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A mun ka vál la ló sti li zá lá sa:
Tár sa dal mi nem és a nyelv áru vá vá lá sa 

a globalizált szol gál ta tó ipar ban*

Deborah Cameron

Be ve ze tés

A szociolingvisták egy re in kább fel is me rik, hogy a globalizáció – egy sor messze 
ha tó transz na ci o ná lis, gaz da sá gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis vál to zás – ha tást gya ko rol 
a nyelv hasz ná lat, a nyel vi va ri á ci ók, a vál to zás min tá za ta i ra (Cope és Kalantzis 
2000; Fairclough 1992; Heller 1999). Az „új mun ka rend” (Gee, Hull és Lankshear 
1996) a globalizáció egyik olyan as pek tu sa, me lyet szá mos ku ta tó a kö zép pont ba 
ál lít; esze rint az új (posztfordista) mun ka mód sze rek új nyel vi ki hí vá sok elé ál lít ják 
a dol go zó kat. Az ezen té má val fog lal ko zók (pl. Cope és Kalantzis 2000 szá mos 
szerzője;Gee,HullésLankshear1996;Gee2000)hangsúlythelyeznekazokraaz
új nyel vi és más faj ta ké pes sé gek re, me lye ket a dol go zók nak elv ben el kell sa já tí ta
ni uk ah hoz, hogy meg fe lel je nek az új ka pitaliz mus kö ve tel mé nye i nek. Egy má sik 
érv sze rint azon ban a mun ka vál la lókkal szem ben tá masz tott új nyel vi kö ve tel mé
nyek a gya kor lat ban a nyel vi visel ke dés ellenőrzésénekúj (vagy leg aláb bis újon nan 
felerősödött)formáittesziklehetővé,ésígyanyelvhasználatiönállóság,független
ség csök ke né sé hez ve zet nek.
Azüzletiélettelésavezetéstudományávalfoglalkozóirodalomexplicitmódon

tárgyalja az ellenőrzés kérdését. Fiona Czerniawska (1998) például „Corporate
speak: The use of language in bu si ness” (In téz mé nyi be széd: Nyelv hasz ná lat az 
üzletiéletben)címűkönyvébenkifejti,hogyafelerősödöttglobálisversenykontex
tu sá ban lét re jött új ve ze té si meg kö ze lí té sek tu da to sít ják: a nyelv ér té kes áru cikk, 
a„versenyelőny”potenciális forrása,melyet tehátnemlehetegyszerűenmagára
hagyni,hanem„menedzselni”kell.Elsősorbanagazdaságszolgáltatószektorában

* Hálával tartozom a JournalofSociolinguisticsszerkesztőinekéskétanonimrecenzornakezencikk
egy korábbi változatához fűzött segítőkészmegjegyzéseikért, valamint az 1999es ILA és NWAVE
konferenciákközönségének,akikazanyagszóbelielőadásáhozfűztekmegjegyzéseket.Hálásvagyok
Sylvie Roynak, Steve Taylornak, Jack Whalennek és Anne Witznek is, akik még nem publikált
munkákat tettek elérhetővé számomra.Végül, denemutolsósorban szeretnék köszönetetmondani
azoknakazoperátoroknak,ellenőröknekésmenedzsereknek(nevüketsajátkérésükrehallgatomel),
akik az információk mellett számos, e cikk alapjául szolgáló meg lá táshoz is hozzásegítettek. – A cikk 
eredetileg 2000ben a Journal of Sociolinguisticsben (4: 323–347) jelent meg, “Styling the worker:
Gender and the commodification of language in the glo balized service economy” címmel. A cikk a 
BlackwellKiadóengedélyéveljelenikmeg.KöszönjükakiadóésDeborahCamerontámogatását.
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1 Eb ben a cikk ben csak olyan te le fon köz pont ok kal fog lal ko zunk, ahol a mun ka nyelv (brit) an gol. 
Aglobalizációkontextusábanazonbanérdemesfeltenniakérdést,hogyvajonugyanazokaszabályo
zásigyakorlatokésinterakciósnormákmennyireelterjedtekakülönbözőnyelvközösségekben.Erről
a té má ról so kat mon dó meg fi gye lé se ket fo gal ma zott meg Sylvie Roy (1999), aki bi zo nyí té ko kat ta lált 
arra,hogyegyontarióikétnyelvű telefonközpontbanhasonlómegfontolásokmerültek fela francia
nyelvhasználatszabályozásával,sztenderdizálásávalésabevettangolformuláknakmegfelelőfrancia
ki fe je zé sek ko di fi ká lá sá val kap cso lat ban (pl. „merci d’avoir appelé [la compagnie]. C’est [votre nom] 
á l’appareil. Comment puisje vous aider?”).
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–melyneknövekedéseaglobalizációegyikvonása– figyelhetőmegazazegyre
erősödőtendencia,hogyamunkaadókszabályozzákamunkavállalóknyelvhaszná
la tá nak egé szen tri vi á lis rész le te it is (Cameron 2000; du Gay 1996).

Eb ben a cikk ben egy olyan spe ci á lis be széd stí lust vizs gá lok meg, me lyet egy 
angolulbeszélő,ügyfélszolgálattal foglalkozócsoport(telefonközpontokbandol
go zó ope rá to rok)1számáraírtakelőamunkasorántörténőinterakciókbanköte
lezőenhasználandónormakéntvagy„sztenderdként”.Amellett,hogymegvizsgá
lom azo kat az esz kö zö ket, me lye ket a szer ve ze tek mun ka vál la ló ik be szé dé nek 
ellenőrzésérehasználnak,tárgyaloma„sztenderdként”előírtbeszédstílusnéhány
szociolingvisztikai jellemzőjét is. Amellett érvelek, hogy e stílus legjellemzőbb
vonásainemazosztályhovatartozásra,régióra,nemzetiségre/etnicitásrajellemző
jegyek, hanema női nemhez való tartozás szimbolikusmarkerei (habár explicit
mó don nem je len nek meg nem hez kö tött ként, és hasz ná la tuk mind két nem kép vi
selőiszámáraelőírás).Anyelváruváválásanapjainkszolgáltatóiparimunkahelye
in bi zo nyos ér te lem ben a kvázifeminin ki szol gá ló sze mély áru vá vá lá sát is je len ti.
Mielőtt továbblépnék, bizonyos általam használt terminusok tisztázására van

szükség.Mikoregy sztenderdelőírásáról vagya szervezetenbelülinyelvhasználat
sztenderdizálásáról be szé lek, ez nem egy „sztenderd (nem ze ti vagy nem zet kö zi) 
nyelvlexikogrammatikainormáinakelőírthasználatát”jelenti,hanem–elvontab
ban – azt a gya kor la tot, mely nek so rán a vá laszt ha tó vál to za tok performanciabeli 
csök ken té sét cél zó nyelv hasz ná la ti sza bá lyo kat hoz nak lét re és tar tat nak be (J. 
MilroyésL.Milroy1998).Ahogyalábbrészleteibenisláthatólesz,akérdésessza
bá lyok ál ta lá ban nem a gram ma ti kai és fo no ló gi ai va ri á ci ót ve szik cél ba (ke vés bé 
el vont ér te lem ben ez a nyelv szten der di zá lá sá nak prototipikus cél ja). In kább az 
in te rak tív dis kur zus olyan vo ná sa it kí ván ják sza bá lyoz ni, mint a pro zó dia, a hang 
minősége,azamód,ahogyegybizonyosbeszédaktustvégrekellhajtani,amegszó
lítás/üdvözlésformuláinakmegválasztásaésbizonyosudvariasságiformulákkövet
ke ze tes hasz ná la ta. A vizs gált eset ben a sztenderdizációt nem a re gi o ná lis vagy 
nemzetihatárokonkeresztülikommunikációszükségességemotiválja(habármul
ti na ci o ná lis vál la la tok ese té ben a kom mu ni ká ció át nyúl hat ilyen ha tá ro kon), 
haneminkábbazaszükséglet,hogyazegyéneketalávessékaszervezetinor má nak. 
A mun ka vál la lók nyel vi vi sel ke dé sét az ön meg je le ní tés más as pek tu sa i val, a tes ti 
megjelenéssel,öltözködésselegyütt(vö.Witz,Warhurst,NicksonésCullen1998)
árukéntkezelik,melyannakazárunakképezirészét,melyetaszervezetazügyfele
i nek el ad, ré sze te hát a „brandingnek”, a szer ve zet imázsának. Hogy a szer ve ze tek 
jelentőségettulajdonítanakazáltalukelőírtbeszédstílusnak,nyilvánvalóabbólaz
erőfeszítésből,melyetestílustréningeksegítségéveltörténőlétrehozására,szabá
lyozásáraésamunkavállalóknyelvhasználatánakfelügyeletérefordítanak.
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Fentebbaz„előírtbeszédstílus”kifejezésthasználtam,ésanyelvi szabályozás
tárgyáról/termékéről szólva a cikkben végig a „stílus” szót fogom alkalmazni.
En nél a pont nál hasz nos le het tisz táz ni, hogy mit ér tek a stíluster mi nus alatt, és 
ho gyan il lesz ke dik az aláb bi ak ban tár gya lan dó je len ség a szocio ling visz tika stí lus
ról fo lyó dis kur zu sá ba.

Stí lus, sti li zá lás, stilizáció

A szociolingvisztika klasszi kus, nyel vi vál to za to kat vizs gá ló pa ra dig má ja a stí lust a 
formalitástengelymenténhatároztameg:aszituációnövekvőformalitásaasaját
beszédetkísérőfigyelemnövekedéséhez,sígy,tipikusesetben,apresztízsváltoza
toknövekvőgyakoriságúhasználatáhozvezet(vö.Labov1972).Idővelteretnyert
a stí lus és a sti lisz ti kai va ri á ció ál tal lét re ho zott ha tás vagy je len tés ke vés bé egy di
men zi ós ér tel me zé se. A multidimenzionális meg kö ze lí tés re jó pél da Allan Bell 
nagy ha tá sú el mé le te, mely a stí lust „hall ga tó ság ra ter ve zés ként” (audiencedesign)
határozzameg (Bell 1984, 1997). Eszerint a stilisztikai választást elsősorban az
befolyásolja,hogymitgondolabeszélőarrólahatásról,melyetegyesbeszédmód
ok egyes hall ga tók ra tesz nek. Bell el mé le te az al kal maz ko dá si el mé le ten (accom
modation theory) (pl.Giles és Powesland 1975) alapul: a hallgatóságra tervezés
ál ta lá ban a hall ga tó be széd mód já hoz va ló al kal maz ko dás for má ját öl ti (em pi ri kus 
példákértl.Bell1984;Coupland1984).Bellazonbanfelhívjaafigyelmetarrais,
amitő„kezdeményező” stílusváltásnaknevez (szembena„reagáló” stílusváltás
sal), valamintazolyanesetekre,melyek során„azegyesbeszélőkreatívmódon
használjafelagyakranabeszélőközösséghatáraintúlrólvettnyelvieszközöket”
(Bell1997:248).Egypélda,melyrealegutóbbiszociolingvisztikaikutatásokhívták
fel a fi gyel met, a „ke resz te zés” (crossing)je len sé ge (Rampton 1995), va gyis olyan 
nyelvi vonások átvétele, melyek a saját identitáshoz képest valamely feltűnő
mó don „más” iden ti tást je lez nek (mint pél dá ul a fe ke ték nyelv hasz ná lat ára jel lem
zőnektartottvonásokhasználataafehérekbeszédében;l.Bucholtz1999;Cutler
1999). A ke resz te zés ál ta lá ban nem a köz vet len cím zett hez va ló iga zo dást jel zi 
(gyakrabbanolyanvonásokatreprodukál,melyekegynemjelenlevőreferenciacso
porthozkapcsolódnak,gyakranolyanhoz,melynekbeszédeafősodorbeliértelme
zés szerint nélkülözi a presztízst). Allan Bell, az irodalomelmélettel foglalkozó
Bakhtint kö vet ve, ezt a je len sé get a „stilizáció” cím sza va alá he lye zi. A stilizáció 
olyan hang (voice)használatátjelenti,melyfelismerhetőenkülönbözikazegyéntől
„elvárt”,„normális”hangtól(Bell1997:248).
Különbözőnyelviforrásokkreatívhasználataolyannyelviviselkedésbenismeg

nyilvánul,melynemkeresztezés,hanemkülönbözőforrásokbólvettelemekkeve
ré se. Penelope Eckert sze rint „egy stí lus lét re ho zá sa épít ke zé si fo lya mat: a sti lisz ti
kaiágensegyszélesszociolingvisztikaitájkülönbözőforrásaibólválogatva,azele
me ket új ra össze kom bi nál va al kot sa ját stí lust” (Eckert 1996: 3). A „stí lus” Eckert 
használatában ugyanúgy lehet ige,mint főnév: a „stilisztikai ágens”, aki a nyelvi
variációáltalelérhetővé tett jelentésekreépít, sezeketegy sajátosbeszédmóddá
állítjaössze,úgytekinthető,mintaki„stilizálja”önmagát.Eckertsajátérdeklődési
területe a serdülők és kiskamaszok önstilizálása, az a folyamat, melynek 
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2 A kiejtés kérdése a szolgáltatóiparban bonyolult és további vizsgálatot igénylő probléma. A
különböző helyi nyelvjárásias kiejtéseket gyakran említikmint olyan tényezőt,melyet a vállalatok
fi gye lem be vesz nek a te le fon köz pont ok he lyé nek ki vá lasz tá sa kor. Így pél dá ul a skót he lyi ha tó sá gok 
által kibocsátott PR anyagok,melyek a telefonközpontok régióba vonzásáért tett erőfeszítésekhez
tartoznak,nagymértékbenépítenekaskótkiejtéspozitívkonnotációira,abarátságosságra,őszinteség
re,megbízhatóságra(l.pl.Louden1999).Véleményemszerintazonbaneztaretorikátnemszabad
név ér té kén el fo gad ni: a tény, hogy szá mos te le fon köz pont kon cent rá ló dik Kö zépSkó ci á ba, in kább 
magyarázhatóamunkaerőárávaléselérhetőségével,amérsékeltárúkereskedelmiingatlankínálatá
val, a he lyi te le kom mu ni ká ci ós inf rast ruk tú rá val stb. Az is gya nít ha tó, bár er re a kér dés re vo nat ko zó
annemtudtammegbízhatóbizonyítékotszerezni,hogyegyesskótbeszélőktájszólásáttúlerőteljesnek
ta lál ják ah hoz, hogy az el fo gad ha tó le gyen, s így a vá lo ga tá si fo lya mat so rán ezek az em be rek ki hul la
nak. Mi vel a te le fon köz pon tos mun ká ra – akár csak más fog lal ko zá sok ra – ál ta lá ban egy bi zo nyos 
osztályésoktatásiháttérrelrendelkezőembercsoportbólválogatnak,alegtöbbnemsztenderdbeszé
lőnagyvalószínűséggelmára pri o ri ki hul lik.
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soránaserdülőkazújonnanjelentősséváltkortárscsoportokbanéstársadalmiháló
zatokbankülönbözőlehetségeshelyzetekkelkísérleteznek.

Az ál ta lam hasz nált stíluster mi nus tá gan vé ve a fent em lí tett posztlabovi szel
lembenértelmezendő,devannéhány jelentős(ésérdekes)különbségazengem
érdeklő stilizálási gyakorlatokközöttésazokközött, amelyekkelBell,Rampton
vagyEckertfoglalkoztak.Azőmunkáikazön sti li zá lás gya kor la tá ra össz pon to sí ta
nak, amikor abeszélő egyben–Eckert szavaival – „stilisztikai ágens” is, ő az a
sze mély, aki dön té se ket hoz sa ját nyel vi meg nyil vá nu lá sa i ról. Ez zel szem ben az 
ebbenacikkbenvizsgált,aszolgáltatószektorbatartozómunkahelyekenabeszélő
és a stilisztikai ágens szerepe jelentősmértékben különválik.Az természetesen
igaz,hogybármelyvoltaképpeninyelvimegnyilvánulásavégsőelemzésbenmagá
nakabeszélőnekaproduktuma.Az is igaz,hogynéhánysti lisz ti kai vá lasz tás az 
egyesbeszélőkelőjogamarad,miveleválasztásokolyanváltozókra isvonatkoz
nak, me lyek nem vál tak az in téz mé nyi sza bá lyo zá si hév tár gyá vá (a te le fon köz
pont ok ese té ben pél dá ul a ki ej tést ál ta lá ban nem cé loz za meg az in téz mé nyi sza
bá lyo zás).2 Ál ta lá ban azon ban a szol gál ta tói stí lu so kat az em be rek egy meg ha tá ro
zottcsoportjadolgozzaki(avezetőkahelyszínenvagyaközpontiirodában,vagy
nemritkánkülső tanácsadók),hogyaztazemberekegymásikcsoportja (azelső
vonalbanügyfeleketkiszolgálódolgozók)beszédébenalkalmazza.Tipikusesetben
az emberek egy harmadik csoportját (az ellenőröket vagy „csapatvezetőket”, és
né ha „ál vá sár ló kat” is – va gyis ma gu kat va ló di vá sár ló nak ki adó, a vál la lat ál tal meg
bízott,véletlenszerűellenőrzéseketvégrehajtóembereket)azzalbízzákmeg,hogy
meg fi gye lés, „coaching” (kri ti kus vissza jel zé sek fo lya ma tos biz to sí tá sa), va la mint a 
dol go zók nyel vi meg nyil vá nu lá sa i nak ér té ke lé se se gít sé gé vel biz to sít sák a sza bá
lyok be tar tá sát.
Egytovábbikülönbségvisszaviszminketa„hallgatóságratervezés”kérdéséhez.

A szervezeti stílus tervezői természetesen egyhallgatóságra –nevezetesen azon
ügyfelekre,akikkelaszolgáltatástnyújtódolgozókkapcsolatbalépnek–tekintet
telhozzákmegstilisztikaidöntéseiket.Ebbőlaszempontbólhasonlítanakazokra
arádiósműsorvezetőkre,akikrőlBella„stílusrólminthallgatóságratervezésről”
szólócikkében(1984)beszél,ésakikkénytelenekmegcélzotthallgatóikatközös
ség ként el kép zel ni, és ezen hall ga tók pre fe ren ci á it ta lál gat ni. Míg azon ban a rá di
ósműsorvezetőksajátmagukformáljákbeszédüket,aszervezeti stílust tervezők
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3 Hogy nem elem zem, a va ló sá gos szol gál ta tói ru tin cse lek vé sek mennyi re il lesz ked nek az adott 
rutinelvégzésételőírónormákhoz,azrészbenannaktudhatóbe,hogyaszámomraabejutástjóváha
g y ó  
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kap cso la ta a kö zön ség gel köz ve tett, azon dol go zók köz ve tí té sé vel jön lét re, akik 
valójábanbeszélnekazügyfelekkel.Ezendolgozóknakvalójábankettősközönsé
gükvan:azügyfelekhezbeszélnek,deugyanakkorazelőírtstílustellenőrük,veze
tőjükkedvéértishasználják,akianyelviésegyébnormákatmegfigyeléssegítségé
vel tar tat ja be. Né hány meg in ter jú volt al kal ma zott, ha bár tisz tá ban volt az zal, hogy 
elméletben az ő feladata az ügyfél, nem pedig az ellenőrök kiszolgálása, arról
számoltbe,hogyagyakorlatbana„házonbelüli”közönségelvárásaiélveztekpri
oritást,akiknekadolgozóteljesítményétérintőítéleteközvetlenebbésazonnalibb
következményekkeljárt.Olyanizgalmasesetrőlvanszó,amikoraBelláltal„audi
toroknak”vagy„kihallgatóknak”(1997:246–247)nevezettekkövetelményeifelül
ír ják a va ló sá gos cím zett el vá rá sa it.

Össze fog lal va, nap ja ink szol gál ta tó ipa ri mun ka he lye in a „sti li zá lás” nem annyi
raalulrólépítkezőközösségigyakorlat,mintinkábbolyanpreskriptivvagy„verbá
lishigiéniai”(Cameron1995)gyakorlat,melyetfentrőlvetnekkiazalullévőkre.
Ép pen ezért, a né hány ha son ló ság el le né re, ez az el já rás nem tel je sen össze vet he
tősemaserdülőkönstilizálásigyakorlataival(Cutler1999;Eckert1996;Rampton
1995), sem azon dol go zók sti lisz ti kai vi sel ke dé sé vel, akik azért mó do sít ják be szé
düket(akártudatosan,akáröntudatlanul),hogyüzletitranzakcióikbansajátérde
keiket sikeresebbenérvényesítsék (Coupland1984;Hall 1995; Johnstone1999).
Azeljárása„stilizáció”eseténektekinthető,hiszenabeszélőkolyanmegnyilvánu
lá sa i ról van szó, me lyek egy má sok ál tal írt „for ga tó köny vet” kö vet nek (ahogy 
későbblátnifogjuk,bizonyosesetekbenszószerint).Ugyanakkorhiányzikbelőle
az,amitastilizáltmegnyilatkozásmeghatározóeleménektekinthetünk,nevezete
sen az a tu laj don ság, hogy ön ma gá ra mintelőadásrahívjafelafigyelmet(bármely
finomanis),vagyisrámutatbizonyoselkülönültségre,melyazadottpillanatbana
beszélőénjeésbeszédeközöttlétrejön.Báraszolgáltatóiparbandolgozókkülön
bözhetnekabbeliképességükben,hogymilyensikerrelteszikezt,tipikusanmégis
úgy instruáljákőket,hogyasztenderdrutinbeszélgetésekkivitelezésébena„ter
mészetes”,„autentikus”előadáslegyenacéljuk.

A mun ka he lyi sti li zá lás te hát sa já tos je len ség, s mint ilyen szá mos kér dést vet fel 
–mindegyikkelazonbanegyetlencikkkereteiközöttnemtudunkfoglalkozni.Afő
kérdés, mellyel itt foglalkozni kívánok, a szervezeti stílus tervezőinek konkrét
választásairavonatkozik:mikezek,ésmilyenmotivációállmögöttük?Milyentár
sadalmijelentéseketszándékoznakjelezniatervezőkakkor,amikoradolgozókat
egy bi zo nyos be széd stí lus fel vé te lé re ok tat ják? Ter mé sze te sen kér dé se ket akar ha
tunk fel ten ni ar ra vo nat ko zó an is, hogy mi lyen mér ték ben tart ják be a dol go zók az 
instrukciókat,ésmilyenjelentésekettulajdonítanakbeszédüknekafogadóoldalon
elhelyezkedők,vagyisazügyfelek.Ezekfontoskérdések,demeghaladjákajelen
cikklehetőségeit.Amitehátkövetkezik,azegystilisztikai ideál,vagy in téz mé nyi 
nyel ven „brand” le írá sa és elem zé se: egy olyan nor ma tív konst ruk ci óé, mely, ha 
nem is tud ja tel je sen meg ha tá roz ni, de ala kít ja azon nyelv hasz ná lók vi sel ke dé sét, 
akikszámáraannakhasználatátelőírták.3
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(3. folyt.) te le fon köz pont ok nem en ge dé lyez ték, hogy a ru tin tranz ak ci ók ról audio fel vé te le ket ké szít
sek.Mindezfurcsánaktűnhet,tekintettelarra,hogysoktelefonközpont,oktatásiésértékelésicéllal,
ma ga ve szi fel eze ket a tranz ak ci ó kat. NagyBri tann iá ban azon ban te le fon hí vás ok fel vé te le csak a 
telekommunikációt szabályozóOftel feltételeinekmegfelelően történhet, és bizonyos esetekben a
felvettanyagokhasználatávalkapcsolatbanaszakszervezetekbeleegyezéseisszükséges.Sajátmegfi
gyeléseimésmásoktapasztalatai(pl.T ylerésTaylor1997)szerintastílustérintőszabályoknakvaló
megfelelésváltakozómértékű,devalószínűsíthető,hogyadolgozókinkábbbetartjákaszabályokat,
amikorfeltételezik,hogymegfigyelikőket–legtöbbszörpedigezakiindulásialap,a„biztonságos”
fel té te le zés.
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Az ada tok

Az ada tok egy olyan na gyobb ku ta tás ból (Cameron 2000) szár maz nak, mely nek 
sorántöbbkülönbözőtípusúszolgáltatóiparimunkahelyetvizsgáltam;ezencikk
ben azon ban a mun ka he lyek egyet len tí pu sá ra fo gok kon cent rál ni, ne ve ze te sen a 
„te le fon köz pont ra”, egy olyan in téz mény re, mely az em be re ket azért al kal maz za, 
hogy te le fon hí vá so kat fo gad ja nak vagy kez de mé nyez ze nek. (A hí vá sok kez de mé
nyezését vagy fogadásátmegkülönböztetendő az iparág a „kimenő” [outbound]
vagy„bejövő”[inbound]sza va kat hasz nál ja, olyan te le fon köz pont ok ra vo nat koz
tat va e ki fe je zé se ket, me lyek hí vá so kat vagy csak kez de mé nyez nek, vagy csak 
fogadnak. Az általam vizsgált telefonközpontok kizárólag „bejövő” hívásokkal
foglalkoztak,vagyisahívásokatazügyfelekkezdeményezték.A„kimenő”híváso
kat lebonyolító telefonközpontok elsődleges funkciója inkább az eladás,mint a
szolgáltatásnyújtása,engempedigelsősorbanazügyfelekkiszolgálásaérdekelt.)
Kétokbólválasztottaméppenatelefonközpontokattanulmányomtárgyául.Elő

ször is: a te le fon köz pont ok az „új” szol gál ta tó ipa ri mun ka hely prototipikus pél dái, 
döntőtöbbségükkevesebbminttízévelétezik,ésintézményikultúrájukakezde
tektőlmagábanfoglaltaaglobalizáltkapitalizmusfegyelmezésiformáit.Atelefon
központokmai formájukbanakkor jöttek létre,mikormegszületett a felismerés,
hogyatelefoniparbanésaszámítástechnikábanvégbementfejlődéslehetővéteszi
a ha gyo má nyo san he lyi szin ten (pl. egy bank vagy uta zá si iro da min den egyes fi ók
jánál)elvégzettügyfélszolgálatifunkciókkoncentrálásátegyetlen„távoli”,közpon
ti szá mí tó gé pes adat bá zis hoz va ló hoz zá fé rés sel bí ró hely szín re. A cé gek költ sé get 
takaríthatnak meg azáltal, hogy az összes ügyféltől bejövő érdeklődést egyetlen
helyreirányítják,smivelennekfizikaihelyeirreleváns–hiszenazügyfelekneknem
kellodamenniük–,odahelyezhető,aholabérletiköltségekésmunkabérekalacso
nyak.Ezenfelülmagaamunkaisúgyszervezhető,hogymaximálistermelékenysé
get biz to sít son, hi szen a te le fon köz pont ok ope rá to rai – szem ben a leg több iro dai 
dol go zó val – egyet len funk ci ót haj ta nak vég re. Ez a cél is a tech no ló gia se gít sé gé vel 
érhetőel.Számosközpontautomatahíváselosztórendszerthasznál,amiaztjelenti,
hogy amint egy ope rá tor fel sza ba dul, hoz zá irá nyít ják a hí vást, en nek pe dig az a 
következménye,hogyzsúfoltidőszakokbanazoperátorokalignéhánymásodperc
nyiszünettel,folyamatosanfogadjákahívásokat.Azoperátorokmunkájahírhed
ten megerőltető, hiszen egyszerre roppant mód repetitív, és ugyanakkor magas
szintűteljesítménytigényel.Mindeztjóltükrözi,hogyaziparágbanigenmagasaz
alkalmazottak fluktuációja (Carter 1998;Reardon 1996).A telefonközpontokról
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4 Nem min den te le fon köz pont hasz nál ja a „ta nács adás” ki fe je zést, töb bek kö zött az „audi tá lás” és 
az„értékelés”megnevezéstishasználják.Változóazis,hogymindezpontosanmittakar(pl.mennyi
re for má lis és mi lyen gya ko ri sá gú az ér té ke lés): a rész le tek az adott te le fon köz pont sa já tos kul tú rá já
tólfüggnek,deamintámbanszereplőhétközpontközülhatvalamilyenformábanalkalmaztaezta
gya kor la tot.
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szólómédiatudósítások bőségesek és általában kritikusak, gyakran azt sugallják,
hogyatelefonközpontoka21.századmunkásnyúzóüzemei(Wazir1999).
Másodszor:anyelvnek speciális jelentőségevana telefonközpontokban folyó

munkában.Azoperátormunkájaanyelvhasználatánkívülnemsokegyébbőláll,
minthogytelefononbeszélazügyfelekkelésadatokatviszbevagykereselőaszá
mítógépből.Szakmaiszemélyiségétteljesenabeszédenkeresztül,annaksegítségé
vel kell meg te rem te nie. A te le fon köz pont ok ope rá to ra i nak be szé de ál ta lá ban 
intenzív szabályozásnak és folyamatos ellenőrzésnek van kitéve. Az ellenőrök
ti tok ban bár mely hí vás ba be le hall gat hat nak (az ipar ág ban ezt „né ma be le hall ga
tás nak” ne ve zik), né hány köz pont ban pe dig min den hí vást rög zí te nek, s ezek 
később„tanácsadás”alapjáulszolgálhatnak(melyneksoránadolgozóésazellen
őrvagyamenedzserközösenmeghallgatjákadolgozómegnyilatkozásainakpéldá
it és azo kat kri ti ku san ér té ke lik).4 A te le fon köz pont ok te hát jó pél dái az olyan 
szol gál ta tó mun ká nak, mely egy ben nyel vi mun ka is, és így a mun ka he lyen hasz nált 
nyelv szabályozásánakésáruváválásának tanulmányozásáhozkülönösengazdag
for rá sul szol gál hat nak.
Hét,NagyBritannia különböző részein (Skócia középső része,ÉszakAnglia,

London)lévőtelefonközpontrólgyűjtöttemadatokat.Ezekbenaközpontokbana
következőszolgáltatófunkciókatvégezték:tudakozónyújtottaszolgáltatásoktele
fonelőfizetőknek,telekommunikációseszközökmeghibásodásánakregisztrálása,
biz to sí tá si igé nyek in té zé se, sze mé lyes ban ki tranz ak ci ók bo nyo lí tá sa, hi tel ké rel
mek en ge dé lye zé se, vas úti je gyek fog la lá sa és egy (gáz) szol  gál ta tó vál la lat hoz 
beérkezőkérdésekkezelése.Arendelkezésemreállóadatokakövetkezőformákat
öltik:megfigyelésekrőlszólófeljegyzések,magnószalagok/interjúkátiratai,ésírott
anyagokmásolatai,köztükadolgozókszámárakészültkézikönyvek,oktatásicso
magok,értékelőűrlapok,ateljesítményértékelésérehasználtkritériumoklistája,
sztenderd rutinbeszélgetésekhez készült forgatókönyvek és súgólapok, és nyelvi
ügyektárgyalásárólkészültfeljegyzések.

Eb ben a cikk ben az elem zés leg in kább az utol só ként em lí tett adat tí pus ra, va gyis 
a szö ve ges anya gok ra tá masz ko dik. Ezek nyújt ják a leg tisz tább és leg rész le te sebb 
képetarról,hogyatelefonközpont„hivatalosan”milyennyelviideáltállítkövetendőül
operátoraielé,miaz,amitelőír,ésmiaz,amittilt.Megkellazonbanittjegyeznem,
hogymegfelelőmennyiségűésminőségűadatotamintábanszereplőhéttelefonköz
pontközülcsaknégytőlsikerültszereznem,ígyezanégyvoltmeghatározóhatással
azalábbielemzésre.(Hogymelyekezek,azazidézettszemelvényekbőlkifogderül
ni.)Amásikháromközpontközülazegyikmégnemhozottlétreanyelviteljesít
mény re vo nat ko zó rész le tes, írott sza bá lyo zást, a má sik két eset ben a ren del ke zé
sem re ál ló for rá sok tól (l. alább) nem tud tam meg sze rez ni a le írá sok má so la ta it.
Néhánykiegészítőinformációaz1998májusaésdecembereközöttkészítettinter

júkbólszármazik(azinterjúkfőcéljaazvolt,hogymegismerjükabennfentesekvéle
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5Azesetembenelőfordulóproblémákközülmáskutatóknéhányatvagyúgyoldottakmeg,hogy
hosszabbidőnkeresztülegyetlenközponttalalakítottakkimélyebbkapcsolatot(vö.Roy1999;Tyler
és Taylor 1997), vagy a vezetőséghez beosztott fizetett tanácsadó szerepében jelentek meg (vö.
WhalenésVinkhuysen[megjelenésalatt]).Ezeknekazalternatíváknakegyarántvannakelőnyeiés
hátrányai(akérdésrészletesebbelemzésétl.Cameron2000,függelék).
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mé nyét a te le fon köz pont ok ban zaj ló mun ká ról, s mi vel ez a té ma nem áll a je len cikk 
fó ku szá ban, az in ter júk ból szár ma zó ada tok fel hasz ná lá sa itt kor lá to zott). Négy 
menedzserrel,kétellenőrreléshatoperátorralkészítetteminterjút,akikötkülönbö
zőközpontbandolgoztakKözépSkóciában,ÉszakAngliábanésLondonban(ezöt
központafentemlítetthétközpontközül).Mindeninterjútkülönkészítettem,leg
több eset ben sze mé lye sen, két al ka lom mal azon ban te le fo non. (Két in ter jú ki vé te lé
velazösszes interjúamunkahelyenkívülzajlott le,azalábbtárgyaltokokból.)Az
in ter júk féligstruk tu rál tak vol tak, va gyis volt egy kér dés so rom, de ar ra bá to rí tot tam 
azadatközlőket,hogyaholtöbbmondanivalójukvan,válaszoljanakhosszabban,és
ve zes se nek be to váb bi té má kat is. Min den in ter jú leg alább 30 per cig tar tott.
Azeddigemlítettrészletekbőlnyilvánvaló,hogyazáltalamvizsgáltközpontok

különböző típusúésmennyiségű információtnyújtottak.Ez jól tükröziazokata
problémákat,melyekáltalábanakereskedelmivállalatokéskülönösképpenatele
fonközpontok kutatása kapcsán felmerülnek.5 Azok ban az ese tek ben, ami kor 
helyszínimegfigyelésrevállalkoztam,eztavezetőségbeleegyezéséveltettem,akik
azon ban gyak ran szab tak kor lá to zó fel té te le ket. Úgy vet tem ész re, hogy a már 
említett kritikus hangvételű médiatudósításokmiatt a vezetők félnek a negatív
pub li ci tás tól, ami ah hoz ve ze tett, hogy né há nyan – egy tu do má nyos ku ta tó szá má
ra el nem fogadhatómódon – ellenőrizni akarták,mi az, amit látok, hallok, és
végül megírok.Mások elutasítottak bizonyos kéréseket (pl. helyszíni felvételek
készítését, l.még 4. jegyzet), hogy ügyfeleik személyes adataitmegvédjék.Ami
meglepőbb,hogybizonyosdokumentumokat,ígyoktatásikézikönyveket,értékelé
si kri té ri u mo kat bi zal mas nak és nem rep ro du kál ha tó nak te kin tet tek, azon az ala
pon, hogy ezek kereskedelmi értéket képviselnek,melyekből, ha nyilvánosságra
kerülnének, a versenytársak profitálhatnának. Ezenkívül nehéznek bizonyult a
munkavállalók munkahelyen történő meginterjúvolása is, nemcsak azért, mert
erre a munkarutinjuk kevés időt engedett, hanem azon tartózkodás miatt is,
melyetamegfigyelés/ellenőrzéskultúrájaalakítottkibennük.

Mi kor tu da tá ra éb red tem ezek nek a prob lé mák nak, meg elé ged tem az zal, hogy 
csak azon köz pon tok mun ka vál la ló it kö ze lí tet tem meg, ahol nem sikerültelérnem
a hivatalos együttműködés semmilyen szintjét, és velük a munkahelyen kívül
beszéltemanélkül,hogyerrőlamunkaadójuktudottvolna.Ezamódszerkizárta
ahelyszínimegfigyeléslehetőségétazérintettközpontokban,denagyobbhozzáfé
rést biz to sí tott az írott anya gok hoz (a mun ka vál la ló kat ál ta lá ban nem iz gat ta 
an nak ke res ke del mi kö vet kez mé nye, hogy meg en ged ték ne kem a ké zi köny ve ik be 
való betekintést), valamint terjedelmesebb és őszintébb interjúadatokhoz jutot
tam. En nek el le né re is sok in ter jú ala nyom fe gyel mi szank ci ók tól félt, ar ra az eset
re,hakiderülne,hogybeszéltekvelemésbelsődokumentumokatadtakát.Ezért
tehátmegőriztemanonimitásukatésáltalánoscímkéket(pl.tudakozó)használtam
azon te le fon köz pont ok meg ne ve zé sé re, ahol dol goz tak.
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A be széd sztenderdizálása a te le fon köz pont ok ban: 
for ga tó könyv írás és sti li zá lás

A te le fon köz pont in téz mé nyi rend sze re jól pél dáz za azt a hiperracionalizálási ten
denciát,melyetaszociológusGeorgeRitzer(1996)„McDonaldizációnak”neve
zett.Ritzerszerinteztazirányzatotazakésztetéshatározzameg,hogymaximali
záljaakövetkezőnégytényezőt:ahatékonyságot(alegnagyobbhozamelérésea
legkisebberőfeszítéssel),akalkulálhatóságot(aminőségmennyiségiterminusok
banvalómérhetősége),akiszámíthatóságot(alehetőlegkevesebbváltozatosság)
ésazellenőrzést(adolgozóktevékenységénekellenőrzéseatechnológiasegítsé
gével).Azonolvasókszámára,akikesetlegnemismerikatelefonközpontokműkö
dé sét, hasz nos le het el ma gya ráz ni, hogy ezen fo gal mak ho gyan al kal maz ha tók a 
te le fon köz pont ok spe ci á lis ese té re, ezért rö vi den meg vizs gá lom e négy fo gal mat.

A hatékonyságmaximalizálás a telefonközpontokban úgy történik, hogy olyan
interakciósrutinokatterveznek,melyeklehetővéteszikazadotttranzakciólehető
legkevesebblépésbentörténőlebonyolítását.Ígypéldáulatudakozóbanegytele
fonszámkérésekor lebonyolított sztenderdrutinakövetkezőalaplépésekbőláll:
„milyennév,kérem”,„melyikváros”,„miacím”.Ezazttükrözi,hogyatelefon
szám ok ke re sé sé re szol gá ló szá mí tó gé pes prog ram nak ezek re, és csak ezek re a 
kérdésekreadottválaszokra(lehetőségszerintebbenasorrendben)vanszüksége
ahhoz,hogyelindítsaakeresést.Akézikönyvaztiselőírja,hogyazoperátornak
megkellismételnieazügyfélnekaz„alapkérdésekre”adottválaszait.Ezhatékony
ságellenesnektűnhet,hiszenmegduplázzaazoperátoráltalvégrehajtott lépések
szá mát, de az a cél ja, hogy csök kent se a hely te len rész le tek be vi tel ének koc ká za tát, 
ami meg aka dá lyoz ná a hí vás si ke res be fe je zé sét.

A kalkulálhatóságotazáltalmaximalizálják,hogyegyadotthíváslebonyolításá
hozszükségescélidőtállapítanakmeg,ésadolgozómunkájánakminőségétazegy
időszakalattlebonyolítotthívásokszámávalmérik(habár,ahogylátnifogjuk,tel
jesítményükneknemezazegyetlenmércéje).Atudakozóbanpéldáulazoperáto
roktólelvárják,hogyegysztenderdhívást32másodpercvagyennélkevesebbidő
alatt bo nyo lít sa nak le. A vas úti fog la lá sok kal fog lal ko zó köz pont ban az ope rá to rok 
számára előírt cél a négy perc tranzakciónként. A rutinhívások lebonyolítására
előírt sztenderdizált forgatókönyvek növelik a kalkulálhatóságot is, nemcsak a
ha té kony sá got, hi szen egy for ga tó könyv vel se gí tett ru tin hí vás hossza pon to sab ban 
becsülhető,minthanemlenneforgatókönyv.Habárazügyfeleklépéseitnemírja
előforgatókönyv,felvetődött,hogyazokazügyfelek,akikforgatókönyvetkövető
alkalmazottakkal beszélnek, válaszul készek saját viselkedésüket is „rutinizálni”
(Leidner 1993).

Nem min den te le fon köz pont hasz nál va ló di for ga tó köny ve ket (a „for ga tó köny
vet” itt úgy ha tá roz zuk meg, mint amely az ope rá tor ál tal ki ej tett min den szót tel jes 
részletezettségben megszab). Egy másik lehetőség a „súgólap” biztosítása, mely
meg ha tá roz za, hogy az ope rá tor nak mi lyen in ter ak ci ós lé pé se ket kell ten nie, 
milyensorrendben,denemírjaelőasztenderdszavakhasználatát.Néhányközpont
még ed dig se megy el, és csak ál ta lá nos irány vo na la kat biz to sít a tranz ak ció „szín
reviteléhez”,azoperátorbelátásárabízvaazegyesfázisokbanmegteendőlépések
pontos számát.Másokazelőbb leírt stratégiákatvegyítik.Ezeka lehetőségekaz
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6Tudtommalnemlétezikbizonyítékannakafeltételezésnekazalátámasztására,hogyazügyfelek
azt akar nák, hogy a ru tin szö veg „min den egyes al ka lom mal azo nos le gyen, ami kor te le fo nál nak”, leg
alábbis,haa„konzisztenciát”úgyfogjukfel,hogyakülönbözőoperátorokkülönbözőalkalmakkor
használtszavaisemmiféleváltozatosságotnemutassanak.Éppenellenkezőleg,afelmérésekaztiga
zolják,hogyazügyfeleknemszeretik,hapartnerükegyértelműenegyforgatókönyvbőlolvasfel,bár
nemtisztázott,hogyelégedetlenségükvajonaforgatókönyvhasználatgyakorlatánakvagycsakügyet
lenelőadásánakszól.
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in ter ak ci ók kiszámíthatóságárahelyezetthangsúlykülönbözőfokozataitpéldázzák.
A forgatókönyvek maximalizálják a kiszámíthatóságot, és a terepmunka során
ta pasz tal tam ar ra uta ló je le ket, hogy a te le fon köz pont ok egy re in kább eb be az 
iránybamozdulnakel,főkéntazért,mertúgygondolják,eznöveliahatékonyságot.
A mintámban szereplő egyik központban például éppen folyamatban volt egy
„sztenderd te le fon be széd” (for ga tó könyv) be ve ze té se. Mi köz ben az ope rá to ro kat 
arróltájékoztatták,hogyacélaszolgáltatásszínvonalánakemelése,egyellenőrök
nek szó ló fel jegy zés azt a hi tet és re ményt fo gal maz ta meg, hogy a sztenderdizáció 
csökkentenifogjaazegyeshívásoklebonyolításáhozszükségesidőt.Nemkellazon
banaztfeltételeznünk,hogyakiszámíthatóságmaximalizálásánakegyetlenindoka
a ha té kony ság nö ve lé se. A ki szá mít ha tó sá got gyak ran ön ma gá ban is erény ként 
je le ní tik meg. Így pél dá ul a tu da ko zó köz pont ké zi könyv ének egyik fe je ze té ben ez 
akérdésszerepel:„Miértvanszükségazüdvözlésre?”(Azüdvözlésacégáltalhasz
nált ter mi nus min den olyan ud va ri as sá gi, sze mély kö zi irá nyult sá gú for mu lá ra, 
melyetazoperátoroknakbizonyoshelyekenbelekellilleszteniükasztenderdrutin
be szél ge tés be, pél dá ul „kö szö nöm”, „el né zést a vá ra koz ta tá sért”, „már ke re sem 
Ön nek a szá mot”). A vá lasz a kér dés re pe dig az, hogy a sztenderd for mu lák hasz
nálata találkozikazügyfelekprofesszionális szolgáltatás irántielvárásaival,olyan
él ményt nyújt va ne kik, mely „min den egyes al ka lom mal azo nos, ami kor te le fo nál
nak”.6
Végülahumánoperátorokfelettgyakorolttechnikaiellenőrzésa te le fon köz pont 

rendszerénekszámosaspektusábanfelfedezhető.Automatizálthíváselosztórend
szer dik tál ja a mun ka tem pó ját, a te le fon szám ok, bank szám lain for má ci ók, vas úti 
menetrendekelőhívásáhozhasználtszoftverekformáljákszámosrutinsorrendisé
gét,tartalmát.Atelefonközpontokbangyakorolttechnikaiellenőrzéstalánlegfel
tűnőbbpéldájaa„hitech”megfigyelés.Azellenőrökazegéregykattintásávallát
hat ják, hogy csa pa tuk bár mely tag ja ép pen mi vel van el fog lal va (né hány köz pont
ban az operátoroknak,mielőtt kimennének amosdóba, egy speciális kódot kell
beütniükaszámítógépükbe,hogyellenőreikfelmérhessék,vajonazotttöltöttidő
el fo gad ha tóe), fo lya ma to san fi gye lem mel kí sér he tik a tel je sít mény re vo nat ko zó 
statisztikákat (pl. hány hívást fogadott egy adott operátor egy műszak alatt és
mennyivoltahívásokátlagosidőtartama).Mitöbb,ahogyaztmárkorábbanemlí
tettem,atelefonrendszereketáltalábanúgyállítjákbe,hogyazoklehetővétegyék,
hogyaz ellenőröka folyamatba lévőhívásokba „némánbelehallgathassanak”, és
későbbiértékeléscéljábólrögzíthessékahívásokat.Ezekamegfigyelésigyakorla
tok ál ta lá ban in kább ar ra irá nyul nak, hogy az ope rá tor ho gyan vég zi az adott inter
akciósfeladatot,éskevésbéazegyszerűenastatisztikasegítségévelmérhetőtelje
sít mény re. Ha pél dá ul for ga tó köny vet hasz nál nak, a né ma be le hall ga tás és a fel vé
telek készítése arra fog szolgálni, hogy ellenőrizzék, az operátor az előírt 
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 szavakat használjae.De ha nincs is forgatókönyv, amegfigyelést akkor is arra
használják,hogyazoperátorverbálisviselkedésénekkülönbözőaspektusaitmoni
torozzák.Függetlenülattól,hogyahívásoklebonyolításánakrutinjateljesenvagy
részlegesenforgatókönyvszerintvagyforgatókönyvnélkültörténik,azamódvagy
stílus,ahogy az ope rá tor nak a hí vó fél lel be szél nie kell, rész le tes sza bá lyo zás nak van 
alá vet ve. Ez az a fo lya mat, amit én „sti li zá lás nak” ne ve zek.
Astilizálást vagyönmagábanvagya forgatókönyvvel együtthasználják,mivel

pusztánbizonyossztenderdszavakhasználatánakelőírásanembiztosítjaaztafaj
tasztenderdizációt,melyetszámosszolgáltatóipariszervezet,köztükatelefonköz
pont ok, el ér ni kí ván nak. A for ga tó könyv sztenderdizálja azt, amitmon dunk, de a 
sti li zá lás ar ra tesz kí sér le tet, hogy azt sztenderdizálja, ahogyanmon dunk va la mit, 
cél ba vé ve a be szélt in ter ak ció szá mos olyan as pek tu sát is, mely az írott for ga tó
könyvbennemkönnyenjeleníthetőmeg.Nézzükpéldáulakövetkezőmegjegyzést,
melyetegyrepülőjegyfoglalásitelefonközpontbandolgozóellenőrmondott(arög
zí tett fel vé te lek nek az ope rá to rok „kép zé sé ben” va ló fel hasz ná lá sá ról) a szo cio ló
gus Steve Taylornak:

Gyak ran nem ar ról van szó, amit monda nak, ha nem a hang ról, aho gyan mond ják … 
le ját szok va la mit, az tán meg ál lí tom, és azt kér de zem: „meg hall gas suk új ra?”; vissza
te ke rem, és az tán azt mond ják: „Nem is tud tam, hogy ezt így mond tam.” Ez rá ve szi 
őketarra,hogyelemezzékönmagukat,ésténylegrádöbbenjenekahibáikra(Taylor 
1998:93kiemelésazeredetiben).

Az ag go da lom tár gya – a hang nem – túl van azon, amit a for ga tó könyv vel sza bá
lyoznilehet,azellenőrazonbanfeltételezi,hogyahelyességkritériumaiittismeg
ra gad ha tók (vö. a hibákszó hasz ná la tá val). Mind a for ga tó könyv, mind a sti li zá lás 
cél ja az, hogy a dol go zók a vál la lat szem pont já ból „he lye sen” be szél je nek; az egyik 
ott foly tat ja a sza bá lyo zást, ahol a má sik ab ba hagy ta.

A nyel vész szem pont já ból azok a kér dé sek, me lyek a sti li zá lá si sza bá lyok ban 
megjelennek,kétkategóriábasorolhatók.Előszöris,ahogyafentipéldaismutat
ja, fi gyel met for dí ta nak ar ra, hogy az ope rá tor ho gyan hasz nál ja a sa ját hang ját, 
különöstekintettelazolyanszupraszegmentálismegnyilvánulásokra,mintahang
minőségeésazintonáció.Másodszor,hangsúlythelyeznekazinteraktívdiskurzus
levezénylésénekkülönbözőaspektusaira.Figyelmeztethetikpéldáulazoperáto
rokat arra, hogy kerüljék a szüneteket és az átfedéseket a beszélőváltásoknál,
gyakranhasználjanakminimálisválaszokat,tegyenekfel„nyíltvégű”kérdéseket,
éstartsanakszüneteket,hogyahívófélfeltudjadolgozniafontosinformációkat.
Ezenmegfontolások közül néhány (pl. a kérdésekmegfogalmazásánakmódja)
belefoglalhatóazelőremegírtforgatókönyvbe,atöbbiazonbannem(pl.amini
mális válaszok elhelyezése, a beszélőváltások, melyek a hívó fél viselkedésétől
függnek).
A stilizálás valószínűleg legfontosabb eszközei azok az ellenőrző jegyzékek,

melyeketazellenőrök,menedzserekés„titkoshívók”(vagyisolyankülsősök,aki
ketazértalkalmaznak,hogy„véletlenszerűellenőrzéseket”hajtsanakvégre,valódi
ügyfélnek feltüntetve magukat, majd feljegyezzék az operátor teljesítményéről
adottértékelésüket)azoperátorokteljesítményénekértékelésérehasználnak.Áll
jonittpéldáulegyválogatásegyolyan12pontbólállóellenőrzőjegyzékből,melyet
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amintámbanszereplő,hitelengedélyezésekkelfoglalkozóközpontbanhasználnak
(mely központ egyébként kimerítő részletességű forgatókönyveket is használ a
ru tin hí vá sok le bo nyo lí tá sá hoz).

• Mosolygás.Mosolyogvafogadjaeahívástazalkalmazott?
• Hangmagasság.Azalkalmazotthangjánakmélységemeghatározzaazadottválasszal
asszociáltőszinteségésbizalomfokát.

• Hangerő.Győződjünkmegróla,hogyazalkalmazottnemkiabál,denemissuttog.
• Tempó.Győződjünkmegróla,hogyazalkalmazottnemhúzzaelamondatokat,de

nem is ro han át raj ta [sic].
• Megerősítés.Azalkalmazottegyszerűhangoksegítségévelnyugtázhatja,hogymegér
tetteahívót.Haahívónemkapilyenmegerősítést,aztfogjahinni,hogynemértették
meg, és is mét lé sek be bo csát ko zik.

Ezperszealighatekinthetőazértékeléskifinomulteszközének(nemvilágospél
dául, hogy az értékelőnek a „hangmélységének”milyen fokát kellene elvárnia,
még ha ér ti is va la ki, hogy pon to san mi re vo nat ko zik a „hang ma gas ság mély sé ge” 
kifejezés),delegalábbrámutatarra,hogyazoperátoroknakésazértékelőkneka
nyelvimegnyilvánulásokmilyenaspektusairakellfigyelemmellenniük.(Azehhez
ha son ló lis tá kat ál ta lá ban a hi va ta los ér té ke lé sek ben, és in for má li sab ban az egyes 
operátorokellenőrök segítségével történő rendszeres továbbképzésében ishasz
nálják.Ezekrealapulazoperátorokelőzetesképzéseis.)
Miutánmeghatároztuk,hogymitértünk„stilizálás”alatt,éshogyanágyazódik

beastilizálásatelefonközpontokbelsőrendszerébe,mostaközpontokáltalfavo
rizált stílus nyelvi jellemzőinek részletesebb elemzésébe fogok. Ki kívánom
mu tat ni, hogy ez a stí lus nemiségébenértelmezett(gendered),olyan be széd mód ok 
következetesésszándékoltpreferálásánakeredménye,melyeka„nőiesség”szim
bolikuskódjai(ésbizonyosesetekbentapasztalatimódon iskapcsolhatókanői
beszélőkhöz).

A te le fon köz pont stí lu sa és a „nők nyel ve”

Ahogyazjólismert,25évvelezelőttRobinLakoff(1975)dolgoztakia„nőknyel
ve”fogalmát,egyolyanregiszterrőlvagyeckertiértelembenvett„stílusról”írva,
melyettöbbekközöttakövetkezőnyelvivonásokjellemeznek:„gyenge”töltelék
szavak,olyanlexikaielemek,mint„elbűvölő”(charming),„is te ni” (divine),kérdő
intonációvalejtettállítómondatok,„ugye”kérdésekhasználataolyankontextus
ban is, ahol a beszélő nem az információ helyességét ellenőrzi stb. A „Lakoff
hipotézist”követőempirikuskutatásokeredményekéntszületőbőségesirodalom
hozadékát röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy nemminden nő használja a
„nőknyelvét”ésnemmindenkinő,akia„nőknyelvét”használja.Ezazonbannem
térítetteelakutatókatattól,hogyanőibeszédstílusra,aférfiakstílusátólvalóátla
goskülönbségrevonatkozóalternatívjavaslatokkalálljanakelő.Azegyikilyen,az
1980asés1990esévekbenszéleskörbenterjedőáltalánosállításpéldáulazvolt,
hogyanőkinkábbegyüttműködőbeszélgetőpartnerek,ésérzékenyebbekamásik
arculatvédő igényeire (Coates 1996; Holmes 1995; Tannen 1990). Ezzel a 
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különbséggelmagyaráztákanőkáltalhasználtszámosdiskurzívjellemzőt:atámo
gatószimultánbeszédet,apontosanidőzítettminimálisválaszokatéskérdéseket
(melyek célja az érdeklődés kimutatása, illetve mások bevonása), az arculatot
veszélyeztethetőmegnyilvánulásokenyhítésecéljábólhasználtkibúvókatésközve
tett vá la szo kat stb.
Ezanyelvésatársadalminemviszonyátvizsgálótanulmányoktörténetérőlszó

lórövidkitérőazértvoltfontos,mertnyilvánvaló,hogyaLakoffáltalmegkezdett
ku ta tá si irány ered mé nyei fo lya ma to san, bár sze lek tív mó don be szi vá rog tak a la i
kustudatba.Ezafolyamatlétrehoztaa„nőknyelve”laikusfogalmát,melyrégóta
létezőnéphiteknek,akoraiLakoffhipotéziselemeinek,későbbieredményekről
szólónépszerűsítőbeszámolóknak,valamintanépszerűpszichológiaésazönsegí
tőszövegekáltalterjesztettújvagyátdolgozottsztereotípiáknakakeveréke.Füg
getlenülattól,hogyezazelképzelésmennyirepontatlanempirikusle írá sa an nak, 
ahogyanők„valójában”beszélnek,ésmennyirekevéssékielégítőatudományos
kutatás nézőpontjából, a „stilisztikai ágensek” számára a „nők nyelve” fogalma
ha té kony szimbolikus „je len tés for rás ként” szol gál hat. Az aláb bi ak ban meg kí sér
lem rész le te seb ben is be mu tat ni, hogy a te le fon köz pont ok ban ho gyan sa já tít ják ki 
ésállítjákújraösszea„nőknyelve”szimbolikuskonstrukciójánakkülönbözőele
me it egy spe ci á lis szol gál ta tói stí lus lét re ho zá sa cél já ból. Az elem zést a min tám ban 
szereplőnégytelefonközpontbólgyűjtöttanyagokra(pl.képzésikézikönyvekreés
ér té ke lé si kri té ri u mok ra) ala po zom, és olyan kér dé sek re össz pon to sí tok, me lyek 
új ra és új ra meg je len nek ezek ben az anya gok ban.
Azegyikilyenkérdés,melyetmindegyikáltalamösszegyűjtöttanyagkiemel,az

ope rá tor hangjánaksti li zá lá sa. Mind ig sze re pel a vo ká lis tel je sít mény re vo nat ko zó 
következő két instrukció: az operátornakmosolyognia kell, annak ellenére, hogy
beszélgetőpartnereinyilvánvalóannemlátjákőt,valamint„kifejező”intonációtkell
hasz nál nia. Amit a mo soly gás ról szó ló inst ruk ció tu laj don kép pen je lent, az az, hogy 
a ru tin szö ve get (vagy né ha csak an nak egy ré szét, pl. a nyi tást) mo soly gó po zí ci ó ban 
lévőajkakkalkellkiejteni.A„kifejező”intonációittérzelmilegkifejezőtjelent,ésexpli
citmódonszembevanállítvaamonotonnak,közömbösnekminősíthetőintonáció
val.

Mosolygás

Mo so lyog va vá la szole a hí vás ra az al kal ma zott?
(hitelengedélyeztetés,értékelésijegyzék)

Ne fe ledd, a mo soly gást hal la ni is le het, nem csak lát ni!
(tudakozó,alkalmazottikézikönyv)

Legyenmosolyahangodban,kerüldazudvariatlanhangzást!
(biztosításiügyintézés,viselkedésiútmutató)

Attitűdöt/érzelmiállapototközvetítő„kifejező”intonáció

El kö te le zet tek va gyunk az iránt, hogy a hí vó nak az élénk ség, a ba rát sá gos ság, a se gí
tőkészségés azudvariasságbenyomásátnyújtsuk.Telefonálási stílusodnakúgykell
han goz nia, mint ha egész nap ép pen er re a hí vás ra vár tál vol na. Hí vás köz ben so ha 
nem sza bad unott nak han goz nod.

(tudakozó,alkalmazottikézikönyv)
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7 A Cathay Pacificak ci ó ról a TheScotsman (1999. ja nu ár 7.) szá molt be. A be szá mo ló idéz te a cég 
szóvivőjét,akiazutaskísérőkmosolyátúgyírtale,mintamely„őszinte”,„hiteles”,„amelegségésa
ki vá ló szol gál ta tás” je le, mely tu laj don sá gok ról az ázsi ai szál lí tók hí re sek. A fa ji szte re o ti pi zá lás nyil
ván va ló, de rej tet ten meg je len nek a tár sa dal mi ne mek re vo nat ko zó szte re o tí pi ák is. A „ki vá ló szol gál
ta tást”, mely szá mos ázsi ai lé gi tár sa ság (pl. a Singapore ugya núgy, mint a Cathay Pacific) múlt be li és 
jelenbeli reklámjábanmegjelenik,kivételnélkülegymosolygóázsiainősze mé lye sí ti meg. A kí vánt 
je len tés hor do zó ja ként egy mo soly gó ázsi ai fér fi sok kal ke vés bé „ter mé sze tes”, sok kal prob le ma ti ku
sabb imázs len ne.
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Ahíváselsőrészénekcéljaazőszinteségésamelegségkimutatása.Próbáldéreztetni
a hívóval, hogy mindenben a rendelkezésére állsz… [kerüld] az érdektelenséget,
monotonitástkifejezőhangot.

(biztosításiügyintézés,viselkedésiútmutató)

Amosolytésakifejezőintonációtaszimbolikusnőiesviselkedésrészekéntszokták
em lí te ni. A mo soly gás ról a nem ver bá lis kom mu ni ká ció ku ta tói ki mu tat ták, hogy 
aznemegyszerűenazörömérzetspontánkifejezése,hanemgyakranéskülönösen
a nem hoz zánk kö zelál lók kal va ló kap cso lat ban a hó do lat, az en gesz te lés jel zé sé re 
szolgál.NancyHenley szerintamosoly„a státushierarchiában felettünkállónak
felajánlottgesztuskéntértelmeződik”(Henley1986:170).Amosolygásjelentésé
rőlszólóelemzéstaztánösszekapcsoltákazokkalazeredményekkel,melyeksze
rintanőktöbbetmosolyognak,ésnagyobbvalószínűséggelviszonozzákamosolyt,
mintaférfiak(Henley1986:175–178).Mindeztösszefüggésbehoztákazzalameg
figyeléssel is, hogy a nőktől általában elvárják, hogymosolyogjanak, és gyakran
vadidegenek ítélik el őket nyilvánosan, ha ezt nem teszik. Shulamith Firestone
(1970: 90) egy szer fe mi nis ta po li ti kai ak ci ó ként mosolybojkottot ja va solt; 1999
benaCathayPacificlégitársaságnőiutaskísérőiegy,afizetésekrőlésmunkafelté
telekről szóló vitában olyan tiltakozó akcióval fenyegettek,melynek során vala
mennyi já ra ton egy órán át nem mo so lyog tak vol na az uta sok ra. Az ilyen ak ciók 
éppen azért bírhatnak jelentéssel, mert erős szimbolikus kapcsolat létezik a
mosolygás,anőiességésazalárendeltstátusközött.7
Amiakifejezőintonációtilleti,egyszerresztereotípiaéstapasztalatitényekkel

alátámasztható állítás, hogy a női beszélők szélesebb hangterjedelmet használ
nak,másszóvalkevésbéjellemzőrájukamonotonitás.Eztajellemzőtamúltban
arrahasználták,hogyanőket túlérzelmeseknekés tekintélynélkülieknekcím
kézzék,arraösztönözveezzelazolyannőket,mintMargaretThatcher,hogytuda
tosanszűkítsékazáltalukhasználthangterjedelmet.Azatény,hogyaszolgálta
tóiparimunkábannagyraértékelikahangkifejezőerejét,aztsugallhatja,hogya
te kin tély nem tar to zik azon tu laj don sá gok kö zé, me lyek meg je le ní té sét a dol go
zók tól el vár ják.
Hamegvizsgáljuk,melyekazokazérzelmivagyattitűdbeliállapotok,melyeket

azinstrukciókszerintazoperátoroknakintonációjuksegítségévelkikellfejezniük,
afentipéldákbanakövetkezőkretalálunkutalásokat:melegség,őszinteség,élénk
ség,barátságosság,segítőkészség,bizalom.Ezek ön ma guk ban nem ne mi leg ér tel me
zetttulajdonságok,deösszességükbenolyanszolgáltatóistílusthoznaklétre,mely
erősenérzelmi,vagyisnemegyszerűensemlegesenudvariaséshatékony,hanemaz
ügyfélirántipozitívérzésekkifejezéséreszolgál.Ismétarrólvanszó,hogytöbbek
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sze rint a po zi tív ér zé sek, vagy – a ha ra got le szá mít va – bár mely ér ze lem nyílt ki fe
jezéseakulturáliskódolásszerintinkább„nőies”,mint„férfias”tulajdonság(Ger
vasioésCrawford1989).
Astilizálássalkapcsolatosegyébvisszatérőkérdésekazinterperszonáliskapcso

latokirányításáravonatkoznak,melyetadiskurzusszintjénvégbemenőstratégiai
vá lasz tá sok kal sza bá lyo zunk. Az egyik gya ko ri inst ruk ció pél dá ul a hí vó val va ló 
összhanglét re ho zá sá ra irá nyul, míg egy má sik a hí vó val va ló empátiaki fe je zé sé re 
szólítfel.Azalábbi,viszonylaghosszabbpéldábanezeka(egymássalisösszefüg
gő)kérdésekkombinálódnak.

Összhang/empátia

Aösszhangmegteremtése és az empátia érzékeltetése az üzleti telefonhívás során
létrejövőkapcsolatnakemberijellegetad…Ezaztjelenti,hogyahívót–elismerve
an nak sa já tos hely ze tét – in di vi duum nak kell te kin te ni s olyan hi te les pár be szé det kell 
felépíteni,amelyezt tükrözi…Használjolyannyelvet,melykifejeziahívó sajátos
helyzeténekmegértését,azegyüttérzést,pl.„jólvan?”,„megsérültvalaki?”,„mindez
bi zo nyá ra na gyon meg vi sel te Önt”.

(biztosításiügyintézés,viselkedésiútmutató)

Afentipéldakétfőbeszédstratégiátjavasol.Azegyikszerintolyankérdéseketkell
feltenni,melyekkifejezikahívóirántiérdeklődést,arrabátorítjákőt,hogyhangot
adjonahívástkiváltóeseményekkel(azadottkontextusbanegyközlekedésibal
esettel)kapcsolatosérzéseinek.Amásiktechnikátakommunikációoktatók„tük
rö zés” né ven is me rik, ami azt je len ti, hogy az egyik fél meg pró bál ja ér zé kel tet ni, 
hogy tu da tá ban van a má sik fél han gu la tá nak, és azt sa ját ver bá lis és nem ver bá lis 
viselkedésesegítségévelvisszatükrözi.Természetesen,azelterjedtsztereotípiasze
rint,anőkaférfiaknáljobbantudnakmásokkifeléirányulóviselkedésébőlbelső
érzéseikrekövetkeztetni,ezpedigazempátiasikereskimutatásánakelőfeltétele.
Akapcsolatépítésnekanőibeszéddelvalóösszekapcsolásasokhelyenmegjelenik,
elsősorbanDeborahTannen(1990)aforizmájában,miszerint„abeszéddelaférfi
akközölnekvalamit,anőkkapcsolatotépítenek”.
A telefonközpontok stilizálásra vonatkozó anyagaiban gyakorta megjelenő

másik téma a minimális válaszok használatának kérdése. Úgy tűnhet, hogy az
interakcióezenaspektusairántiérdeklődéstelsősorbanazaszükségletmotiválja,
hogy tu da to sít sák az ope rá to rok ban azo kat a spe ci á lis fel té te le ket, me lyek a te le
fononzajlóbeszélgetéstjellemzik,vagyishogyavizuálissegítséghiányábanszük
ség van a ver bá lis vissza jel zé sek re, hogy a hí vó biz tos le hes sen ben ne, az ope rá tor 
ott van és ak tí van fi gyel. Az aláb bi pél da azon ban rá mu tat, hogy író ja fel is mer te: 
aminimálisválaszokhasználatatöbbetjelentakommunikációscsatornákegyszerű
nyit va tar tá sá nál.
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Minimálisválaszok

Használjvisszaigazolástjelzőszavakat:igen,rendben,köszönöm,értem…[kerüld]
ezen esz kö zök za va ró, ér dek te len nek hang zó vagy pro vo ká ló hasz ná la tát, és ugyan
azonvisszaigazolástjelzőszavakismételthasználatátahívásalatt.

(biztosításiügyintézés,viselkedésiútmutató)

Ez a ja vas lat a mi ni má lis vá la szok támogatóhasz ná la tá ról szól: nem sza bad azo kat 
olyanhelyrebeilleszteni,aholmegzavarnákazinterakciót,nemhiányozhatbelő
lükazérdeklődéskifejezéseésnemsugallhatnakegyetnemértést.Ennekkapcsán
felidézhetjük,hogyegyeskutatók(Fishman1983;Reid1995)azt találták,anők
nemcsaktöbbminimálisválaszthasználnak,mintaférfiak,depontosabbanisidő
zí tik azo kat úgy, hogy egy be es se nek vagy azon nal kö ves sék an nak a szö veg rész nek 
a vé gét, ami re re a gál nak. A kés lel te tett mi ni má lis vá la szo kat, me lyek fi gyel met len
séget,érdektelenségetvagyegyetnemértéstsugallhatnak,inkábbaférfibeszélők
kel asszo ci ál ják. Az, amit az út mu ta tók aján la nak, is mé tel ten ne mi leg ér tel me zett
nek tűnik, és inkább ahhoz illeszkedik, amit női viselkedésnek hisznek, illetve
egyes esetekben kutatásokkal is alátámasztottan inkább a női, mintsem a férfi
viselkedésretaláltakjellemzőnek.
Aznemmeglepő,hogyügyfélszolgálattalfoglalkozómunkatársakkérdésekfel

te vé sé re vo nat ko zó inst ruk ci ó kat kap nak, hi szen az in téz mé nyi be szé det a kér dés
válaszrutinjellemzi(DrewésHeritage1992).Érdekesebbazonban,hogyakér
déshasználat szabályozása nem pusztán a kérdés információelőhívó funkcióját
hang sú lyoz za (ez az a funk ció, mely a kér dést az in téz mé nyi be széd köz pon ti fon
tosságúrészévé teszi),hanemazt is,hogyakérdéseksegítségévelkifejezhetőaz
ügyfélmintegyénirántiérdeklődés,azinterakcióhitelesebbdialógussáalakítható,
és„hely”biztosíthatóazügyfélnek,hogyazszabadonéshosszanbeszélhessen.Ez
utóbbi lehetőség (a hosszabbbeszéd elősegítése) tetten érhető azokban a taná
csok ban, me lyek ar ra vo nat koz nak, hogy mi lyen típusúkér dé se ket kell az al kal ma
zottaknak feltenniük. Általában azt a tanácsot kapják, hogy kerüljék az olyan
kérdéseket,melyeketanyelvészek„rávezető”kérdéseknekneveznek,vagyisazo
kat,melyekerőteljesenegyelőremeghatározottválasztsugallnak,ésinkábbolyan
kér dé se ket vá lassza nak, me lyek a cím zet tet hosszabb be széd re bá to rít ják. (Az 
ok ta tá si anya gok ban eze ket ál ta lá ban „nyi tott” kér dé sek nek ne ve zik, és többnyire 
akérdőszavaskérdésekkel azonosítjákőket,habárnéhányanyagbanmegkülön
böztetika„hogyan”és„miért”kérdéstatöbbitől.)Atársadalminemkérdéseivel
foglalkozókutatók,példáulPamelaFishman(1983)ésJanetHolmes(1984)sze
rint a kérdések olyan használata, mely a beszélgetés előmozdítására irányul –
va gyis a nyelv in kább „in ter per szo ná lis”, mint pusz tán „in for má ci ós” alkalmazása 
–olyanstratégia,melyelsősorbananőibeszélőkhözkapcsolható.

Kérdezés

Ne in for má ci ót kö ve telj, ha nem kér dezz!
(közműszolgáltató,irányelvekazoperátoroknak)

Az al kal ma zot tak nak kér dé sek fel té te lé vel … he lyet kell biz to sí ta ni uk a hí vó fél nek.
(hitelengedélyeztetés,értékelésijegyzék)
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A kér dés tí pu sok vál to ga tá sa ke rek és ér de kes kom mu ni ká ci ót hoz lét re.
(biztosításiügyintézés,viselkedésiútmutató)

Remélem, a fenti példák segítségével sikerült bemutatnom, hogy a telefonköz
pontok operátorai számára készült oktatási és értékelési anyagokban ajánlott
interakciós mód feltűnően hasonlít ahhoz a beszédmódhoz, melyet a népszerű
képzeletésbizonyosesetekbenazempirikuskutatásisinkábbanői,mintaférfi
nyelvhasználattalazonosít.Ezakövetkezőkérdésfeltevéséreösztönözhet:vajon
magukastílustervezőilátjákeeztakapcsolatot?
Véleményemszerintaválaszerreakérdésre:„igenis,megnemis”.Egyrészt

vannakarrautalóbizonyítékok,hogyszámos telefonközpontbandolgozóvezető
elsősorban a fiatal nőket tartja „természetes módon” alkalmasnak a munkára
(Reardon1996).Azalábbimegjegyzéstegyolyaninterjúbólidézzük,melyetMelissa
Tyler és SteveTaylor készített egy repülőjegyfoglalásokkal foglalkozó telefon
központmenedzserével,samelyjólillusztrálja,hogyanőkpreferálásalegalábbis
rész ben azon a fel té te le zé sen alap szik, hogy bi zo nyos faj ta in ter per szo ná lis kom
mu ni ká ci ó ban „job bak”, mint a fér fi ak.

Azáltalunkkiválasztottügynökökigennagytöbbségenő…nemarrólvanszó,mint
ha fér fi ak nem je lent kez né nek a mun ká ra, itt fönn [ÉszakkeletAngliában,ahol igen
magasamunkanélküliség–DC]általábanmindenremindenkijelentkezik…a[nők]
egyszerűenalkalmasabbnaktűnnek,jobbakbenne…olyanembereketkeresünk,akik
tudnakcsevegni,hatniamásikra,kapcsolatotépíteni.Úgy találjuk,hogyanőkezt
job ban tud ják, leg aláb bis ha tá ro zot tan ter mé sze te seb bek, ami kor ezt csi nál ják. Nem 
tűnikerőltetettnek,talánhozzávannakszokva,hogyegyébkéntismindigeztcsinálják
…Anőktermészetesmódonjókazilyendolgokban.Azthiszem,magasabbatole
ranciaszintjük, mint a férfiaké…Gondolom, hogy igen; ha őszinte akarok lenni,
akkornéhaazértválasztunkegynőt,mertnő,ésnemolyasmiért,amitazinterjúsorán
meg tud tunk ró la (Tyler és Taylor 1997: 10).

Más részt a szer ve ze tek nem úgy je le ní tik meg az ide á lis be széd stí lust, mint amely 
explicitmódonnemilegértelmezett.Lehet,hogyúgygondolják,anők„természe
tesmódonjókazilyendolgokban”,deakérdéses„dolog”nemazonosegyszerűen
(tautologikusan)azzal,hogy„valakinő”,ésugyaneztastílustvárjákelaférfiaktól
is. Amit a preferált kommunikációs stílus nyíltan jelez, az nem a „nőiesség”,
hanema„jóminőségűügyfélszolgálat”.Felmerülakérdés:vajon„ajóminőségű
ügyfélszolgálat”megvalósításamiérttartalmazolyansok,a„nőiesség”megjelení
té sé vel kö zös nyel vi stra té gi át? Mi lyen a két do log kö zöt ti kap cso lat ter mé sze te?

Hogy a kér dé sek re vá laszt kap has sunk, meg kell vizs gál ni a szim bo li kus je len tés 
kér dé sét. Egy nagy ha tá sú ta nul má nyá ban Elinor Ochs (1992) amel lett ér velt, 
hogyatársadalminemnyelviindexálásaáltalábannemdirektmódontörténik,más
szóvalkevésolyannyelvijelvan,melynekkizárólagosésegyértelműjelentéseaz
lenne: „ez a beszélő nő/férfi”.Általánosabb az, hogy a társadalmi nemet olyan
nyelv hasz ná lat jel zi, mely egy bi zo nyos sze rep hez (pl. „anya”) vagy tu laj don ság hoz 
(pl. „szerénység”)kapcsolódik,melyazutánakulturáliskonvenciókonkeresztül
kötődikanőiességhez,illetveférfiassághoz.Hasonlóképpenérvelhetünkamellett,
hogy a te le fon köz pont ok sti li zá lá si gya kor la ta olyan nyel vi stí lust al kal maz a „jó 
minőségűügyfélszolgálat” jelzésére,melyethagyományosanmint„nőiest”kódol 
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tak.Amieztakapcsolatotlehetővéteszi,aznemegyszerűenazaköznapielkép
zelés,hogy„azügyfelekkiszolgálásanőiszerep”(amicsakvisszavinneminketaz
ere de ti kér dés hez, hogy miért tekintik az ügyfelek kiszolgálását női szerepnek),
haneminkábba„nőiességhez”,illetvea„jóminőségűkiszolgáláshoz”kapcsolódó
je len té sek és ér té kek kö zöt ti egye zés.

A je len té sek két cso port ja köz ti egye zés bi zo nyos fo ka már rég óta lé tez het, de 
azüzleti kultúrábanmanapságvégbemenőváltozásnyománezakapcsolatmég
erőteljesebbévált.Az„ügyfélszolgálatot”aszervezetglobalizációraadottválaszá
nak ré sze ként de fi ni ál ják új ra. A szer ve ze ti gon dol ko dást és gya kor la tot a szol gál
ta tás sa já tos fi lo zó fi á ja ur al ja, és vé le mé nyem sze rint ez az, ami a szol gál ta tó ipar
bananőinyelvhezkapcsolódó jelentéseketúj jelentőséggelésértékkel ruházza
fel.

A nők nyel vé nek új ra ér té ke lé se: 
ügy fél szol gá lat mint ér zel mi mun ka

Gyakranhallhatjuk,hogyaglobalizációrészeaziparitermeléstőlvalóelmozdulás.
RobertReich(1992),azEgyesültÁllamokkorábbimunkaügyiminisztere,a„The
workofnations”(Nemzetekmunkája)címűnagyhatásúkönyvébennépszerűsítet
teaposztindusztriálismunkavállalókétfőkategóriájárólszólóelképzelést.Ekét
főkategória:a„szimbólumelemző”(atudástermelőelit)ésa„személyeskiszolgá
ló”(egynagyobbéskevésbékiváltságoshelyzetűcsoport,melymásokszükségle
te it szol gál ja ki). A te le fon köz pon tos ope rá to ro kat is ma gá ban fog la ló má so dik 
cso port ról Gee, Hull és Lankshear (1996: 46–47) meg jegy zik, hogy mun ká juk 
„elsősorbanmegbízhatóságot,lojalitást,…azutasításokelfogadásánakképességét
és … »kel le mes mo dort« kö ve tel meg”. És va ló ban, ahogy egy re több szer ve zet 
tettemagáéváaz„ügyfelekrőlvalógondoskodás”filozófiáját,aszolgáltatóiparban
dolgozók „modorának” kérdése egyre inkább előtérbe került.Az elképzelés az,
hogy azügyfelekúgy érezzék, nempusztánkiszolgáljákőket, hanemaktívanés
személyreszólóan„gondoskodnakróluk”:sokanúgyvélik,hogyazegyesügyfelek
szükségleteire,érzéseirevalóodafigyelésnöveliacég iránti lojalitást, sezáltala
cég„versenyelőnyét”isapiacon.

A szol gál ta tó ipar ban dol go zók szá má ra mind ez az zal a kö vet kez ménnyel jár, hogy 
egyre több, a munkaszociológusok által „érzelmi munkának” (Hochschild 1983)
nevezett feladatot, érzelemmenedzselést végeznek.Mindez hat az ügyfélszolgálat
nyelvéreis,amely„kifejezőbbé”válik–azérzések,agondoskodásnyelvévélesz.Fel
értékelődikazaképesség,hogyvalakinemegyszerűenudvariasnakéshozzáértőnek
„hangzik”,hanemanyelvésahangsegítségévelképesazügyfélfelépozitívér zé se ket 
közvetíteni. Idézzük csak fel a tudakozóalkalmazottai számárakészült kézikönyv
fen tebb idé zett uta sí tá sát: „Te le fo ná lá si stí lu sod nak úgy kell han goz nia, mint ha 
egész nap ép pen er re a hí vás ra vár tál vol na” (mind ezt egy olyan szol gál ta tás sal kap
cso lat ban, mely 32 má sod per cig vagy an nál is rö vi debb ide ig tart); vagy a biz to sí tá si 
ügyekkelfoglalkozóközponttelefonhívásokindításáravonatkozóbuzdítását:„pró
báld érez tet ni a hí vó val, hogy min den ben a ren del ke zé sé re állsz”.

Nem szo kat lan, és nem is vé let len egy be esés, hogy egy kváziterápiás ki fe je zés 
–„mindenbenarendelkezéséreáll”–jelenikmegazinstrukcióban.Azügyfelekről
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való gondoskodásra oktatóanyagok és az ügyfélkapcsolatokról szóló menedzs
mentkönyveksokatmerítenekaterápiaéstanácsadásregiszteréből.Néhaarutin
szerűszolgáltatómunkátasajátjogánábrázoljákgondoskodóhivatásként.David
Freemantlevezetésitanácsadópéldául„Whatcustomerslikeaboutyou:Adding
emotionalvalueforserviceexcellenceandcompetitiveadvantage”(Amitazügy
fe lek sze ret nek ben ned: Ér zel mi ér ték hoz zá adá sa a szol gál ta tá si szín vo nal és a 
versenyelőnynövelésérdekében)címűkönyvébenazttanácsoljaaszolgáltatásban
dolgozóknak(pl.aboltieladóknak),hogyügyfeleikkelszembenamatőrterápiá
naktekinthetőgyakorlatotalkalmazzanak(Freemantle1998:109):

• Haúgytűnik,azügyfélhidegésvisszahúzódó,győzdmegmagad,hogyafelszínalatt
meleg,gondoskodó,szeretőemberrejlik.Próbáldelérnieztazelfojtottmelegséget
úgy, hogy sa ját sza va id ba ér zel mi me leg sé get vi szel.

• Haegyügyféltúláradónak,ömlengőnektűnik,győzdmegmagad,hogyafelszínalatt
olyasvalakirejtőzik,akikétségbeesettenvágyikazelismerésre,acsodálatra.Ezértaz
ügyfélnekválaszolvapróbáldahangodnakazérzelmihelyeslésárnyalatátadni.

• Haazügyfélkedvesnektűnik,válaszoljugyanúgy,győződjmegróla,hogyahangod
puha,lekerekített,simánfolyik,éstükröziazegyüttérzésedet.

• Ha hangod finomhangolása során érzéseidre és érzelmeidre hagyatkozol, sokkal
inkábbképesséválszazügyféllelvalóérzelmikapcsolattartásra,és így igazánmeg
ked vel nek.

Freemantle eb ben a rész ben nyil ván va ló an az „ér zel mi mun ka” egy faj tá ját ír ja le, 
melymagában foglaljamind az ügyfél,mind a dolgozó érzelmeinek irányítását.
(Azidézet„Azérzelmeshang”címűrészbőlszármazik.)Gyakranrámutattakmár,
hogyadiskurzusazérzelmeket(azangolszászkultúrákbanmindenképpen)„női”
területkéntkonstruálja(Lutz1990);mindaz„érzelmikifejezőerő”,minda„gon
doskodás”a„nőknyelvének”kiemelkedőszimbolikusjelentései.Haezek–ahogy
aztállítottam–szinténkulcsfontosságúértékekazügyfelekrőlvalógondoskodás
rendszerében,akkorezindokulszolgálarra,hogyakiszolgáláskontextusábannor
maként„nőies”vagynőiesítettnyelvistílustírjanakelő.
Nemszabadazonbanelfeledkeznünkarról,hogyérzelmimunkát,sőtáltalában

szolgáltatómunkátnemcsaknőkvégeznek.Alegtöbbszolgáltatóiparimunkahe
lyen (köztük a telefonközpontokban)mégmindig a nők alkotják a közönséges
munkaerőtöbbségét,deaszolgáltatószektormegállíthatatlannövekedéseésezzel
egyidejűlegatermelőiparágakhanyatlásaaztjelenti,hogyférfiakisegyrenövekvő
mértékbenfognakmunkátvállalniarutinszerűszolgáltatástnyújtópozíciókban.
„A mun ka he lyi ne mi sze re pek meg vál to zá sá ról” szó ló be széd fel idéz he ti Te ri, a 
traktoroslányismerősképét,deamavalóságábanezinkábbjelentiPetit,apénz
tá rost vagy Ot tót, az ope rá tort. Ot tó nak és Pe ti nek ugyan azon kom mu ni ká ci ós 
követelményeknek, nyelvi stilizálási gyakorlatoknak kell megfelelniük, mint női
kol lé gá ik nak: ér de kes kér dés, va jon ho gyan bir kóz nak meg az zal az el vá rás sal, 
hogyazügyfelekkel rejtettenvagynyíltan„nőiesnek” tartottnyelvi személyiség
ként kell kom mu ni kál ni uk.

Azok a fér fi ope rá to rok, aki ket NagyBri tan ni á ban vég zett ku ta tá som so rán 
meg in ter jú vol tam, a tár sa dal mi ne mek kér dé sét nem te kin tet ték prob lé má nak. 
Amikoratelefonközpontrendszerétkritikával illették,afőproblémaszámukra,
akárcsakanőioperátorokszámára,aforgatókönyvekkelésstilizálásiszabályokkal
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8Azegyikanonimrecenzormegjegyezte,hogya„hiteltelenségre”valóutalásebbenamondatban
fon tos prob lé má kat vet fel. A ter je de lem kor lá tai mi att ez zel a kér dés sel itt nem fog lal koz ha tok 
bővebben,deatémarészletestárgyalásátl.Cameron(2000).
9 Ez a történet nem feltétlenül jelzi az amerikai férfi munkavállalók brit társaikhoz képest

nagyobbérzékenységétatársadalminem,illetveaszexuálisidentitáskérdésében.Inkábbazamerikai
vállalkozásoknagyobbhajlandóságáttükröziilyentípusúviselkedéselőírására.Bárabritszolgálta
tóiparikultúraváltozik(ésezaváltozáskétségtelenülaz„amerikanizáció”irányábamutat),azebben
azanekdotábanleírtrutintbritkontextusbanmégmindigtúlzásnaktartanák.ANagyBritanniában
foly ta tott ku ta tá sa im so rán több al ka lom mal ta lál koz tam az ame ri kai szol gál ta tói szo ká so kat be ve
zet ni kí vá nó kí sér le tek kel, me lyek meg fe nek let tek a brit vá sár lók döb bent za va rán, meg ve té sén, 
gúnyolódásán.(Egyetlenpélda:egyskóciaiszupermarketbejáratáhozegy„üdvözlőembert”állítot
tak,akia„vásárlásélményénekélvezetére”buzdítottaavevőket,miközbenegykosaratnyújtottát
nekik.Eztakezdeményezéstállítólagmindazalkalmazottak,mindavevőkzavarbaejtőnekésnevet
sé ges nek tar tot ták.)

232 replika

rájukkényszerítettszemélyiségművisége,hiteltelenségeésegyesesetekbentúlzott
alá za tos sá ga volt.8Ezekazinterjúalanyokinkábbazadottstílusexplicitjelentését
–jóminőségűszolgáltatás–vettékfigyelembe,éskevésbéannakimplicit,nemileg
ér tel me zett je len té sét. (Ter mé sze te sen nem ál lít ha tom, hogy fér fi in for má to ra im 
kis cso port ja az egész or szág ra vo nat ko zó rep re zen ta tív min tát al kot na.) Az Egye
sültÁllamokbanazonban,bárnemvégeztemszisztematikus terepmunkát, talál
koz tam olyan fér fi ak kal és hal lot tam tör té ne te ket olyan fér fi ak ról, akik úgy lát ták, 
hogyegyadottszolgáltatóiparikontextusban(pl.boltokban,éttermekben,telefon
központokban) a tőlük elvárt viselkedés „nőies”, és éppen ezért problematikus.
Egy nő például elmondott nekem egy történetet a fia tapasztalatairól, aki egy
mexikóiétteremláncnáldolgozott.Azalkalmazottaktólelvárták,hogyavacsora
vendégeketegyforgatókönyvbenelőírtbúcsúvétellelbocsássákútjukra,amelyhez
vidámintegetésistartozott.Senkinemszeretteelőadnieztazavarbaejtőenhamis
cselekvéssort, dea férfiakkülönösenproblémásnak találtákaz integetést,mivel
„férfiatlannak”tartottákagesztust.Végülúgyoldottákmegaproblémát,hogyaz
in te ge tést kvázitisztelgéssé ala kí tot ták.9

Ha bár a fen ti ek csak anek do ti kus bi zo nyí ték ként szol gál hat nak, min den eset re 
rámutatnakarra,hogyazelőírtszolgáltatóistíluselsajátításábanrejlőkockázatok
egyrészekülönbözhetaférfiak,illetveanőkesetében.Astílusnéhányvonásátleg
alábbnéhányférfinemiidentitására,társadalminemérenézvefenyegetőnektalál
ta.Másrésztanőkgyakranaszexuáliszaklatáskockázatárólpanaszkodnak.Ebben
azesetbennemcsakanekdotikusbizonyítékokállnakrendelkezésünkre.1998ban
az egyik ka li for ni ai Safewayélelmiszeráruházbandolgozónőkegy csoportja egy
szakszervezeti konferencián az áruház „kiemelkedő szolgáltatás” programjáról
panaszkodott.Adolgozókszerintsokférfivásárlóa„romantikusérdeklődés”jelé
nek, „er kölcs te len” vi sel ke dés re va ló fel szó lí tás nak vet te a ba rát sá gos sá got, sze mé
lyesérdeklődést,abuzgójóbenyomáskeltését,melyetazalkalmazottaknakvisel
kedésükkel ki kellett fejezniük (Grimsley 1998). Ha elfogadjuk azt a feminista
érvelést,hogyaszexuáliszaklatásnemegyszerűenazerotikusérdeklődéskifejezé
se,hanemazaklatottfélfelettihatalomgyakorlásánakegymódja(aszexlehetaz
eszköz,deacélazuralomgyakorlása),akkormindezemlékeztethetminketa„nők
nyelvéhez”kapcsolódómásikszimbolikusjelentésre:ahatalomnélküliségre,avagy
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10Hogyazoperátorok intenzívhangképzésbenésnyelvi stilizálásban részesültek,azkiderülaz
ame ri kai nem ze ti köz szol gá la ti rá dió (USNationalPublicRadio)hír/magazinműsoránakegyadásá
ból. Az AllThingsConsidered(Mindentfigyelembevéve)címűműsor(melynekelsőadása1999.ápri
lis 16án volt) az AT&T te le fon tár sa ság ar chí vu ma i nak anya ga it hasz nál ta.
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azengedelmesalázatosságra.Avevőrőlvalógondoskodáskultúrájábanarégiszál
lóige–„Mindentavevőért!”–új,szélsőségesértelmezéstkap;ezisszerepetjátsz
hatabban,hogyazügyfélszolgálata„nőknyelvét”választjasajátstílusaként.

Konk lú zió

Eb ben a cikk ben a ma szol gál ta tói kör nye zet ben dol go zók be szélt nyel vé nek sza
bályozásáhozkapcsolódónéhánytémátvizsgáltammeg.Befejezésülakiemelkedő
kérdésekre koncentrálva megkísérlem összefoglalni érvelésem főbb szálait, és
rá mu tat ni azok ra az okok ra, me lyek mi att az itt tár gyalt je len ség ér de kes le het a 
nyelv és a tár sa da lom ku ta tói szá má ra.

A fen ti elem zés egyik ága a globalizáció nyel vi kö vet kez mé nye it vizs gál ja. Azt 
ál lí tom, hogy ma a szer ve ze ti ver bá lis hi gi é ni ai gya kor la to kat a szer ve ze tek azon 
stratégiai szándékainakrészeként lehetelemezni,melyekcéljaazelőnyökmaxi
ma li zá lá sa ab ban a hiperkompetitív globalizált gaz da ság ban, amelyben egy re in kább 
a szol gál ta tás do mi nál. Fel le het azon ban ten ni a kér dést, hogy va jon a je len leg 
folyó gyakorlatnak vannake előzményei a globalizáció előtti korból.Egyáltalán
nemkívánomaztállítani,hogyaz1980asévekvégéig(apénzügyideregulációpil
lanatáig,melyetamaiglobálisgazdaságfelévalóelmozduláselsőlépésénekszok
taktekinteni)amunkavállalókmindenfajtanormaésmegkötöttségnélkülponto
san úgy be szél tek, ahogy ne kik tet szett. Nyil ván va ló, hogy ami ó ta a „mun ka” a 
társadalmi gyakorlat elkülönült területe, az emberek az egyes munkahelyeken
keresztülmentekolyannyelviésmásfajtakulturálisbeilleszkedési folyamatokon,
melyekeredményekéntabeszédéscselekvésadottterületrejellemzőmódjaitsajá
tí tot ták el. Az is nyil ván va ló, hogy az itt le ír tak sok kal ré geb bi gya kor la tok hoz is 
köthetők,ígypéldáulaboltiérintkezésekforgatókönyveihez(Leidner1993)vagy
– a te le fon köz pont ok kap csán – ah hoz, hogy ho gyan sza bá lyoz ták az ope rá to rok 
beszédétaközvetlentárcsázástmegelőzőidőszakban.10

Véleményemszerintazonbanjelentősenfelerősödöttaszervezetekazonvágya,
hogyellenőrizzékmunkavállalóiknyelvhasználatát,ésazonképességeis,hogyezt
na gyobb ha té kony ság gal tegyék (a te le fon köz pont ok ese té ben hitech meg fi gye lést 
al kal maz va). A nyel vi sza bá lyo zás an nak az ál ta lá nos ten den ci á nak a ré sze, me lyet 
GeorgeRitzer(1996)„McDonaldizációnak”nevezettel,smelynekcéljaszerinte
az,hogyelőremeghatározzonmindenolyaneszközökrevonatkozódöntést,melyet
egyadotttevékenységbenrésztvevőemberekacélokeléréseérdekébenhozhatná
nak. Mit, ho gyan és mi kor csi nál jon va la ki – a dön tés a szer ve ze ti hi e rar chia csú csán 
lévőkszámáravanfenntartva.Eztermészetesenéppenellentéteannak,amitaglo
bálisgazdaságrólbeszélveállítaniszoktak,vagyishogyazmagasanképzett,belülről
mo ti vált dön tés ho za tal ra, prob lé ma meg ol dás ra ké pes em be re ket igé nyel. Az itt 
is mer te tett ku ta tás azon ban in kább azt jel zi, hogy pél dá ul Ritzer vagy 
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Gee, Hull és Lankshear fen tebb idé zett le írá sa a „sze mé lyes ki szol gá lók ról” kö ze
lebb áll nak a mai szol gál ta tó ipa ri mun ka va ló sá gá hoz.
Egymásikolyantudományterület,melyszámáraaszolgáltatóistilizáláselemzé

se re le váns le het, az in téz mé nyes, konk ré tab ban a mun ka he lyi be széd ta nul má nyo
zásával foglalkozik.A„McDonaldizáció”gyakorlatánakkiterjedéseanyelvhasz
nálatvalószínűtlennektűnőterületérekétségtelenülkihívástjelentamunkahelyi
be széd ta nul má nyo zá sá nak leg in kább be vált mód sze re, a konverzációelemzés 
számára(pl.Boden1994;DrewésHeritage1992).IanHutchbyígyfoglaljaössze
azortodoxkonverzációelemzőálláspontját:„Nemazintézményekhatározzákmeg
abennüklétrejövőbeszédjellegét:ahelyszín»intézményességét«inkábbarészt
vevőkbeszédmódjaihozzáklétre”(Hutchby1999:40).DrewésHeritageszerint
„az interakcióolymértékben intézményes,amelymértékbenarésztvevők intéz
mé nyi vagy szak mai iden ti tá sa az ép pen vég zett mun ka szem pont já ból re le váns sá 
válik”(DrewésHeritage1992:4).Ésbárminden,amiabeszédsoránvégbemegy,
avégsőelemzésbenarésztvevőkhözköthető,azilyentípusúmegfogalmazásoknak
nemsikerülmegragadniukazt,hogyazebbenacikkben isvizsgált intézmények
(pontosabbanahatalommalfelruházottágensekezenintézményekenbelül)egyre
növekvőmértékbenmeghatározzákazintézményikontextusbanlétrehozottbeszé
det.Aforgatókönyvekhasználata,astilizálás,amegfigyelésgyakorlatanemszün
tethetimegteljesenazinterakcióhelyiszerveződésénekszükségességét,dekorlá
tozhatjaéskorlátozza isa résztvevőkszabadságát„beszédükmegtervezésében”,
vagy ab ban, hogy meg vá lasszák, ho gyan kí ván ják „in téz mé nyi iden ti tá su kat” „re le
vánssá”tenni.Igaz,hogyafenttárgyaltgyakorlatokaz1990esévekelején,Drew
ésHeritageművéneklétrejöttekormégmarginálisakvoltak,ésmégmindigkevés
sé van nak je len azon ma gas stá tu sú szak mák ban (pl. or vo sok), me lyek in ter ak ci ó
ját az intézményi beszéd szakirodalma előszeretettel vizsgálja. Ennek ellenére
azonban a jelenség egyre gyakoribbá válik, és a jövőben a munkahelyi beszéd
ta nul má nyo zó i nak mon da ni uk kell ró la va la mit.
Végülazecikkbentárgyaltverbálishigiéniaigyakorlatokabbólaszempontból

is ér de ke sek le het nek, hogy mit árul nak el a nyelv és a tár sa dal mi nem kap cso la
tá ról. Rá mu tat tam, hogy a szol gál ta tó ipa ri mun ka he lye ken a nyelv sza bá lyo zá sa és 
áruvá válása olyan beszédstílus felértékelődéséhez vezetett, melynek jellemző
vonásai közé tartozik a kifejezőerő, a gondoskodás, az empátia, az őszinteség,
vagyisáltalábananőkbeszédéhezkapcsoltvonások(habárkikételkedneebben,
néz ze meg a Gray [1992] ál tal el in dí tott, majd a po pu lá ris kul tú rát át ha tó „Mars 
ésVénusz”műfajbármelydarabját[vö.Cameron1999;Talbot2000]).Reménye
imszerintazonbanmindenkiszámáranyilvánvaló,hogya„nőknyelvének”felér
tékelődésétaszolgáltatóiparbannemtekintemfeministaünneplésreérdemesnek.
Nyitottkérdés,hogyanőknekbármilyenmódoniselőnyükszármazikeebből:az
azelőny,amitjelenlegaszolgáltatószektorbanfoglalkoztatottakszámáttekintve
aférfiakkalszembenélveznek,részbenlehetazőketpozitívandiszkriminálórend
szerkövetkezménye,detükröziaztamégmindigfennállómegvetéstis,melyeta
fér fi ak a szol gál ta tói mun kák iránt érez nek. Ha bár a kom men tá to rok már egy év ti
zedearrafigyelmeztetnek,hogyamegvetésluxusátaférfiaknemengedhetikmeg
maguknak–hiszenaglobalizációmegszüntetiazalacsonyképzettségűekalterna
tív foglalkoztatásának lehetőségeit –, az ellenállás még mindig határozottan 
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érezhetőaziskoláskorúfiúkéselsősorbanafehérmunkásosztálybelifiúkközött
(Mahony1998).
Idővelelképzelhető,hogyaférfiakugyanolyanaránybanlesznekjelenezekena

munkahelyeken,mintanők.Ezesetbenfelmerülhetazazizgalmaskérdés,hogy
va jon az ál ta lam le írt nyel vi stí lus el vesz tie ne mi leg ér tel me zett jel le gét, mi vel a 
köz fel fo gás ban e stí lus in kább egy bi zo nyos tár sas sze re pet ját szó egyé nek tár sa
dalmiterével(azügyfélszolgálat)fogasszociálódni,éskevésbéegybizonyostársa
dalmicsoport(anők)feltételezettvonásaival.Természetesennemállítom,hogy
egybizonyosstílusnemilegértelmezettjellegénekmegszűnésebármilyenmódon
vé get vet ne a tár sa dal mi nem nyel vi konst ru á lá sá nak. Amíg a tár sa dal mi nem fon
tos tár sa dal mi ka te gó ria ma rad, ad dig a ka te gó ria lét re ho zá sá nak és új ra ter me lé
sénekegyikszínterekétségtelenülanyelviviselkedéslesz.Atársadalminemjelen
tése azonban nincs örök időkre rögzítve, így azt sincs okunk feltételezni, hogy
nyel vi meg nyil vá nu lá si for mái örök re vál to zat la nok ma rad nak.

A globalizáció meg vál toz tat ja – il let ve ké pes meg vál toz tat ni – a tár sa dal mi va ló
ság szá mos olyan for má ját („osz tály”, „etnicitás”, „nem zet”, „tár sa dal mi nem”, 
„mun ka”, és a „nyelv” is), mely a tár sa da lom tu dó so kat fog lal koz tat ja. Ezek a fej
leményekugyanolyan jelentőséggel bírnak a szociolingvisták,mint bármelymás
társadalomtudományi terület képviselői számára, és a szociolingvistáknak figye
lemmelkellkísérniükafejleményeket,bárhovavezessenekisazok.
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