volt George Cadbury széles körű társadalmi elismertségének
kialakulásában.
Az együttérző, „jólelkű” munkaadó image-éhez közvetlenül kapcsolódhatott a
jótékony célokra is szívesen áldozó nagypolgár képe. A filantrópia aktusa mögött
általában alig tagadható pszichológiai motivációs rendszer áll, amelyben sok egyéb
tényező mellett alapvető szerepet játszik a lelkiismeret kérdése is. A bűntudat szerepe a
vagyonos birminghami vállalkozók jótékonykodásából sem zárható ki, ám a jótékony
célokra szánt pénzösszeg nagysága és különösen kedvezményezettei azt mutatják, hogy a
filantrópia a városfejlődés támogatásának, a civic pride egyik tagadhatatlan kifejezési
formájának tekinthető.
Nagymértékben

a

későviktoriánus

üzleti

polgárság

áldozatkészségének

köszönhetően jött létre a város kulturális és közintézményeinek egész sora: kórházak,
22 DBB, 1. kötet, 551.
23 DBB, 1. kötet, p. 549.
24 DBB, 1. kötet, p. 552.
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iskolák vagy például az Art Gallery, melynek felépítéséhez több, általam kutatott
vállalkozó is tekintélyes összeggel járult hozzá, (pld. a Nettlefold-ok vagy Sir Alfred
Bird25). Felajánlásaik mértékeit jelzi, hogy Richard Tangye és öccse, George 21 000
fonttal támogatták a Művészeti Galéria és a hozzá kapcsolódó Design School létrejöttét.
Bár egy ekkora felajánlás (amely egy módos középosztálybeli teljes vagyonával
volt egyenlő) kiemelkedőnek számított, mégsem volt példa nélküli. Sir James Timmins
Chance 1894-ben 34 500 fontot adott a West Smethwick Park kialakításához, 1900-ban
50 000 fontos adományt tett az akkor létrejövő birminghami Egyetemnek. Joseph
Nettlefold pedig például a városnak ajándékozta David Cox képeiből álló, állítólag 40
000 fontot érő gyűjteményét.26
Birmingham első milliomosa, a végrendeletével botrányt kavart G F Muntz I fia, a
valódi földbirtokos dinasztiát alapító G F Muntz II nem vettette észre magát nagyobb
mértékű adománnyal. Egy másik, eltérő attitűddel bíró birminghami milliomos, George
Cadbury viszont – öccséhez hasonlóan – igen sokat költött jótékony célokra, ám ezzel
sosem büszkélkedett.27

25 Birmingham Gazette, 1922, február 9.
26 DBB, 4. kötet, p. 431.
27 DBB, 1. kötet, p. 553.
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11. Kép. A Mason College, alapítója szobrával

Úgy tűnik, a Cadbury által felajánlott százezrekkel összességében egyetlenegy
kortársának filantróp tevékenysége versenyezhetett. Sir Josiah Mason hatalmas vagyona
döntő részét fordította jótékonysági célokra: két árvaházat is alapított, melyek mintegy
negyedmillió fontot emésztettek fel.28 Miután 80 éves korában visszavonult az üzlettől, az
ekkor eladott tollgyártó üzeméből származó tőkéjének nagy részét másik nagy filantróp
terve megvalósítására fordította: főiskolát alapított Mason College néven, amely 1900ban majd Birmingham egyetemévé alakult (University of Birmingham). Mason
megfogalmazása szerint szándéka az volt, hogy „Birminghamben és általában a
környéken minden osztály számára megadjam a lehetőséget, hogy tudományos
tanulmányaikat a lehető legteljesebb és legalaposabb módon végezhessék […] ugyanis
meg vagyok arról győződve, hogy egyedül ezen a módon – vagyis ésszerű, alapos és
gyakorlatias tudományos oktatás segítségével – van Angliának esélye arra, hogy
fenntartsa pozícióját, mint a világ ipari központja.”29 Ha hozzátesszük, hogy a Mason
28 DBB, 4. kötet, p. 181.
29 Idézi: Smith, G. Barnett, Leaders of Modern Industry, London, 1894, p. 277.
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College alapításának összköltsége mintegy 200 000 font körül volt,30 akkor láthatjuk,
hogy a birminghami városi patriotizmus egyik legkiemelkedőbb alakja a társadalmilag
felelős gondolkodásmód egyedi megnyilvánulásaként összességében mintegy fél millió
fontot áldozott a városra.

4. Politikai szerepvállalás
Egy „úri vállalkozó” számára alapvetően két út kínálkozott esetleges politikai
ambíciói kiélésére: a megyei magisztrátusok, hivatalok világa és a városi politizálás.
Előbbire igazából az 1860-as évektől nyílt lehetősége, azt megelőzően az olyan magas
presztízsértékű posztok, mint a Justice of Peace (High Sheriff) és a Deputy Lieutenant
betöltésére az üzletembereknek nem lehetett esélyük.31 A 19. század második felétől
azonban a vidékre költözött, úri életmódot folytató vagyonos vállalkozók is jó eséllyel
pályázhattak ezen posztokra, (a megyei hierarchia csúcsát jelentő Lord Lieutenant poszt
majd csak a 20. század elejétől lesz elérhető számukra.) Noha konkrét számarányt nem
tudnék megadni, mintám II. és III. típusba sorolható gyárosai is gyakorta illeszthették
nevük mögé a JP vagy a DP rövidítést.
A vállalkozói mentalitás és a városi patriotizmus megnyilvánulása szempontjából
azonban jóval fontosabb a városi közéletben való részvétel. Mint ahogyan arra Asa Briggs
rámutatott, más ipari városokban a vezető üzletemberek meglehetősen kevéssé érezték
magukat ösztönözve arra, hogy aktívan részt vegyenek a helyi politikában.32 Amint 1875ben egy kortárs megjegyezte rosszallóan: „Az ipari városok leggazdagabb kapitalistái
idegenkednek attól, hogy városi méltóságokat szerezzenek. Saját fontosságukról és
felelősségükről alkotott elképzelésük sokkal inkább kielégülést talál hatalmas
kereskedelmi tranzakcióik levezénylésében és az üzleti tevékenységük helyszínétől távol
eső vidéki birtokaik igazgatásában, mint a városi politika kínálta karrierben.”33 A nagy
üzletemberek általában szívesen lettek békebírók, ám egyáltalán nem vágytak városi
tanácsnokságra. Derby-ben vagy Nottinghamben például nem „befolyásos, pozíciókkal
rendelkező személyiségekből állt a tanács, […] hanem alsóbb rangúakból, akik szereztek

30 DBB, 4. kötet, p. 181.
31 Thompson, English Landed Society, p. 110.
32 Briggs, Victorian Cities, pp. 234-237.
33 Idézi: Briggs, Ibid., p. 234.
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egy kis vagyont és most szeretnének városi pozícióhoz jutni”.34 Beatrice Webb szerint
Manchester-ben egy idő után átvették a tanácsban a hatalmat a „keményfejű
kiskereskedők, másodosztályú emberek”.35
Sokáig Birminghamben is hasonló volt a helyzet: az 1860-as évek közepéig a
kisvállalkozók és kereskedők egészen hangsúlyos szereppel bírtak a tanácsban. Ám ezt
követően, amint a város iparszerkezetében (főként a fémiparban) elterjedtebbé vált a
nagyüzemi forma, a kis- és középpolgárok egyre inkább teret vesztettek a nagyobb
léptékű vállalkozások irányítóival szemben, akik gazdasági felemelkedésüket követően
hamar megjelentek a helyi politikában. A Chamberlain vezette, jelentős helyi
vállalkozókból álló csoport „hatalom-átvétele”, amely a jól szervezett helyi liberális párt
támogatásával jöhetett létre, a társadalmi elkötelezettség helyi formájának új szintjét
hozta magával. A főként középpolgári tanácstagok középviktoriánus liberalizmusát, mely
rövidlátó, erősen kiadás-visszafogó városi gazdaságpolitikában nyilvánult meg,
Chamberlain radikális liberalizmusa váltotta fel, amely a civic gospel újszerű
alkalmazásával nemcsak Birmingham várospolitikáját változtatta meg gyökeresen, hanem
általában véve is új példát mutatott a városirányításban. Birmingham „a világ legjobban
kormányzott városaként” példává vált. (Az 1890-ben született állandósult jelzővé váló
minősítés egy olyan amerikaitól származik, akinek módja nyílt európai, amerikai és más
angol városokkal is összevetni Birminghamet.)
Az újdonság lényegében az üzleti szellem alkalmazásában rejlett: Chamberlain
úgy vezette a várost, mint egy nagyszabású üzleti vállalkozást, melyben a hosszútávú,
valódi sikerhez nagyobb beruházások szükségesek. Ahogyan ő maga definiálta a
koncepció lényegét: „az önkormányzat olyan, mint egy részvénytársaság, amelyben
minden polgár részvényes, és amelynek osztalékait a közösség biztonság- és
boldogságérzetének növekedése, egészségének javulása adja. Ennek a nagy üzletnek a
tanácstagok az igazgatói, akiknek juttatása polgártársaik bizalma, odafigyelése és hálája.
Semmilyen más vállalkozásban, (legyen az jótékonysági vagy üzleti) nem képzelhető el
ennél gyorsabb, nyilvánvalóbb és hasznosabb megtérülés.” 36

34 Idézi: Briggs. Ibid.
35 Idézi: Briggs, Ibid., p. 235.
36 Idézi: Briggs, Ibid., p. 205.
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12. Kép. Chamberlain, „a gáz varázslója”

Az újszerű városgazdálkodásnak, melynek a csatorna- és gázhálózat nagymértékű
fejlesztései voltak a legfontosabb eredményei, a sikeres üzletember számított a
legrátermettebb megalkotójának és végrehajtójának. A sikeres politikai pálya vagyont és
szabadidőt igényelt: két olyan tényezőt, mellyel a befutott vállalkozók már eleve
rendelkeztek. Nem csupán maguk az üzletemberek, hanem a tanács és a helyi adófizetők
is a vállalkozói képességeket tekintették a legfontosabbnak a városi politikus esetében.
Figyelemre méltó, hogyan méltatták Chamberlain-t jelöltté választásakor 1868-ban:
„jelentékeny adófizető, alapos üzleti ismeretek hordozója, széles látókörű és bizonyított
tehetségű, aki a polgárok pontosan azon osztályához tartozik, melyre a legnagyobb
szükség van a tanácsban.”37 Maga Chamberlain pedig hasonszőrű társakat nyert meg
magának: sikeres nagyiparosakat, akikkel egy nyelvet beszélt. Ezek egyike, Richard
Tangye így kommentálta kiválasztásukat: „üzleti tudásunk és üzleti képességeink miatt
kerültünk a tanácsba”.38
Mindennek eredményeként 1860 és 1891 között a városi tanácsnokok legalább 55
37 Idézi: Briggs, Ibid., p. 192.
38 Richard Tangye levele Joseph Chamberlain-hez, 1880, október 25. In: Chamberlain Papers JC5/76.
Idézi: Jones, p. 243.
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százalékát üzletemberek adták, ezt követően is majdnem ugyanekkora arányt képviseltek.
Vállalkozók dominálták a legfontosabb önkormányzati bizottságokat is: 1872-ben a
bizottsági elnökök 71 százaléka, 1882-ben 93 százaléka, 1900-ban pedig 87 százaléka
volt üzletember.39 A legmagasabb szintű városi pozícióban is domináltak az (ipari)
vállalkozók: 1860 és 1900 között 5 kereskedővel és 6 képzett középosztálybelivel
szemben 20 vállalkozó ült a polgármesteri székben, (köztük Sir Henry Wiggin, Thomas
Avery, William Kenrick, Thomas Martineau, Richard Cadbury Barrow).
Linda Jones meglátása szerint az ipari vállalkozókon belül is elsősorban a
kereskedelmi igazgatók, (és nem a gyártási igazgatók vagy kutatás-fejlesztési
menedzserek) váltak sikeres politikussá,40 (így maga Chamberlain, Richard Tangye,
Thomas Avery vagy William Kenrick), akiknek szemlélete leginkább üzletorientált volt.
Mint ahogyan azt Richard Tangye néhány lappal korábban idézet jellemzése is
mutatta, a minden tekintetben elismerésre méltó birminghami üzletember képéhez
hozzátartozott a közéleti aktivitás is. Az értékelések, nekrológok nemcsak a közéleti
szereplés tényét és jellegét hangsúlyozták, nem felejtették el megemlíteni annak esetleges
hiányát sem, amely a civic pride által áthatott üzletember esetében három lehetséges okra
volt visszavezethető. Egyrészt voltak azok, akik vallási meggyőződésük miatt nem
vállaltak közéleti szerepet: így például George Cadbury a kvéker tradíciók, Sir Josiah
Mason „szigorúan értelmezett” unitárius hite miatt.41 Másoknak, így például Sir James
Timmins-nek, személyiségükkel nem fért össze a közszereplés. (Az ő esetében
„különösen érzékeny és visszahúzódó természetről” tettek említést ennek kapcsán.42)
Végül voltak olyanok, akik még idősebb korukban, hatalmas üzleti sikerekkel a hátukban
sem voltak képesek energiájuk legalább egy részét elirányítani az üzlettől,43 (pld. Thomas
Keen, akinél ez az attitűd azt eredményezte, hogy egy valódi utód kinevelését is
elmulasztotta.)
Azt, hogy a birminghami közgondolkodásban mennyire hozzátartozott a rátermett
politikus image-éhez a sikeres vállalkozói pálya, jól mutatja, hogyan írt Neville
Chamberlain-ről a Birmingham Post 1916-ban, amikor az kormányposztot kapott:
„Birminghamben

senki

sem

fog

túlzottan

meglepődni

Neville

Chamberlain

önkormányzati képviselő új kinevezésén. Amióta csak belépett Birmingham közéletébe,
39 Jones, Public Pursuit, p. 241.
40 Ibid. p. 242.
41 Birmingham Daily Post, 1881, november 27.
42 Birmingham Gazette, 1902, január 8.
43 Birmingham Daily Post, 1915, február 9.
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nyilvánvaló volt, hogy nagy dolgok várnak még rá. A polgártársai által ráruházott magas
hivatalban végzett munkája teljes mértékben megerősítette ezt.” Ezt követően a cikk
hosszasan részletezi önkormányzati tevékenységét, eredményeit, majd kijelenti: „Az
önkormányzati képviselőnek tiszta intellektusa van, mely a sikeres üzletember
éleselméjűségével kombinálódik.”44 (Kiemelés tőlem). Az egyik mértékadó városi
orgánum tehát még 1916-ban is azzal támasztja alá Neville politikusi erényeit, hogy
üzletemberi kvalitásait dicséri – amely dicséret mellesleg nem is volt igazán
megalapozott, hiszen a szelíd természetű Neville sosem vált jó üzletemberré! 45
A helyi politikai karrier tehát teljesen összhangban állt a polgári, vállalkozói
ethosszal: így a legkevésbé sem tekinthető üzletidegen tevékenységnek.46 Ezt még azzal
együtt is helytállónak gondolom, hogy megfigyelhető egy olyan polgári attitűd is, amely
számára az üzleti tevékenység már csupán „előjáték,” eszköz, mellyel megteremthető a
valódi életcélként felfogott politikai pályához szükséges biztos anyagi háttér. Erről
tanúskodik Norman Chamberlain, (Joseph Chamberlain unokaöccse) tépelődése:
„Borzasztóan nehéz rájönnöm, mihez is kezdjek… . Természetesen, amihez kedvem van,
ami a legjobban érdekelne, és amiről a legtöbbet tudom, az a politika… de mindig
felmerül bennem a kérdés: nem kellene először pénzt keresnem, üzleti pályára lépnem?
Ezt azonban csakis valódi célom előzményének tekinthetem… Hasznos akarok lenni, és
biztosan érzem, hogy ott lehetek a leghasznosabb, ahol legjobban érdekel az elvégzendő
munka, és végső soron a politika az egyetlen dolog, amiről bármit is tudok.” 47
A politikai szerepvállalás iránti vonzalom azonban nem feltétlenül jelentette a
vállalkozói tehetség elsorvadását. William és Thomas Avery második generációs
vállalkozóként „a keményfejű, éleseszű, régi típusú üzletemberek közé tartoztak, akik oly
44 Elletson, p. 214-215.
45 Ibid. p. 197.
46 Bár a jelen dolgozatnak nem célja az országos politikai szerepvállalás elemzése, azt mindenképpen
jelezni szeretném, hogy ezt a mentalitást leginkább a birminghami városi öntudat és hitvallás fő alakja,
Joseph Chamberlain volt képes sikerrel transzponálni az országos politika színpadára is. „Radical Joe”,
akinek személyes hűségét Birminghamhez az is jelezte, hogy „egész életében mellette álló, szűk baráti
körét olyan férfiak alkották, akik vagyonukat hozzá hasonlóan Birmingham üzleti életében szerezték,
sőt, karrierjük sok esetben továbbra is oda kötötte őket, a brit parlament történetének talán
legkiemelkedőbb választókerületi képviselőjeként mindig arra használta politikai befolyását, hogy
érvényesítse Birmingham legfontosabb üzleti érdekeit.[…] Politikai karrierje során mindvégig
Birmingham ipari társadalma határozta meg Nagy-Britannia és a birodalom érdekeiről kialakult
elképzeléseit.” (DBB, első kötet, pp. 646-647.)
47 Elletson, p. 216.
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sokat tettek a 19. századi Birmingham gazdasági felvirágzásáért.”48 William volt a
gyártási, Thomas pedig a kereskedelmi menedzser, kettejük vezetése alatt a mérleggyártó
cég iparágában vezető pozíciót ért el, 1865-ben már majd 400 embert foglalkoztatott.
Ekkor azonban Thomas felbontotta testvérével a partnerséget, és kivonta tőkéjét az
üzletből, mivel kizárólag politikai karrierjére kívánt koncentrálni. Városi tanácsnok, a
pénzügyi bizottság tagja lett, majd polgármester. Ennek ellenére, amikor William 1874ben meghalt, Thomas visszatért az üzletbe és 1881-ig, (68 éves koráig) ügyvezető
igazgatóként vezette azt. Azt, hogy nem vallott kudarcot, mutatja, hogy „ő tartotta egyben
az üzletet, erőteljes kereskedelmi tevékenysége révén új birodalmi piacokat szerzett.
Második visszavonulása idején a cég több, mint 700 embernek adott munkát.” 49 1881-ben
William fiai már elég idősek (27 és 21 éves) voltak ahhoz, hogy átvegyék az üzlet
irányítását, így Thomas folytathatta politikai karrierjét.
A helyi politikai szerepvállalást nem a vállalkozói karriertől messze álló,
szellemiségében gyökeresen eltérő alternatívaként kell elképzelni, hanem sokkal inkább
annak egyfajta kiteljesedéseként. A birminghami civic gospel végső soron egy vállalkozói
hitvallás volt. A politikai pozíció amellett, hogy egy újabb területen nyújtott lehetőséget a
nagypolgárnak egyéni ambíciói kiteljesítéséhez, tulajdonképpen ugyanúgy eszköze volt a
társadalmi kontrollnak, mint a munkaadó-alkalmazott közötti paternalisztikus viszony
vagy a filantróp alapokon nyugvó fejlesztések. Birmingham esetében azonban rendkívül
meghatározó az a körülmény is, hogy itt a közösségi szerepvállalás, amely vitathatatlanul
jelentős városi fejlődést eredményezett,50 egyfajta társadalmilag elvárt feladattá vált a
nagypolgársággal, és különösen az annak derékhadát adó nagyiparosokkal szemben. A
közösségi elvárásoknak e téren is megfelelő sikeres vállalkozó joggal remélhette, hogy
kellő elismerés jutalmazza társadalmi elkötelezettségét és bekerülhet az iparváros
példamutató alakjai közé.

5. A vállalkozó, mint szerepmodell
A korabeli források alapos tanulmányozása alapján egyértelműen megállapítható,
48 Broadbent, p. 33.
49 DBB, 1. kötet, p. 86.
50 Még akkor is, ha az 1880-as és 1890-es évek gazdaságilag kedvezőtlenebb időszakában, amikor egyes
vélemények szerint az önkormányzatban továbbra is domináló vállalkozók kihátráltak a Chamberlain
által hirdetett haladó városi politika mögül, ez a fejlődés lelassult. (Jones, p. 254.)
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milyen területeken kellett bizonyítania kiválóságát a(z ipari) vállalkozónak ahhoz, hogy
bekerüljön a város példamutatónak tartott személyiségei közé. Az átlagon felüli üzleti
siker önmagában nem volt feltétlenül elegendő ahhoz, hogy meghozza a legmagasabb
szintű elismeréseket az üzletember számára; többé-kevésbé elvárásként fogalmazódott
meg vele szembe, hogy nem csupán jelentős munkaadóként járuljon hozzá a város
fejlődéséhez, kamatoztassa tehetségét a közéletben is, valamint lehetőség szerint tanúsítsa
szociális érzékenységét is. A mindezeknek megfelelő polgárok legmagasabb szintű helyi
presztízsét olyasfajta értékelések mutathatták, mint amilyenben Thomas Avery részesült:
„A városi méltóság tökéletes megtestesítője volt, aki tökéletesen megfelelt a
közvélemény elvárásainak. Amikor a legtöbb ember Avery városi tanácsos kocsija után
tekintett, vagy követte lépteit, amint tekintélyt parancsoló módon végigsétált a főutcán,
úgy érezte, hogyha ő bírna az eséllyel és a képességgel, akkor ilyen sikeres üzletember
lehetne, és hasznos munkát végezne a város irányításában… Ha mérlegre helyeznénk
Avery városi tanácsost, nem találnánk hiányt nála sem jó polgáriságban, sem üzleti
rátermettségben és intelligenciában, sem szociális erényekben.”51
A birminghami újságok és magazinok cikkei, valamint a (részben szintén helyi
újságírók által jegyzett) életrajzi munkák egyértelműen teljesítmény-központú szemléletet
sugároznak, mely az egyéni tehetség érvényesülése mellett a mindehhez terepet kínáló
város érdemeit is erőteljesen hangsúlyozzák. Az egyén és a közösség sorsának,
felemelkedésének összekapcsolása majdnem olyan gyakori jellemzőként bukkan fel, mint
az illető sikerének és polgári érdemeinek szokásos leírása. Az alábbi, Sir Henry Wigginről alkotott jellemzés különféle, lényegét tekintve változatlan formában számtalanszor
felbukkant a vizsgált családok azon vállalkozóival kapcsolatban, akik egyéni
sikerességüket közösségi szerepvállalással fejelték meg:
„Mint városunk oly sok más prominens polgára, idegenként érkezett ide, ám
tehetsége, képessége révén maga mögött hagyta viszonylag szerény körülményeit és
sikerült a lehető legmagasabb szintre emelkednie, amire csak egy polgár vágyhat.
Birmingham segítette őt ambíciója kiteljesítésében, ő pedig cserébe segített
Birminghamnek egy olyan várossá válnia, amelyre méltán lehetnek büszkék fiai.”52
A Wigginről alkotott értékelés azért is érdemli meg a szó szerinti idézést, mivel e
két mondatban koncentrálva megtalálható a későviktoriánus birminghami vállalkozó és a
város felemelkedésének jó néhány, gyakorta kihangsúlyozott attribútuma. Ezek a többé51 Thomas Avery-ről a Birmingham Faces and Places, 1. évfolyam, 1889, pp. 51-52.
52 Birmingham Post, 1905, november 13.
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kevésbé állandósult jellemzők, „toposzok” fontos szereppel bírtak abban a képben, amit a
19. század második felének Birminghame kialakított a város és tipikusnak tekintett fia, a
sikeres nagyiparos kapcsolatáról.
Áttekintve Wiggin jellemzését, az alábbi toposzok azonosíthatók benne:
•

az egyéni tehetség, sikeresség elismerése

•

a self-made man felemelkedése

•

Birmingham, mint befogadó város, amely lehetőséget nyújtott a fentiek
érvényesüléséhez

•

a felemelkedett vállalkozó, mint a város aktív, hozzájáruló polgára

•

a fenti két jellemző megtestesíti az egyén és a közösség interakcióját, sorsuk
összekapcsolódását

•

mindezeket a civic pride, a városi öntudat és patriotizmus érzete hatja át.
Mivel empirikus vizsgálatom nem terjedt ki a birminghami vállalkozói, vagy ipari

elit teljességére, nem végezhettem el a fenti jellemzők átfogó tesztelését. Mindazonáltal a
helyi (ipari) „szuperelit” jelentős részét kitevő családjaim ez irányú vizsgálatának alapján
úgy gondolom, az eredmények meglehetős valószerűséget kölcsönöznek a fenti
toposzoknak.
Számos más ipari városokkal szemben,53 Birmingham valóban nyitott városnak
tűnik, amely a 18. század végi, 19. század eleji nagy népességnövekedésének köszönhette
számos neves vállalkozócsaládját. Befogadó jellegét alátámasztani látszik az a tény, hogy
a részletesebben vizsgált 10 vállalkozódinasztia (Avery, Bird, Cadbury, Chance, Gillott,
Keen, Muntz, Nettlefold, Tangye és Wiggin) és 2 vállalkozó (Charles Henry Scribbans és
Sir Josiah Mason) közül 6 bevándorló volt: a Tangye-testvérek Délnyugat-Angliából,
Cornwall-ból, Muntz-ék a kontinensről, a Nettlefold-ok (akárcsak a Chamberlain-ek)
Londonból, Joseph Gillott I Sheffield-ből, Sir Henry Wiggin és Sir Josiah Mason pedig a
közvetlen környékről jött a városba. Talán az is sokatmondónak tekinthető, hogy a várost
a korszakban uraló Chamberlain-Martineau-Kenrick-Nettlefold-Beale klán legrégebbi
birminghami családja is csak 1791-ben érkezett a városba. Birminghamben a külföldi
eredetű vállalkozók aránya meglehetősen alacsony volt, (szemben mondjuk a sokkal
kozmopolitább Manchesterrel54), a bevándorlói bázis a jelek szerint inkább belföldi volt.
53 Briggs, Victorian Cities, p. 195. A nagyrészt helyi születésű Glasgow-i üzleti elitről ld. Trainor, 1996.
54 Briggs, Ibid., p. 106.
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A másik gyakorta felbukkanó toposz, a self-made man történetének
valóságtartalmát megint csak a vizsgált családok esetében tesztelhettem; az ő körükben
végzett kutatás arról árulkodik, hogy a birminghami vállalkozói elit identitásának fontos
részét alkotó elmélet aligha minősíthető puszta mítosznak. A részletesebben vizsgált 10
vállalkozódinasztia (Avery, Bird, Cadbury, Chance, Gillott, Keen, Muntz, Nettlefold,
Tangye és Wiggin) elsőgenerációs képviselői és a 2 vállalkozó (John Henry Scribbans és
Sir Josiah Mason) közül ugyanis mintegy 40 százalék valóban self-made man-nek
tekinthető, akik szerény családi háttérrel, nem sokkal kecsegtető iskoláztatással és
semmilyen vagy minimális tőkével kezdték pályájukat.55
•

Sir Henry Wiggin (1824 – 1905) a parlamenti képviselővé és baronetté vált
nikkelgyáros (1824 - 1906) egy yeoman fiaként 14 évesen érkezett Birmingham-be, és
4 évig segédként dolgozott egy textilkereskedőnél, mielőtt beszállt volna a nikkel- és
kobaltüzletbe.

•

Sir Josiah Mason (1795-1881) egy szőnyegszövő-segéd fiaként csak az ingyenes
vasárnapi iskola jutott, 8 évesen már süteményt árult az utcán.56 Mindössze 20 font
megtakarított tőkével kezdte üzleti karrierjét, melynek során mintegy félmillió fontot
szerzett.

•

A majd’ 250 000 fontos vagyont hátrahagyó Joseph Gillott I (1799-1872) szegény
szülők gyerekeként57 Sheffield-ből érkezett Birmingham-be, ahol késesként először
egy bérelt műhelyben maga gyártott késeket.58 1823-ban elvette egy tollgyáros
testvérpár húgát, és sógoraitól megtanulta a fémtoll titkát. Ezt - miután saját céget
alapított – tökélyre fejlesztette azt és Anglia egyik legnagyobb tollgyárosaként szerzett
nevet magának.

•

A milliomossá vált Arthur Keen (1835-1915) apja kocsmáros és kisbirtokos volt, aki
halálakor szerény 450 fontos vagyont hagyott hátra. Keen iskolaéveiről minden forrás
csak annyit említ, hogy "rövid iskoláztatásban" volt része.

•

Sir Richard Tangye (1833-1906), egy cornwalli földműves fia sem járt túl neves
iskolákba, az utolsóban a jóeszű gyerek diáktanítóként maradhatott egy ideig, ahol
munkájáért cserébe szállást, ellátást, ruhát, valamint évi 20 shilling zsebpénzt kapott.

55 Az önerőből való érvényesülés ugyanakkor nyilvánvalóan nem zárt ki bizonyos külső segítséget. A
kvéker Tangye-k például Birmingham-be érkezve számíthattak a helyi kvéker közösség támogatására.
56 Smith, Barnett G., Leaders of Modern Industry, London, 1894, p. 220.
57 Edwards, Personal Recollections, p. 72.
58 Ballard, p. 58.
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18 évesen Birmingham-be ment, ahol testvéreivel együtt elindította saját
vállalkozásukat, melyben a különböző adottságokkal rendelkező fivérek szerencsés
módon egészítették ki egymást.
A fenti üzletemberek mellett ebből a szempontból említésre méltók azok is, akik
bár a szó szigorú értelmezésében nem voltak self-made man-ek, mégis olyan kivételes
sikertörténetet testesítettek meg, amely bizonyos értelemben hasonlatossá tette őket (a
városi közvélemény szemében is) a valódi self-made man-ekhez. Ilyen volt a két és fél
milliós vagyont hátrahagyó John Henry Scribbans, akinek apja még csak kis péküzlettel
rendelkezett,59 vagy Sir Alfred Bird, aki szintén apja kis üzletét fejlesztette tovább
egészen nagy léptékűvé.
E vállalkozók mindegyike meghatározó figura volt saját iparágában, a város ipari
közösségében. Az 5 (illetve Richard Tangye öccsével, George Tangye-vel együtt 6) selfmade man összesen több, mint két és fél milliós vagyont tudhatott magáénak. Közéleti
szereplésük (politikai szerep és/vagy filantróp tevékenység) révén mind a self-made manek, mind Sir Alfred Bird a városi szintű nyilvánosság jólismert személyiségei voltak, akik
meglehetős gyakorisággal szerepeltek a helyi sajtóban. Az újság- és magazincikkek,
valamint a (részben szintén helyi újságírók által jegyzett) életrajzi jellegű munkák
alapvető szerepet játszottak a self-made man-kép helyi közgondolkodásba való
beemelésében és ott tartásában. E kiadványok leírásai ugyan nem voltak teljesen
mentesek a túlzónak tűnő jelzők használatától, az időnként egyértelmű image-építésként
is felfogható publicitás mögött nyilvánvalóan működésbe lépett a helyi társadalom
harmóniája fenntartásának érdeke is. Ezzel együtt, a példamutató személyiségekként
prezentált vállalkozókról kialakított átfogó pozítiv kép meglátásom szerint valós alapokon
nyugodott. Bár a self-made man „státusz” meghatározásának mikéntje rejthet magában
bizonyos nem teljesen egyértelmű kérdéseket, a self-made man-ként bemutatott
üzletemberek szerény családi háttere, alacsony szintű indulása éppúgy nem vitatható,
mint az, hogy leginkább saját tehetségüknek köszönhették felemelkedésüket.
A vizsgált csoport több, mint fele tehát hatékonyan szimbolizálta a páratlan
mértékű felemelkedés történetének lehetőségét. Sikerük azt látszott alátámasztani, hogy
Birmingham valóban lehetőséget kínált a szerény anyagi háttérrel, ám komoly szakmai
tudással és üzleti tehetséggel rendelkező fiatal vállalkozóknak. A Tangye-k, a Wiggin-ek,
a Keen-ek példája hihetőséget kölcsönzött a saját erejéből érvényesülő vállalkozó
59 Birmingham Daily Mail, 1935, február 5.
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archetipikus sztorijának, amely így a „bevándorló vállalkozó” attribútumával együtt
gyakorta részét alkotta a jellegzetesnek tekinthető későviktoriánus és edwardiánus kori
vállalkozó identitásának. E kettő kiegészítő elemként szolgálhatott a birminghami
szerepmodellé váló üzletember imázsának olyan, szinte mindig felbukkanó jellemzői
mellett, mint „a nagy és együttérző munkaadó”, „a hasznos munkát végző helyi politikus”
és a „nagylelkű filantróp”. Mindezen toposzok alkotóelemeivé váltak a sikeres és
társadalmilag elkötelezett vállalkozók életéről alkotott képnek, akár olyan visszafogott
életstílust képviseltek, mint tipológiám I. típusának tagjai, akár „úri vállalkozóként”
váltak ismertté, mint a III. típus reprezentánsai. Birmingham városi öntudat által
jellemzett polgárai számára e két típus megtestesítői nyújthattak olyan mintát, amely
csodálatot váltott ki és felkelthette a követés vágyát. A neves családok másfelé
orientálódó, üzletben sikertelennek bizonyuló, (II/a. típus) vagy attól már teljesen
eltávolodott tagjai (II/b. típus) sem magánemberként, sem közemberként nem válhattak
szerepmodellé. A civic pride legismertebb képviselői, az én kutatási mintámban is nagy
súllyal bíró vállalkozók, (akiknek portréi és mellszobrai azóta is a városháza folyosóit
díszítik) ugyanakkor a birminghami ipari elit és a szemléletbeli dzsentrifikáció messze
nem egyértelmű viszonyának a bizonyítékai is.
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XI. fejezet
Konklúziók
A dzsentrifikáció kutathatóságának problémái

A brit gyáriparosság prominens birminghami képviselőin folytatott kutatásaim
elsődleges célja a dzsentrifikáció, mint jelenség értelmezési lehetőségeinek a
felülvizsgálata volt. Korábbi kutatásaim (1997, február-május, Birmingham) alapján
kétségessé vált számomra, hogy az angol társadalomtörténészek által (megfoghatóságuk,
mérhetőségük miatt) gyakorta preferált "hagyományos" dzsentrifikációs kritériumok (a
státuszszerző erejűnek gondolt földbirtoklás, nemesi cím szerzése, magániskolába járás,
parlamenti képviselőség, gentry családba történő beházasodás) puszta alkalmazása,
(különösen, ha csak egy-egy kiválasztott aspektus a vizsgálat tárgya) valóban alkalmas-e
a rendkívül komplex, többgenerációs dzsentrifikációs folyamatok lehető legteljesebb
érzékelésére és megértésére.
Korábbi kutatási tapasztalataim a dzsentrifikáció számomra legfontosabbnak tűnő,
legérdekesebb aspektusává az „üzletemberi minőség romlását” tették, mely mögött az
egyéni identitás és attitűd változásai, vagyis egy kulturális, szemléletbeli elnemesedés áll.
Mindez arra késztetett, hogy a dzsentrifikáció összetett folyamatának vizsgálata során ne
csupán a „hagyományos” életmód-jellemzőket tanulmányozzam, hanem fokozott
figyelmet fordítsak az értékrendre, az egyéni attitűdre. Már disszertációs kutatásaim
kezdetén sem voltam meggyőződve arról, hogy az „úrinak” tekintett gazdasági
tevékenység és életmód jellemzőinek (bizonyos mértékű) felbukkanása kellő mértékű
érték-

és

szemléletváltozás

nélkül

valódi

elnemesedésként

(„whole-hearted

gentrification”) értékelhető. Az attitűdbeli változások fontosságának felismerése, a helyi
szinten operáló, részletes életrajzi vizsgálatok (gyakran a kollektív biográfia) eszközével a
kérdéskörben a legtöbbet elmondó kutatók meglátásai1 arra késztettek, hogy a
legközelebbi rálátást nyújtó részletes családtörténeti vizsgálatok segítségével próbáljak
1 Berghoff, Hartmut, Englische Unternehmer, 1870 - 1914. Eine Kollektivbiographie führender
Wirtschaftsbürger in Birmingham, Bristol und Manchester, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1990.;
Ballard, Phillada, A Commercial and Industrial Elite, A Study of Birmingham’s Upper-Middle Class
1780-1914. Ph. D. disszertáció, University of Reading, 1981.; Trainor, Richard, Black Country Elites:
the Exercise of Authority in an Industrialized Area, 1830-1900. Oxford, 1993. és The Gentrification of
Victorian and Edwardian Industrialists. In: Beier, A. L., Cannadine, D., és Rosenheim, J. M. (szerk.),
The First Modern Society, Cambridge University Press, 1989, pp. 167-197.
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meg a dzsentrifikáció összetett jellegéből többet megérteni.
Kutatási mintámat a birminghami nagyipari elit egy olyan csoportja adta, melynek
képviselői mind presztízsük, mind vagyoni helyzetük alapján helyi elitpozíciót
birtokoltak. 1870 és 1914 között mintegy 80 olyan ipari vállalkozó volt aktív a városban,
akik legalább 100 000 fontos vagyont hagytak hátra,2 az általam vizsgált családok ennek
mintegy egyharmadát (27 fő) adták. Mivel a gyárosok abszolút domináns szerepet
játszottak a későviktoriánus és edwardiánus Birmingham vagyoni elitjében, (Ld. IV.
fejezet) ezért a vizsgált családok ilyen jellegű vagyoni háttere nem csupán a helyi ipari
közösségben, hanem a város gazdaságának egészében is erősen valószínűsítette
meghatározó pozíciójukat.
9 családon végeztem részletes, többgenerációs vizsgálatot: a velük kapcsolatos
kutatások eredményei adták vizsgálati eredményeim és megállapításaim vázát. 4 további
prominens birminghami gyároscsaláddal kapcsolatban ugyan nem végeztem ilyen
mélységű átfogó kutatást, azonban a velük kapcsolatos forrásokból származó információk
azonban még így is fontos részét alkotják meglátásaimnak, következtetéseimnek. A fenti
13 családon kívül néhány további jelentős gyároscsalád is bekerült a látószögembe –
elsősorban a vizsgált családokkal fennálló rokonsági kapcsolatai révén. Bár az ő
esetükben már csak kevésbé kiterjedt kutatásokra volt mód, ám a nyert információk így is
jelentősnek tekinthetők.
Sok szempontú vizsgálatomban így mintegy 13 család hozzávetőlegesen 250 tagja
lett részletesebb kutatás tárgya (döntő részben férfi családtagok). Noha vizsgálatom
elsődleges időkeretét a középviktoriánus korszaktól az első világháborúig tartó időszak
adta, a szemléletbeli dzsentrifikáció többszakaszú, hosszan tartó folyamatának
tanulmányozása többgenerációs életrajzi vizsgálatokat, kvázi-családtörténeteket igényelt:
így az első, üzletben érdekelt nemzedéktől kezdve (19. század eleje vagy közepe)
rendszerint egészen a 20. század közepéig, sőt, időnként tovább is figyelemmel kísértem a
családok sorsait.
A mind az iparágat, mind a felekezeti hovatartozást illetően a város jellegének
megfelelően meglehetősen sokszínű csoportot alkalmasnak találtam arra, hogy mintaként
használjam a birminghami nagyipari elit dzsentrifikációs "kihívásokkal" szembeni
viselkedésének vizsgálatához.
Mivel a csoport tagjai nem csupán vagyoni helyzetük, hanem presztízsük alapján
2 Berghoff, British Businessmen; Regional Variations in Provincial Business Biography: The Case of
Birmingham, Bristol and Manchester, 1870 – 1914. In: Business History, Vol. 37. No. 1., 1995. p. 65.
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is a helyi elitet gyarapították, így meglehetősen nagy mennyiségű forrásanyag állt
rendelkezésre róluk. A helyi levéltár kéziratos forrásai, a korabeli újságcikkek,
folyóiratcikkek és kiadványok mellett fellelhetők voltak vállalati kiadványok, periodikák,
cégtörténetek, valamint néhány biográfia és önéletrajz is.
Bizonyos kérdések tisztázásához elengedhetetlen volt olyan alapvető források
használata, mint az örökség-felmérések országos lajstroma, („probate calendars”), az
1881-es népszámlálás jegyzékei, az 1870-es évek elején összeállított teljes, országos
földbirtok-felmérés (Return of Owners of Land), valamint Bateman ezen alapuló
katalógusa a nagyobb birtokokról.
Nagyon sok adatot és információt köszönhetek a különféle biográfiai,
családtörténeti és egyéb referenciakötetek különböző kiadásainak (Külön ki kell emelnem
a City vagy County Directory-kat, amelyek a 19. század elejétől Nagy-Britannia
egészében, megyei vagy városi szinten nyújtanak évenként teljes, pontosnak tűnő szakmai
név- és címjegyzéket, lakossági címjegyzéket, /utcák, illetve lakosok alfabetikus
rendezése szerint is/, valamint számos egyéb hasznos információt.)
A birminghami városi levéltár nagyszámú végrendelet-másolatot tartalmaz, így
nem hagyhattam ki az egyéni identitás jellege, a család jövőjéről alkotott elképzelések, az
esetleges dinasztikus törekvések e fontos forrásának tanulmányozását sem: mintegy 50,
részben kézzel, részben géppel írott végakaratot volt módomban végigolvasni.
Az adatszerű források, és a viszonylag könnyen elérhető írott narratív források
azonban

nem

bizonyultak

volna

elegendőnek

az

általam

vizsgált

kérdések

megválaszolásához: az ezek által nyújtott alapokat további források bevonásával építettem
tovább.
Szükségesnek tartottam a vizsgált családok ma élő leszármazottaival történő
kapcsolat-felvételt: az 5 kutatott család 11 tagjával (részben Birminghamben, részben
Anglia más részein, illetve Wales-ben) készített személyes interjúk jellegükben és
jelentőségükben is különleges információkhoz juttattak. A személyes kontaktus azt is
lehetővé tette, hogy a kutatott családoktól kéziratos anyagokat, illetve ritkaságszámba
menő, magánkiadású családtörténeti anyagokat kaphassak. Mivel nem állt módomban
valamennyi kutatott család tagjaival személyes interjút folytatni, 6 kutatott család 7
tagjával levelezést folytattam.
Mind a családtagoktól szerzett narratív anyagok, mind az általam megteremtett
oral history források megfelelő forráskritikával történő használatát maximálisan
indokoltnak tartottam: az ilyen jellegű források ugyanis olyan rendkívül lényeges
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kérdésekről nyújtottak információt, melyekről máshonnan aligha szerezhettem volna
tudomást: így például az üzleti szerepvállalás valódi mértékéről, családi és üzleti
döntések hátteréről, családi megítéléséről, az ön- és csoportidentitás fontos aspektusairól.
Mindezen

források

felhasználásával

teszteltem

a

szakirodalom

által

leggyakrabban vizsgált szempontokat, dzsentrifikációs kritériumokat. A szemléletbeli
dzsentrifikációért leggyakrabban felelősnek tett tényező, „a gentry-kre jellemző oktatás”,
vagyis a fizetős public school-ok által kínált iskoláztatásról megállapítottam, hogy az a
bizonyos mértékig természetesnek vehető életmódbeli dzsentrifikáció szerves részének
tekintendő, amely az 1870-as évektől kezdve egész egyszerűen nem maradhatott ki a
felső-középosztályba emelkedő vagyonos birminghami ipari vállalkozók életpályájából.
A magániskolák ugyanakkor a karrierek elemzése alapján messze nem minősíthetők a
szemléletbeli dzsentrifikáció egyértelmű terepének: mivel a vizsgált elitcsoport esetében
a sikeres üzleti karriert befutó fiúk éppúgy ide jártak, mint a más pályára kerülő testvéreik
és rokonaik, a public school iskoláztatásnak igazából aligha volt döntő szerepe a karrier
jellegének meghatározásában. Az üzleti pályára került fiúk esetében a családi attitűd
hatása és a családi cégben eltöltött szakmai képzésként működő gyakorlati időszak voltak
a kívánt elkötelezettség és rátermettség legfőbb zálogai.
A szemlélet- és státuszváltozás ígéretét egyaránt magában hordozó, "úri"
feleségek esetleges dzsentrifikáló hatását vizsgálva úgy találtam, hogy az úri családokba
való beházasodás vonzereje nem feltétlenül homályosított el minden más további
tényezőt: bár az úri családokból származó nejek sok esetben tagadhatatlanul jelentős
mértékű negatív hatást gyakoroltak férjeikre, más esetekben egyértelműen kudarcot
vallottak abban a szándékukban, hogy elvonják férjeiket az alacsonyabb rendűnek
tekintett ipar világától. Ráadásul a birminghami ipari elit általam vizsgált csoportjának
házasodási mintái azt mutatták, hogy effajta dzsentrifikáló szerepet összességében
viszonylag ritkán tölthetett be a feleség és családja: noha a későviktoriánus korszaktól
megszaporodni látszott az úri családokba történő beházasodás, a gyárosok nem adták fel
teljesen jellegzetes eredeti endogám házasodási mintáikat sem. Sőt, 1860 és 1910 között
egy meglepően széles körű, komplex (11 prominens birminghami gyároscsaládot is
magába foglaló), házasságkötéseken alapuló családi kapcsolatháló formálódott ki
körükben, melynek magas szintű kohézióját tovább erősítette egy rendkívül sűrű
informális kapcsolatrendszer, valamint egy kiterjedt, belterjes üzleti kapcsolatrendszer is.
Ezen, korábban csupán részlegesen ismert széles körű házassági és üzleti network
bemutatásával reményeim szerint új jellemzőket tárhattam fel a birminghami ipari elit
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jellegéről, annak kapcsolatrendszeréről és belső integrációjáról.
A valódi társadalmi státuszemelkedésként értelmezett dzsentrifikáció kutatóinak
évtizedeken át a birtokos nemességhez való csatlakozás kritériumának tekintett
földbirtoklás dzsentrifikációja jelentette a legfőbb vizsgálati szempontot. A birminghami
nagypolgárság földbirtokosi ambíciói azonban meglehetősen visszafogottak maradtak: a
vizsgált családok közül csak egy alapított földbirtokos-dinasztiát, Ballard földvásárlást
érintő átfogó vizsgálatai3 alapján pedig abban is biztosak lehetünk, hogy a többi, mintán
kívüli birminghami felső-középosztálybeli család sem vált nagy-, vagy akár csak
középbirtokossá. A landed gentrification helyett a vidéki úri életmód legtöbb elemét
magában foglaló country house dzsentrifikáció vált általánosan elterjedtté, amely a 19.
század végétől legtöbb jellemzőjében (így például a szolgatartásban) a jómódú vidéki
nemesi családok életmódját idézte. A megfelelően megválasztott lakóhely nagy előnye
volt, hogy egyrészt az üzletben érdekelt családtagok számára továbbra is lehetővé tette az
aktív üzleti szerepvállalást, a rendszeres bejárást; másrészt – mint ahogyan arra bizonyos
esetek következtetni engednek – 1880 után a nagyobb földbirtok nélküli country house
dzsentrifikáció is elégséges volt a helyi úri társadalomba való beilleszkedéshez,
elfogadtatáshoz.
Az örökletes nemesi címek, a peerage vagy a baronetcy megszerzése elvileg a
társadalmi felemelkedés, a polgári léttel való szakítás végső szintjét jelenthette, ezáltal a
hagyományos

dzsentrifikációs

feltételrendszer

elemének

számított.

Peerage-t

Birminghamben a korszak folyamán csak egy személy szerzett, azonban az örökletes
baroneti cím a vizsgált csoport tagjai igen nagy részének kijutott ebben az időben, vagyis
akár jelentős dzsentrifikációs tényezőként is működhetett volna. Mindazonáltal az üzleti
karrierre, attitűdre gyakorolt hatásának felmérése azt mutatta, hogy magát a cím
megszerzését túlzott leegyszerűsítés lenne akár a társadalmi előrehaladás, akár a
szemléletbeli dzsentrifikáció szempontjából világos, éles fordulópontként beállítani; a
baronetcy-nek a szemléletbeli dzsentrifikációhoz fűződő kapcsolata túlságosan összetett
ahhoz, hogy akár annak egyértelmű kiváltó tényezőjeként, akár bekövetkeztét
vitathatatlanul jelző indikátorként tekinthessünk rá.
A kulturális hasonulás szempontjából tehát a „hagyományos” dzsentrifikációs
kritériumok meglátásom szerint igazából akkor nyújtanak valóban értékes információt, ha
fokozott figyelemmel vizsgáljuk a vállalkozók életpályájára, karrierjére gyakorolt
hatásukat. Ugyanezen elv alapján fontos az életmód, az életstílus kutatása is, azonban
3 Ballard, p. 611.
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önmagában az életmód jellege éppúgy nem ad kielégítő választ a szemléletbeli
dzsentrifikáció bekövetkeztét feszegető kérdésre, mint a hagyományosan használt
elnemesedési kritériumok tesztelése. A kollektív életpálya-vizsgálat tanulságainak
áttekintése lehetővé tette az életmódbeli, illetve szemléletbeli dzsentrifikáció különböző
szintjeinek rendszerezését. Illusztratív-tipizáló módszerem segítségével létrehoztam egy
olyan dzsentrifikációs tipológiát, amely reményeim szerint meglehetős pontossággal
mutatja az értékrend és a karrier viszonyának sokszínűségét, a dzsentrifikáció kihívásaival
szemben mutatott viselkedésmintákat, a szemléletbeli dzsentrifikáció különböző szintjeit
és variációt.
Tipológiám három alapvető típust jelölt ki, az egyik típuson belül két altípus
különíthető el.
Az I. típus képviselőit nagy mértékű üzleti elkötelezettség és sikeresség, valamint
szerény, (esetenként kifejezetten puritán) életmód jellemzi. Leginkább elsőgenerációs,
illetve kisebb mértékben másod- és harmadgenerációs vállalkozók közül kerültek ki.
Megtestesítőinek üzleti iránti elkötelezettsége nem szenvedett csorbát.
A II. típus képviselőinél a vagyonnal az esetek többségében együttjáró,
életszínvonal-emelkedésből eredő úri életmód hátterében már „túlfinomult”, „kényelmes”
nemesi szemlélet állt. A típus reprezentánsainak egy részére – különböző okok miatt –
aktív üzleti tevékenység volt jellemző, amely azonban már kevésbé volt sikeresnek
minősíthető, mint apáik vagy testvéreik esetében. (II/a. altípus) A csoport másik felét
adók pedig ténylegesen nem is vettek részt az üzleti életben: nemcsak életmódjuk és
szemléletük vált úrivá, üzletidegenné, hanem tényleges életvezetésüknek sem volt már
köze a vállalkozói léthez.(II/b. altípus) Mindkét altípusra jellemző a polgári identitás
döntő részének elveszítése.
A III. típus képviselői viszont karrierjükkel azt bizonyították, hogy az úri életmód
elemeinek átvétele nem feltétlenül járt együtt a vállalkozói képességek romlásával. Nekik
úgy sikerült megőrizniük üzletemberi kvalitásaikat, hogy közben úriemberi elfogadtatást
is teremtettek maguknak. Esetükben a profitorientáltság és a presztízsorientáltság nem
zárta ki egymást. Ezek az „úri vállalkozók” úgy élvezték a felemelkedésükből, újonnan
szerzett vagyonukból származó előnyöket, hogy közben egyformán szem előtt tartották a
további sikeres üzleti szerepvállalást és a vidéki úri társadalomba történő bizonyos
mértékű asszimilációt, beilleszkedést. Esetükben tehát a polgári és az úri értékrend egyedi
keveredéséről, egyfajta sajátos kettős identitásról beszélhetünk, amely a városi aktív
(üzleti és gyakran közéleti) tevékenység és a kényelmes vidéki életmód kettős
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vonzásának keresztmetszetében jött létre.
Dolgozatomban jellemeztem ezen kettős identitás legfontosabb attribútumait: a
korábban említettek közül a nemesi életmód-elemek átvételét, a country house
dzsentrifikációt, a házasodás terén megfigyelhető kettős orientációt, (úri és nagypolgári
elemekkel való rokonsági kapcsolatok kiépítését). Külön vizsgáltam a megszerzett
vagyon örökül hagyását jellemző mintákat: a végrendeletek tanulmányozása azt mutatta,
hogy a hagyományos nemesi végrendelkezési forma, és az ezt meghatározó szempontrendszer nem nyert jelentős befolyást a birminghami ipari elit általam kutatott képviselői
körében. A családfőknek a család jövőjéről alkotott elképzeléseinek ilyen jellegű
megjelenítése, a polgári végrendelkezés mintáinak fennmaradása is azt mutatta, hogy a
country house dzsentrifikáció és az azt kísérő jelentékeny számú nemesi életmód-elemek
nem hoztak magukkal olyan radikális szemléletbeli változást, melyet a polgári identitás
egyértelmű feladásaként lehetne értelmezni.
A kettős identitás jellemző produktuma volt az a sajátos szempontrendszer is,
amely egyformán szem előtt tartotta a családi üzlet irányításának hosszú távú biztosítását
és az úri élet terepeire történő hatékony betörést. Egyfajta családi „munka- és feladatmegosztás” alakult ki: ez pedig egy olyan utódlási politikához vezetett, amelynek
keretében a családfő tudatosan „delegált” legalább egy-egy fiút mind az üzleti, mind az
„úri”(/képzett középosztálybeli) szférába. Dolgozatomban bemutattam a birminghami
ipari elit jelentős részére jellemző dinasztikus szemlélet hosszan tartó, összességében
meglehetősen ellentmondásos hatását is, amely bizonyos esetekben az üzleti siker kulcsát
jelenthette, más esetekben viszont a kevésbé elkötelezett és/vagy rátermett családtagok
tevékenysége révén komoly károkat is okozhatott.
A különböző dzsentrifikációs típusok bemutatása során kirajzolódó összképen
belül kirajzolódott a birminghami gyároselit egy kiemelt csoportja, amely üzleti karrierje
és közéleti tevékenysége révén leginkább megtestesíteni látszott a "jellegzetesnek
tekinthető" későviktoriánus, edwardiánus vállalkozót. A Birmingham civic gospel-en
(városi hitvallás, filozófia) alapuló 1870-es évekbeli nagymértékű városi fejlődésben
döntő szerepet játszó, sikeres vállalkozóként és felelős helyi politikusként egyaránt
helytálló vállalkozók a "puritán" I. típus és az úri kedvteléseket is magáénak tudó III.
típus képviselői közül kerültek ki. Ennek kapcsán ismertettem a helyi sajtó által
szerepmodellé emelt üzletemberek "image-ének" szinte állandósult attribútumait,
toposzait: a szerény sorból magasra emelkedő vállalkozót, a nagy és együttérző
munkaadót, a jelentős filantrópot és a sikeres helyi politikust. Bár e toposzok
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megszületésére nyilvánvalóan rányomta a bélyegét a helyi társadalmi konfliktus-elkerülés
stratégiája, a vizsgált vállalkozók ez irányú tesztelése valószínűvé teszi e konstruált
identitás elemeinek jelentékeny valóságalapját.
Összességében
felülvizsgálatával,

az

a

"hagyományos"

elnemesedés

dzsentrifikációs

különböző

változatainak

kritériumok
részletesebb

bemutatásával és saját tipológiámmal remélhetőleg sikerült egy olyan módosított,
más hangsúlyokkal dolgozó dzsentrifikáció-értelmezést nyújtanom, amely talán
hozzájárulhat az elnemesedés koncepciójának további árnyalásához, finomításához.

Disszertációm egyik téziseként szemléltetni kívántam, hogy a társadalmi
felemelkedés és a nemesi életmód-elemek átvétele többféle, egymástól, jelentős
mértékben eltérő szemlélettel párosulhatott. Mivel az általam vizsgált csoport a helyi
felső-középosztály „krémjének” részét alkotta, rendelkezett olyan vagyoni eszközökkel,
mely reális lehetőségként biztosította számára a helyi vidéki nemesi társadalomba
(legalábbis annak alsó-, középszintjébe) való belépést. A csoport egy jelentős hányada
azonban – mint láthattuk - meglehetősen sokáig megőrizte polgári identitása jelentős
részét, értékrendjét tekintve kevésbé nemesedett el, mint életmódjában. Némiképp
szélesebb látókörre váltva, amennyiben a polgárság, és általában a társadalom tágabb
köreit tekintjük, észrevehető, hogy az úriemberi ideállal való azonosulási törekvések
számos különböző formát ölthettek.
A valódi elnemesedés lehetősége, a „high society”-hez való csatlakozás esélye a
felső-középosztály privilégiuma maradt; egy szinttel lejjebb a gentry ideál attribútumai
már csak kevéssé elérhető minták maradtak. A közép-középosztály esetében a kényszerű
körülmények folytán sokkal nagyobb a különbség az „ideál” és a tényleges életmód,
életstílus között: így itt egyértelműen sokkal inkább megfigyelhető az úri eszmények és
az értékek befolyásoló szerepe, mint az életmód valódi átvétele. Ezt az azonosulási formát
(szemléletbeli dzsentrifikáció a felső-osztálybeli életmód-elemek megléte nélkül)
egyfajta „pszeudo-dzsentrifikációként” is értelmezhetjük.
A következő szintre már egy erősen módosult értékrend hat felülről: az alsóközéposztály szintjén a nemesi ideál már távoli követendő példaként sem jelentkezhet, itt
a minta a „valódi középosztály” értékrendje és életstílusa.4 Az alsó-középosztály tagjai
4 A viktoriánus (középosztálybeli) értékrend és az ahhoz kapcsolódó sztereotípiák felülvizsgálatával
kapcsolatban lásd pld.: James Walvin, Victorian Values, University of Georgia Press, 1997.
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számára már az a kérdés, hogyan lehet „rendes”, „megfelelő” középosztálybeli:
szorgalmas, takarékos, házias, családi tűzhelyhez ragaszkodó, erkölcsös, megbízható, és
lehetőség szerint független, (vagy minél kevésbé függő helyzetű). E cél eléréséhez a
viktoriánus-korszak sajátos termékei, az úgynevezett tanácsadó könyvek nyújtottak
segítséget. Ezen irodalom legnépszerűbb darabjai kihagyhatatlan források a középosztály
alsóbb részének mentalitáskutatásához: az egyik ilyen mű, Samuel Smiles 1859-ben
kiadott Self-Help, With Illustrations of Character and Conduct-ja, (kb.: Önsegítés, a
megfelelő jellem és viselkedés leírása) ahhoz ad receptet, hogyan fogadtathatja el magát a
szegény ember tiszteletreméltó középosztálybeliként. A másik, Isabella Beeton 1861-ben
kiadott Beeton’s Book of Household Management-je (Beeton háztartás-vezetési
kézikönyve), amely évtizedeken át a Biblia utáni legnépszerűbb könyvnek bizonyult
Angliában, nem csak szakácskönyv és háztartási útmutató, hanem az (alsó-)
középosztálybeli hölgy általános tanácsadó könyve, „bibliája” is egyben.
Smiles és Mrs. Beeton könyveinek sikere5 tulajdonképpen hasonló gyökerekből
eredeztethető, mint a self-made man Arthur Keen vagy Sir Richard Tangye respektjének
egy része, illetve helyi szerepmodellé válása: a társadalmi előrehaladásban vetett hit
széles körű jelenlétéből. Az, hogy a tényleges társadalmi folyamatok és jelenségek,
illetve azok kortárs észlelése és értékelése mennyire állt összhangban egymással a
viktoriánus Angliában, nyilvánvalóan sokfelé vezető vitákra adhat alapot; meglátásom
szerint azonban már önmagában a társadalmi előrejutás puszta vélelme is jelentős, bár
nehezen megfogható társadalomszervező erőként hatott, melyet hiba lenne semmibe
venni. A munkásosztály életszínvonalának emelkedése és a középosztályosodás a
későviktoriánus korszakban ráadásul meggyőzőnek ható tényleges alapot is szolgáltatni
látszott a a társadalmi előrehaladásba vetett hithez.
A nemesi ideál természetesen még ilyen körülmények között sem válhatott
elérhetővé, vagy akár csak követendővé igazán széles rétegek számára. Smiles és Mrs.
Beeton könyvei már nyilván nem a „gentility”-t állítják be követendő példának, hanem a
„respectability”-t: arról próbálják meggyőzni olvasóikat, hogy „a szegény ember is lehet
igazi úriember”, vagyis ő is átvehet egy olyan érték- és szokásrendszert, amely
tiszteletreméltóvá teheti. Az általuk népszerűsített „gentlemanly ideal” morális alapokon
áll, amelyek egy része ráadásul még az alsó-középosztály alatt elhelyezkedő, ám felfelé
tekintgető rétegek számára sem elérhetetlen. A reálbérek jelentős mértékű növekedése a
5 A könyvek részletes elemzését lásd: Clausen, Christopher, How to Join the Middle Classes (With the
Help of Dr. Smiles and Mrs. Beeton). In: The American Scholar, 1993, nyár, pp. 403-418.
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19. század utolsó negyedében6 a korábbinál kedvezőbb alapot szolgáltathatott a
„tiszteletreméltó” munkásosztály arányának növekedéséhez. Érdekes módon még magán
a munkásosztályon belül is különböző szintjei azonosíthatók a tiszteletreméltóságnak: a
legalsó szint, a „basic respectability” egy olyan szerény vagyoni állapot elérése, amellyel
elkerülhető a „koldustemetés” szégyene. Egy magasabb szinten a munkás már klubok,
friendly society-k tagjává válhat, melyekben a klubtagsági díjért cserébe bizonyos
szolgáltatásokat, juttatásokat, segélyeket kaphat, miközben a helyi munkásközösség
tiszteletreméltó tagjaként lehet büszke magára. A „tiszteletreméltó munkás” értékrendjét a
szorgalom és az önbecsülés határozta meg: szemben a középosztály által „érdemtelennek”
tartott munkásokkal, (akiken „nem érdemes segíteni”), ő becsületes, igyekvő, megbízható
és (viszonylag) józan életű. Az értékrendje alapján a középosztálybeli elvárásoknak eleget
tevő munkás iparkodása, takarékossága megtérülhet: ezek révén elérheti életmódja
részleges megváltoztatását.7
Bizonyos értékrend-minta követésének vágya tehát a társadalom majdnem teljes
spektrumát áthatotta a korszakban. Ezen vágy széles körű motivációs hatása egyike annak
az angol társadalomfejlődési értelmezés kulcselemeinek, mely legrészletesebb módon F.
M. L. Thompson Rise of the Respectable Society című nagy hatású munkájában került
kifejtésre, meglehetősen meggyőző alternatíváját nyújtva a klasszikus marxista
társadalomfejlődési

koncepciónak.

Ez

az

erő

különböző

szinteken

másként

jelentkezhetett: a módos középosztályban az általam vizsgált szemléletbeli elnemesedés
az úriemberi ideál átvételének vagy legalábbis imitálásának eredménye, míg az alsóbb
szinteken az úriemberi ideál demokratizálódásaként felfogható respectability8 játszott
döntő szerepet. Nem túl meglepő hát, hogy (David Cannadine szerint) a viktoriánus
közgondolkodás saját társadalmáról alkotott egyik fontos felfogása pont a „gentleman” vs.
„not

gentleman”

középosztálybeliként

épült.9

dichotómiájára
bejuthatott

a

vidéki

Persze
úri

az,

hogy

társadalomba,

valaki

módos

illetve

hogy

középosztálybeliként is gentleman, munkásosztálybeliként is tiszteletreméltó lehetett,
nemcsak a „gentry”, az „esquire” és a „gentleman” fogalmának szélesebb körű

6 Thompson, F. M. L., The Rise of Respectable Society, Cambridge University Press, 1988, p. 203.
7 Thompson, Ibid., pp. 185-203.
8 Thompson, F. M. L., The Rise of Respectable Society, Cambridge University Press, 1988, p. 205.,
illetve lásd még: Thompson, Paul, The Edwardians. The Remaking of British Society. Routledge, 1975,
p. 290.
9 Cannadine, David, Class in Britain, Yale University Press, 1998, p. 93.
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értelmezésével és használatával, hanem bizonyos mértékű leértékelődésével is együtt
járt;10 a társadalmi előrehaladás esélyéért azonban ez viszonylag csekély árat jelentett.

A társadalmi előrehaladás hitének legmagasabb szintű valóra váltása, a valódi
társadalmi státuszváltást hozó elnemesedés és az értékrend jelentős átalakulását jelentő
szemléletbeli elnemesedés különbözősége e jelenségek kutathatóságában is markánsan
jelentkezni látszik.
A brit társadalomtörténészek általános hozzáállását a szemléletbeli dzsentrifikáció
kutathatóságához jól jellemzi F. M. L. Thompson megjegyzése, mely szerint „a kulturális
dzsentrifikáció fogalma túlságosan homályos és megfoghatatlan, mely nélkülözi az
arisztokrácia vagy földbirtokos gentry életével való közvetlen kapcsolatot és szinte
lehetetlen komolyan, megalapozottan vizsgálni.”11 Az értékek, viselkedésminták
változását

eredményező

folyamat

kutathatóságával,

illetve

használhatóságával

kapcsolatos bizalmatlanság természetesen jelentős mértékben a Wiener és mások
kulturális alapú elméleteivel szembeni ellenérzésekből származnak, amelyeket annak
idején

prekoncepciózus

kiindulási

pontjaik,

valóban

szelektív,

anekdotikus

forráshasználatuk miatt jogosan kritizáltak a társadalomtörténészek.
Ugyanakkor azt Thompson is jól érzékeli, hogy a hagyományos dzsentrifikációs
kritériumok (például földbirtoklás, public school iskoláztatás, címszerzés) puszta
tesztelése valójában nem visz sokkal közelebb a probléma megértéséhez. A
szakirodalomban például éveken át folyt a vita arról, mekkora földbirtok szükséges
ahhoz, hogy a földet vásárló üzletembert földbirtokosnak lehessen minősíteni.12
10 Mingay, G. E., The Gentry. The Rise and Fall of a Ruling Class. Longman, London, 1976, p. 76.
11 Thompson, F. M. L., Gentrification and the Enterprise Culture, p. 45.
12 A vita legfontosabb megnyilvánulásai: Spring, David & Eileen Spring, The English Landed Elite, 1540
-1879. In: Albion, 17, 1985, pp. 150-166.; Rubinstein, W. D., Men of Property: The Very Wealthy in
Britain Since the Industrial Revolution. London, 1981.; Rubinstein, W. D., New Men of Wealth. In: Past
& Present, 92, 1981, pp. 125-147.; Thompson, F. M. L., Life After Death: how successful nineteenth
century businessmen disposed of their fortunes. In: Economic History Review, Második folyam, 43.
évfolyam, 1990. pp. 40-61.; Rubinstein, W. D., Cutting Up Rich. In: Economic History Review.
Második folyam, 45. évfolyam,1992, pp. 350-361.; Thompson, F. M. L., Stitching It Together Again. In:
Economic History Review. Második folyam, 45. évfolyam, 1992, pp. 362-375.; Thompson, F. M. L.,
Business and Landed Elites in the Nineteenth Century. In: Thompson, F. M. L. (szerk.), Landowners,
Capitalists and Entrepreneurs. Essays for Sir John Habakkuk, Clarendon Press Oxford, 1994.;
Rubinstein, W. D., Businessmen into Landowners: the Question Revisited. In: Harte, N. B. és Roland
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Rubinstein töprengései13 a megfelelőnek gondolt acre-küszöbről azonban véleményem
szerint egyértelmű tévutat jelentettek, Thompson és Daunton helyesen érzékelték,14 hogy
a vállalkozók földvásárlásai mögött komplexebb indítékok állhattak, mint pusztán a
státuszszerzés vágya, és hogy a földbirtoklás feltérképezése önmagában nem döntheti el
azt a dilemmát, hogy a földet vásárló üzletemberek valóban (vidéki) úriemberek lettek-e,
nem is szólva arról a kérdésről, hogy mindez milyen hatással lehetett vállalkozói
képességeikre.
Mindezek
tevékenységgel,

tisztázásához
életmóddal

és

ugyanis

mindenképpen

karrierrel

foglalkozó

részletes,
kutatások

gazdasági
szükségesek.

Tulajdonképpen maga Thompson sem jár más úton: az ország különböző régióiból
származó „mini esettanulmányai” sok szempontból hasonló megközelítést takarnak, mint
a disszertációmban bemutatott karrier- és életmódközpontú vizsgálati módszer.
A döntő különbséget az jelenti, hogy bár Thompson is elismeri a földbirtoklás
dzsentrifikációja mérésének tökéletlen voltát, ezt még mindig sokkal inkább kutathatónak
tartja, mint az életmód és az életstílus dzsentrifikációját, mely meggyőződése szerint nem
vethető objektív mércék alá.15 Jómagam viszont úgy gondolom, a folyamat ezen
dimenziói sem hagyhatók ki a vizsgálatból: a különböző karrier- és értékrend minták
elemzése és azonosítása révén lehetségesnek tartom egy olyan tipológia megalkotását,
amelyben meglehetős biztonsággal elhelyezhetők és összevethetők a részletes életrajzi
vizsgálatok révén megismert vállalkozók és leszármazottaik.
A vizsgálatok nem szűkülhetnek le a viszonylag könnyen hozzáférhető életrajzi és
cégtörténeti adatokra. Ahogyan Malchow megfogalmazta: „A részletes életrajzi vizsgálat
az egyetlen lehetséges mód arra, hogy sikeresen hatoljunk be a polgári kultúra belsejébe,
a közös élmények és összekapcsolódó életutak szövedékébe, betekintést nyerjünk a
középosztály mentalitásába… A statisztikák mátrixába beillesztett életrajzi jellemzők
puszta felsorakoztatása erre nem alkalmas, gyakran félrevezető is.”16 Az életút talán
legfontosabb jellemzőinek bizonyos aspektusai leginkább a narratív források széles körű
Quinault, (szerk.), Land and Society in Britain 1700-1914. Essays in Honour of F. M. L. Thompson.
Manchester University Press, 1996.
13 Rubinstein, Cutting Up Rich,; Uő., Businessmen into Landowners.
14 Daunton, M. J. "Gentlemanly Capitalism" and British Industry 1820-1914. p. 133. In: Past and Present,
No. 122, 1989, pp. 119-158.; Thompson, Gentrification, p. 73.
15 Thompson, Gentrification, p. 160.
16 Malchow, H. L., Gentlemen Capitalists. The Social and Political World of the Victorian Businessman.
Stanford University Press, California, 1992., p. 1.
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felhasználásával, valamint az oral history nyújtotta lehetőségek kihasználásával tárhatók
fel. Legyen szó akár a földvásárlás valódi indítékairól, a házasságkötés kétoldalú családi
motivációiról, az üzleti szerepvállalás mértékének tényleges változásáról, és az emögött
rejlő szempontokról: ezek mind olyan dimenziói a problémának, amelyek – szerencsés
esetben – a narratív források segítségével világíthatók meg igazán.
A dzsentrifikáció kutatására meglátásom szerint leginkább a helyi szinten végzett
kollektív életpálya-vizsgálat alkalmas. A források lehető legszélesebb körének feltárása
és elemzése mindazonáltal rendkívül sok időt igényelhet. Csak egyetlen példát szeretnék
itt említeni annak illusztrálására, hogy akár egyetlen szempont alapos vizsgálata is
mennyire hosszas kutatást kívánhat: a vizsgált csoportot jellemző házasodási minták
azonosítása céljából a vizsgálatom magját alkotó 8 család férfitagjai esetében
próbálkoztam a feleségek családjai társadalmi státuszát felderítésével. Különböző
referenciakötetek tucatjait bogarásztam át annak érdekében, hogy minél kevesebb kétség
maradjon az apósok társadalmi háterét illetően. Összességében az első üzletben érdekelt
nemzedéktől kezdve 1955-ig (vagyis a harmadik-negyedik-ötödik generációig) bezárólag
házasságot kötött 223 férfitag közül (azok közül is, akik maguk már nem lettek
üzletemberek) 79 esetben, vagyis 35,4 százalékban sikerült annyi információt nyernem a
feleség családjáról, mely alapján meglehetős valószínűséggel be tudtam sorolni a
kategóriák valamelyikébe. Ráadásul mindez önmagában még mindig nem alkalmas arra,
hogy kellőképpen megvilágítsa a házasságkötés családi indítékait, a frigy tényleges
dzsentrifikáló erejét.
Ugyan ebben az esetben további nehézséget jelentett a körülmény, hogy az apósok
igen nagy része más régiókból származott, vagyis a további források Anglia különböző
megyéiben lettek volna csupán fellelhetők; ám a folyamat számos más aspektusára
igaznak gondolom azt, hogy felderítése igen gyakran esettanulmánnyal felérő
részletességű kutatást igényel – már amennyiben fellelhető megfelelő forrás.

Összefoglalva: noha a polgári identitás esetleges csorbulása, a munkaethosz és a
profitorientáltság sérülései valóban nem azonosíthatók olyan könnyen mérhető formában,
mint a vásárolt földbirtok nagysága vagy a magániskolába járás jelensége, reményeim
szerint tipológiám, illetve prozopográfiám meggyőző módon támasztották alá, hogy kellő
mennyiségű életpálya vizsgálata alapján lehetséges a különböző karrier- és értékrend
minták azonosítása, egyértelműen körülhatárolható kategóriák, típusok megalkotása.
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Széleskörű kutatások révén a vállalkozók és leszármazottaiknak többsége pedig nagyobb
kételyek nélkül beilleszthető valamelyik típusba.
A dzsentrifikáció lényegi folyamatának, a rendkívül összetett, általában több
generációt átfogó szemléletbeli elnemesedés kutatása meglátásom szerint sokrétű életrajzi
és cégtörténeti források segítségével nem megoldhatatlan. Mindazonáltal még az általam
használt, viszonylag kis empirikus mintával végzett munka is azt mutatta, hogy az effajta
kutatás rendkívül idő- és energiaigényes; nehezen kivitelezhetőnek tűnik egy nagyobb
(például egy teljes helyi elitet lefedő) minta ilyen mélységű kutatása és analizálása.
Mindez viszont sajnálatos módon meglehetősen valószínűtlenné teszi annak a lehetőségét,
hogy a dzsentrifikáció bizonyos kulcskérdéseire, (így például a jelenség általános
elterjedtsége, gyakorisága), valaha is széleskörű elfogadottságot élvező, meggyőzőnek
tűnő válasz szülessen.
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•

John Robert Hall Best (1929 - ) /Best-család, 3. generáció, Birmingham/

•

Sir Richard Bird (1935 - ) /Bird-család, 5. generáció, Birmingham/

•

Anthony Bird (1964 - ) /Bird-család, 6. generáció, Bream, Gloucestershire/

•

Thomas Frederick Brockbank (1938 - ) /Tangye-család, 4. generáció, London/

•

Sir Jeremy Ffolliot Chance ( 1926 - ) /Chance-család, 5. generáció, Criccieth,
Wales/

•

Lady Cecilia Chance (1928 - ) /Chance-család, 5. generáció, Criccieth, Wales/

•

Frederick Devereux Muntz (1928 - ) /Muntz-család, 6. generáció, Tanworth-inArden, Warwickshire/

•

Colin Smith (1932 - ) /Tangye-család, 4. generáció, London/

•

Lady Gitta Gilzean Tangye (1929 - ) /Tangye-család, 4. generáció, Birmingham/

•

Sheila Tangye (1917 - ) /Tangye-család, 3. generáció, London/

•

Hilary Tangye (1922 - ) /Tangye-család, 3. generáció, London/

5. Magánlevelezés, leszármazottak írásos vallomásai

•

David Chance (1922 - ; Chance-család, 5. generáció, Bungay, Suffolk) 2001
február 19.-i és február 26.-i levelei

•

Desirée Hancock (1916 - ; Muntz-család, 5. generáció, Cirencester,
Gloucestershire) 2003. október 9.-i és 2004 január 2.-i levelei

•

Thomas Henry Keen (1932- ; Keen-család, 4. generáció, Bonvilston, Wales)
2003. január 25.-i levele

•

John A. Last (Muntz-család, 5. generáció, Whitchurch, Shropshire) 2001 április
5.-i levele

•

Doreen Scribbans (1935 - ; Scribbans-család, 3. generáció, London), 2001.
március 2.-i levele

•

Moira Tangye (1940 - ; Tangye-család, 3. generáció, Newquay, Cornwall) 2001.
március 23.-i levele
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•

3rd Viscount of Allenby (1931 - ; Arthur Keen legkisebb lányának, Emily
Wiggin unokájának férje, London) 2001. április 5.-i levele

II. Primer források családok szerint
A könnyebb átláthatóság kedvéért a legrészletesebben kutatott családokra vonatkozó primer
források egy részét családonkénti lebontásban is közlöm.
(kizárólag: kéziratok, családtól kapott dokumentumok, vállalati kiadványok, cégtörténetek, oral
history források,

magánlevelezés,

leszármazottak írásos vallomásai; nem

tartalmazza

a

végrendeleteket, újság- és folyóiratcikkeket, a különböző referenciaköteteket, népszámlási adatokat,
probate calendars és földbirtok-felmérésbeli említéseket)

* : családtag által rendelkezésre bocsájtott forrás

Avery-család és cég:
•

MS 1588

•

Broadbent, L. H., The Avery Business (1730-1918). W&T Avery Ltd.,
Birmingham, 1949.

•

Smith, Barbara M. D., History of W & T Avery, 1736-1939. Birmingham, 1962.

Bird-család és cég:
•

Interjú Sir Richard Bird-del. (1935 - ) /Bird-család, 5. generáció, Birmingham/

•

Interjú Anthony Bird-del (1964 - ) /Bird-család, 6. generáció, Bream,
Gloucestershire/

Cadbury-család és cég:
•

Chinn, C, The Cadbury Story. A Short History, London, 1998.

•

Gardiner, A. G., The Life of George Cadbury, London, 1923.

•

Scott, Richenda, Elizabeth Cadbury, 1858-1951. London, 1955.

•

Williams, Iolo A., The Firm of Cadbury 1831-1931. London, Constable and Co.
Ltd. 1931.

Chance-család és cég:
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•

Interjú Sir Jeremy Ffolliot Chance-szel ( 1926 - ) /Chance-család, 5. generáció,
Criccieth, Wales/

•

Interjú Lady Cecilia Chance-szel (1928 - ) /Chance-család, 5. generáció,
Criccieth, Wales/

•

David Chance (1922 - ; Chance-család, 5. generáció, Bungay, Suffolk) 2001
február 19.-i és február 26.-i levelei

•

Chance, James Frederick, A History of the Firm of Chance Brothers and Co.
Glass and Alkali Manufacturers. Magánkiadás, London 1919. *

•

Chance, Kenneth Macomb, Alexander Macomb Chance. The First Chance
Memorial Lecture. 1944. magánkiadás.*

•

Chance Bros. And Co. Ltd. A Hundred Years of British Glassmaking.
Birmingham, 1924.

•

Chance Comments. (vállalati hírlevél, 1959-65 közötti számok.)

•

Minutes of Proceedings of the Institution of Civil Engineers. (Birmingham,
1890-es évek) *

•

Mirror for Chance Brothers Ltd. Chances Ltd., 1951.

Keen-család és cég:
•

MS 298

•

MS 780

•

MS 1407

•

Thomas Henry Keen (1932- ; Keen-család, 4. generáció, Bonvilston, Wales)
2003. január 25.-i levele

•

3rd Viscount of Allenby (1931 - ; Arthur Keen legkisebb lányának, Emily
Wiggin unokájának férje, London) 2001. április 5.-i levele

•

Jones, Edgar, A History of GKN, 2 kötet, Macmillan, 1987.

Sir Josiah Mason:
•

MS 1332/85

•

MS 1609

•

MS 1691/3

•

Bunce, John T., Josiah Mason. A Biography. Birmingham, 1890.

•

Jones, Brian, Josiah Mason, Birmingham’s Benevolent Benefactor. Birmingham,
1989.
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Muntz-család és cég:
•

MS 1306/ 27-30

•

MS 1422

•

MS 1593

•

Interjú Frederick Devereux Muntz-cal (1928 - ) /Muntz-család, 6. generáció,
Tanworth-in-Arden, Warwickshire/

•

Desirée Hancock (1916 - ; Muntz-család, 5. generáció, Cirencester,
Gloucestershire) 2003. október 9.-i és 2004 január 2.-i levelei

•

John A. Last (Muntz-család, 5. generáció, Whitchurch, Shropshire) 2001 április
5.-i levele

•

Flick, Carlos, Muntz Metal and Ship’s Bottoms: The Industrial Career of G F
Muntz. In: Transactions of the Birmingham and Warwickshire Archeological
Society, Vol. 87. 1975.

•

Last, J. A., The Member for Birmingham, 1983, június, kézirat. *

•

Muntz, Frederick Devereux, Muntz’s history (kézirat, dátum nélkül) *

•

Wheeler, Gerard levele John A. Last-hoz, 1991, június 12. *

Nettlefold-család és cég:
•

Coleman, D. C., Courtalds. An Economic and Social History. 3 kötet. 1969,
Oxford, Clarendon Press.

•

Crofton, Anthony, C., A Genealogical Account of the Nettlefolds. 1963.

•

Jones, Edgar, A History of GKN, 2 kötet, Macmillan, 1987.

•

Thomas, Earl B., The Guest Keen and Nettlefolds Group of Companies. (10
oldalas, kiadási év nélküli cikk).

Tangye-család és cég:
•

MS 1687/5

•

MS 1697/5

•

Interjú Thomas Frederick Brockbank-kel (1938 - ) /Tangye-család, 4. generáció,
London/

•

Interjú Colin Smith-szel (1932 - ) /Tangye-család, 4. generáció, London/

•

Interjú Lady Gitta Gilzean Tangye-vel (1929 - ) /Tangye-család, 4. generáció,
Birmingham/
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•

Interjú Sheila Tangye-vel (1917 - ) /Tangye-család, 3. generáció, London/

•

Interjú Hilary Tangye-vel (1922 - ) /Tangye-család, 3. generáció, London/

•

Moira Tangye (1940 - ; Tangye-család, 3. generáció, Newquay, Cornwall) 2001.
március 23.-i levele

•

Devaney, Kevin, Tangyes Ltd. 130 Years of Engineering Experience.

•

Parker, Francis J., Some Notes on the Tangye Family. (magánkiadás, 1972) *

•

Reid, Stuart J., Sir Richard Tangye. Buckworth and Co., London, 1908.

•

Silverman, Stephen M., David Lean. André Deutsch, London, 1989.

•

Tangye, Nigel, The Story of Glendorgal. A Personal View. Truran, 1984. *

•

Tangye, Richard, The Growth of an Industry. “One and All”. Partridge, 1890.

•

Tangye’s Limited. Directors’ Report and Statement of Accounts. 1952 és 1958
közötti kiadások.

•

Waterhouse, Rachel E., A Hundred Years of Engineering Craftmanship.18571957. Tangyes Ltd. 1958.
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