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Kovács lászló

márkanevek: a márkakutatás és a nyelvtudomány 
metszéspontjában

Bevezetés

A márkanevek – habár számuk világszerte több mint 40 millióra tehető 
(World Intellectual Property Indicators 2018) – nem gyakran képezik akár 
nyelvészeti, akár marketingcélú tudományos vizsgálatok tárgyát. 

A marketingtudomány kontextusában a márkanevek hatásmechanizmusát 
összefoglalóan elemzi például Bugdahl (2005) vagy rivkin és sutherland 
(2004); míg nyelvészeti szemszögből Praninskas (1968), ronneberger-
sibold (2004), valamint Platen (1997) vizsgálja a márkaneveket. Magyaror-
szágon lényegében két szerző végez márkanevekkel kapcsolatosan mélyebb 
kutatásokat: míg Papp-váry Árpád elsősorban a marketing – pontosabban 
márkázás – megközelítéséből vizsgálja a márkaneveket és azok hatásme-
chanizmusát (vö. Papp-váry 2010, Papp-váry 2013), addig Kovács lászló 
elsősorban nyelvészeti szempontból a nyelvészet eszköztárával elemzi (vö. 
Kovács 2018, Kovács 2019). 

A márkanevek azért lehetnek egyszerre több tudományterület eszközei-
vel, illetve azok metszéspontjában vizsgálhatók, mivel – mint alább látni fog-
juk – mind a marketing, mind a nyelvtudomány területéhez elválaszthatatlanul 
hozzátartoznak. A marketingtudomány – márkázás – és a nyelvészet mellett  
a márkanevekkel a jog is foglalkozik; legyen szó egy név jogi védelméről vagy 
annak megállapításáról, hogy két név hasonlósága mennyire alkalmas arra, 
hogy a fogyasztókat megtévessze (vö. Bently–Davis–Ginsburg 2008).

Az alábbiakban elsősorban Kovács lászló kötete és kutatásai alapján írjuk 
le a márkanevek egyes összefüggéseit. A tanulmány első részében a márkane-
veket mint a marketing – márkázás – eszközeit járjuk körül, míg a második 
részben rámutatunk egyes nyelvészeti kontextusokra, amelyekben a márkane-
vek vizsgálhatók.

a márkanevek és a marketing

A márkanév a márkázás elválaszthatatlan része, hiszen az a márkát – a logó, 
a márka színei és csomagolása mellet – elsődlegesen azonosítja (vö. Gröppel-
Klein–spilski 2019). A márkáról a márka nevével tudunk kommunikálni mar-
ketingkommunikációs kontextusban – például hirdetésekben –, de ha egy 
üzletben érdeklődünk iránta, azt szintén a márka nevével tesszük meg, és in-
ternetes keresések során is arra keresünk rá. egyes szerzők ezért a márkane-
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veket a vállalatok egyik legfontosabb immateriális javaként tartják számon 
(Kohli–laBahn–Thakor 2001: 453). 

A márkanév egyik fontos funkciója a marketing kontextusában, hogy  
a terméket a többi, hasonló terméktől megkülönböztesse (langner–esch 2019: 
592). A márka neve ugyanakkor nemcsak egyfajta megkülönböztető és azo-
nosító funkciót lát el, hanem – megfelelően megválasztva – a márka egyes 
tulajdonságait és jellemzőit is kommunikálja. utalhat például a márka erede-
tére – Herendi –, a márka nevét egy országhoz kapcsolhatja – Canada Dry –, 
de egyben komplett pozicionálást is elláthat (vö. redler–esch 2019). Gon-
doljunk bele, milyen elvárásokkal keressük fel egy városban a Corner Pub,  
a Corner Söröző, a Sarki Kocsma a Boci Betépő vagy éppen a Késdobáló 
nevű vendéglátóegységeket. A név alapján előnybe részesítenénk az egyiket, 
és elkerülnénk a másikat – a preferált szórakozási igényünk és a pénztárcánk 
adta lehetőségek függvényében. 

A márkanevek alkotása során a vállalati kontextus kiemelten fontos, mi-
vel a márkanevek nem csak önmagukban kell, hogy működjenek. számos 
vállalatnak több márkája van ugyanis, amelyek egymás mellett léteznek: az 
ABInBev multinacionális vállalat például több mint 500 sör- és egyéb ital-
márkát birtokol (Becks’s, Budweiser, Leffe, Borsodi) (ABInBev 2022). ezek 
a neves, sokszor azonos piacokon versengenek egymással a fogyasztó fi-
gyelméért. ezért amennyiben egy vállalkozáson belül több márkanév is van, 
a nevek megalkotása és használata mindig komplex feladat: döntéseket kell 
hozni például arra vonatkozóan, hogy az anyavállalat neve megjelenjen-e – 
és milyen formában – a márkanévben, illetve a márkakommunikációban (vö. 
esch–Bräutigam–Honerkamp 2019).

A márkanevek esetében a marketingszakemberek számára fontosak azok az 
asszociációk – elmebeli képek – amelyeket a márkanevekhez társítunk (Aaker 
1991, Keller 1993). ezek egy része származhat magából a márkanévből – mint 
a fenti példán láttuk –, más részük azonban nem a név nyelvi jelentésére 
vezethető vissza, hanem vagy marketingkommunikációs tevékenység ered-
ménye, vagy a fogyasztók egy csoportjában tapasztalatok alapján létrejött 
képzettársítás (vö. franzen–Bouwman 2001). A lila és a tehén szavakról 
legtöbbünknek azonnal egy csokoládémárka neve jut eszébe; esetleg e sorok 
olvasása közben már érezve is a csokoládé ízét és a következő fogyasztást 
tervezve. A lila szín és a tehén összekapcsolása a márkával marketingkommu-
nikációs tevékenység eredménye: a különböző marketingeszközök megfelelő 
használata ahhoz vezet, hogy a fogyasztó elméjében asszociációk kapcsolód-
nak a márka nevéhez (Aaker 1991, Keller 1993, franzen–Bouwman 2001). 
Az asszociációk olyan jellemzőket is leírhatnak, mint a márka presztízse vagy 
árfekvése (vö. a pozicionálás, illetve franzen–Bouwman 2001). A márkához 
kapcsolódó asszociációk összessége alkotja a márka imázsát (Keller 2001).
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A márkák nevéhez elménkben kapcsolódhatnak – saját élmények vagy kör-
nyezetünk tapasztalata alapján – olyan jellemzők is, amelyeket nem a márka 
tulajdonosa hozott létre. Képzeljük el például a Lada és a Volvo neveket ol-
vasva, hogy melyik márkáról tudjuk előbb elképzelni, hogy egy új, elektro-
mos, környezetbarát, biztonságos családiautó-típust fejleszt, míg melyikről 
feltételeznénk hagyományos hajtást, nagyobb fogyasztást és technikailag 
kevésbé kifinomult megoldásokat. Többségünk egyértelműen hozzá tudná 
rendelni az egyik fajta jellemzőket az egyik, míg a másik fajta jellemzőket  
a másik márkához. ez a hozzárendelés nem lesz szükségszerűen igaz (hiszen 
csak kevesen követik naprakészen az adott gyártók fejlesztéseit), azonban 
az automatikus hozzárendelés és az elvárások nagyon jól mutatják, miként 
működnek a márkák asszociációi, és miért releváns a megfelelő kapcsolatok 
kialakítása. Gondoljunk bele, mennyire nehéz lenne meggyőzni minket ar-
ról, hogy Trabant márkanévvel elektromos hajtású sportautót vásároljunk!

Az asszociációk nemcsak a márkához kapcsolódhatnak közvetlenül, hanem 
egy már meglévő asszociációhoz is (1. ábra):

ezeket az asszociációkat Keller (1998: 74–75) szekunder (illeve tercier) asz-
szociációknak, franzen és Bouwman (2001) indirekt asszociációknak nevezi. 
ezen asszociációk jelentőségét az adja, hogy egy asszociációt a márkához kap-
csolva automatikusan további asszociációk is kapcsolódni fognak a márka ne-
véhez anélkül, hogy azokat a marketingkommunikációban explicit említenünk 
kellene. A fenti példát alapul véve elég tehát egy autómárka nevét Németor-
szághoz kapcsolni; ezzel automatikusan mindazon – pozitív és negatív – asz-
szociációkat is átvissszük a márkákra, amelyek a német autómárkákat, illetve  
a német műszaki technológia színvonalát jellemzik. A marketingtudományban a 
fent bemutatott konkrét kontextus – Németország kapcsolása a BMW márkához 
– azt jelenti, hogy a származási országot (country of origin) hangsúlyozzuk, és 
az országgal kapcsolatos pozitív képet visszük át a márkára (Papp-váry 2017). 

ez az átvitel – megfelelő eszközök használatával – nagyon sikeresen tud 
működni. Jó példa erre az Alpecin, a férfiak számára kifejlesztett sampon, 

1. ábra. Másodlagos (indirekt) asszociációk
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amely fekete színű, koffeint tartalmaz, és egyik terméke a Tuning sampon 
nevet viseli (szlogen: „Hajtuning minden hajmosásnál”), maga a csomagolás 
a motorolajok flakonjára emlékeztet, és a márka nemzetközi szlogenje így 
hangzik: „German engineering for your hair” (vö. Alpecin 2022, Alpecin 
Tuning sampon 2022). A példa nagyon jól mutatja, hogyan lehet különböző 
eszközökkel – nyelvi elemek, csomagolás, termékjellemzők – két, egymással 
nem összefüggő termékkategóriát összekapcsolni egymással, és a német mű-
szaki precizitással kapcsolatos asszociációkat átvinni egy samponmárkára. 

A marketing kontextusában elsősorban – mint látjuk – a márkanevek funk-
ciója és hatásmechanizmusa fontos: azaz a legfőbb kérdés, hogy miként tud egy 
márkanév hozzájárulni egy termék értékesítéséhez. A márkanévnek tehát gya-
korlati funkciója és feladata van: a terméket kell eladnia. ezért több publikáció 
és szerző is elemzi, hogy melyek a „jó”, illetve „rossz” márkanevek: jó márkané-
ven azokat értve, amelyek segítik, rosszon pedig azokat, amelyek megnehezítik a 
termék értékesítését (robertson 1989, rivkin–sutherland 2004, Kircher 2019).

Jó márkanév az, amely (többek között) megkülönböztető jelentéssel bír, 
egyszerű, megfelelő konnotációkat és asszociációkat aktivál, minden nyel-
ven „jó hangzású”; a rossz márkanév ezzel szemben nehezen kiejthető, túl 
általános, szakmai terminust tartalmaz, vagy túl hosszú (vö. robertson 1989, 
Platen 1997, rivkin–sutherland 2004, Keller 2013). ezek és a hasonló jel-
lemzők nyelvészeti szemszögből sok esetben nem, vagy csak nehezen értel-
mezhetőek. Az egyes jellemzők néha egymásnak is ellentmondhatnak; de 
ahogyan Kircher (2019) is utal rá, a különböző javaslatok nem kell, hogy 
egyszerre teljesüljenek, sokkal inkább szempontrendszerként kell értelmezni 
őket, amelyeket – ha mód van rá – célszerű betartani. 

A sikeres márkanevek elemzéséhez egy további kontextus is tartozik:  
a jó és nem jó márkaneveket a piaci siker ismeretében elemzik, azaz azokat 
a neveket, amelyek a piacon nem lettek sikeresek (például a piacra lépés első 
szakaszában elbuktak) – tudattalanul is, de –, kizárják az elemzésekből, akár 
jó, akár rossz nevek voltak. Itt meg kell jegyeznünk azonban, hogy a név és 
a termék nem választható el egymástól: egy rossz termék egy jó névvel sem 
lesz sokkal jobban értékesíthető, és egy kevésbé jól választott név sem tud 
egy ténylegesen jó terméket sikertelenné tenni (usunier–shaner 2002, rivkin–
sutherland 2004). A márkanevek így a marketing és a márkázás szempontjából 
nem semlegesek: vagy segítenek egy termék értékesítésben, vagy nem. 

a márkanevek és a nyelvtudomány

A márkanevek ugyanakkor a szókincsünknek is részei, így azok a nyelvé-
szeti kutatásoknak is tárgyai lehetnek. A következőkben ezért röviden fel-
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villantunk néhány lehetőséget azzal kapcsolatban, a nyelvészek hogyan 
kapcsolódhatnak be a vizsgálatukba. 

elsődleges kérdés, hogy a márkanevek tulajdonnevek – mivel részben 
a tulajdonnevek jellemzőit (egyedítés, megkülönböztetés, azonosítás) hor-
dozzák – vagy köznevek, mivel a márkanevek nem egy konkrét egyedet 
jelölnek, hanem egy olyan termékfajtát, amelyből számtalan, egymástól 
semmilyen jellemzőben nem eltérő egyed létezik (vö. Koß 1996, 2002). 
Gondoljunk például a fentebb említett „lila csokoládé” egy adott táblájára, 
amelyből világszerte több millió vásárolható meg, és amelyek lényegében 
azonosnak tekinthetőek. Megfontolandó ezen kettősség alapján – amelyet  
a vonatkozó szakirodalom is részletesen tárgyal – a márkanevek tulajdonne-
vek és köznevek melletti külön kategóriaként kezelése: Kovács (2019) kü-
lön kategóriaként kezelné a márkaneveket, amelyeknek mind a köz- mind  
a tulajdonnevekkel vannak közös elemei, Nübling, fahlbusch és Heuser (2012) 
átmeneti nevekként kezelik őket a köz- és tulajdonnevek között, szintúgy mint 
langendonck (2007: 236), aki a márkaneveket „multidenotative proprio-
appellative lemma”-ként definiálja.

A nyelvészek számára nagyon gyümölcsöző kutatási terület lehet a már-
kanevek csoportosítási lehetőségeinek feltárása, illetve azoknak a nyelvi és 
nem nyelvi eszközöknek az elemzése és rendszerezése, amelyek segítségével 
márkanevek alkothatók (Praninskas 1968, Platen 1997, rivkin–sutherland 
2004, ronneberger-sibold 2004, Kovács 2019). Mint láttuk, a vizsgálat-
ra rendelkezésre álló korpusz – több mint 40 millió márkanév – bőséges: 
az elemzések elképzelhetők egy-egy országban, egy nyelvterületen, egy 
fogyasztói piacon vagy egy termékkategóriában. A vizsgálatok az egyik 
legproduktívabb névfajta leírása mellett az új márkanevek létrehozását is 
megkönnyíthetik. A kutatás így lehet deskriptív, összegyűjtve például egy 
konkrét termékkategória neveit egy adott piacon és időszakban, de ugyan-
akkor javaslatokat is megfogalmazhat az elemzések alapján: adott termékka-
tegóriában milyen névadási trendek figyelhetők meg, és ezek alapján milyen 
névadási stratégiák javasoltak (Kovács 2019). Hozzátéve, hogy sok esetben  
a helyes stratégia pontosan az lehet, ha szembemegyünk a trendekkel: az 
egyesült Államokban a legsikeresebb francia bormárka a Fat Bastard (fino-
man fordítva: ’kövér disznó’) nevű bor volt, a 2000-es évek elején (vö. Kovács 
2018). Kérdéses, hogy ki tudta volna előre jelezni egy francia bor sikerét egy 
ennyire a bornévadási hagyományoknak szembemenő névvel.

egy másik vizsgálandó terület a márkanevek helyesírása (Kovács 2019). 
Helyesírási szempontból a szabályozás egyértelműnek tűnik (AkH. 194., 
195.), amíg nem szembesülünk például azzal, hogy habár a márkanevek nagy 
kezdőbetűvel írandók, egyesek – például az adidas – kis kezdőbetűvel vannak 
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védjegyként nyilvántartva. Kérdéses, hogy ilyen esetben elvárható-e a már-
kanév nagybetűvel írása? A szabályok egyértelműsítése mellett hasznos len-
ne olyan aktuális értelmezések készítése, amelyek a helyesírási szabályok 
használatát márkanevek esetében pontosítják, illetve részletesen, példákkal 
együtt bemutatják (vö. fercsik 2001, fercsik 2007). 

vizsgálhatjuk a hangszimbolika és a márkanevek összefüggéseit is: több 
nemzetközi kutatás mutat rá, hogy bizonyos hangokkal összekapcsolunk 
egyes terméktulajdonságokat; például a név alapján a Dotil inkább sötétebb, 
míg a Detil inkább világosabb sörre utaló név (Klink 2000), illetve a Frosh 
nevű fagylalt krémesebb „hangzású”, mint a Frish (yorkston–Menon 2004) 
vagy a p, t, k, f, s hangok azt a képzetet hívhatják elő a fogyasztóban, hogy az 
a gyógyszer, amelynek neve ezeket a mássalhangzókat tartalmazza, gyorsabb 
hatású, illetve kevésbé invazív (Abelt és Glinert idézi Benczes 2019; rész-
letesen számos példával vö. Benczes 2019 és elsen 2016). Meg kell jegyez-
nünk azonban, hogy a hangszimbolikai kutatások eredményei nem minden 
esetben egyértelműek: a korai kutatások módszertana nem kiforrott, illetve 
az egyes eredmények alapján megfogalmazott általánosítások nem biztos, 
hogy minden esetben megállják a helyüket – ezért ezen első eredmények 
igazolására további kutatások szükségesek (vö. elsen 2016). A hangszimbo-
likai kutatások – megfelelő módszertannal – tehát szintén hozzájárulhatnak 
sikeres márkanevek alkotásához.

A márkanevek azonban nemcsak helyiek, hanem nemzetköziek is lehet-
nek: a nemzetközi piacon is helyt kell állniuk, és működniük kell. Így rele-
váns kérdés a fordításuk, illetve adaptálásuk, azaz hogy adott piacon milyen 
márkanév alatt forgalmazzák a lényegében azonos termékeket. 

london utcáit járva meglepően ismerős külsejű gépkocsikkal találkoz-
hatunk, a márkanevek és a logó láttán azonban elbizonytalanodunk: miért 
hívják Vauxhallnak az Opeleket? A márkanév használatának vagy változ-
tatásának kérdése minden esetben felmerül, ha új piacot célzunk meg – és 
a névvel kapcsolatban meghozott döntések hozzájárulhatnak a sikeresség-
hez vagy a bukáshoz az adott piacon. A Magyarországon sikeres Csersze-
gi Fűszeres bor vagy a Pöttyös Túró Rudi magyar neve hangzatos ugyan,  
a külföldi piacon azonban egy ilyen nevű termék – legyen az bármennyire 
is ízletes – eladhatatlan lenne. ezért az előbbit az Unpronounceable Wine 
(’kiejthetetlen nevű bor’), míg utóbbit Dots (’pöttyök’) néven vezették be 
külföldön (Kovács 2019).

egyértelmű, hogy megfontolandó egy márkanév fordítása akkor, ha a már-
kát egy olyan országban szeretnénk bevezetni, amely más írásrendszert hasz-
nál, mint a márka „hagyományos” neve. ez a helyzet gyakori, ha a nyugati 
márkák a kínai piacot célozzák meg: ebben az esetben a nevet lefordíthatjuk, 
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amelyre három alapvető eljárás áll rendelkezésre: 1) a márka nevét hangzás 
alapján „fordítjuk”, tehát a márkanév hangzása legyen a kínai piacon az eredeti 
márkanévéhez közeli; 2) a márkanév jelentését – amennyiben van – fordítják 
le a hangzástól függetlenül, vagy 3) mindkét szempontot figyelembe veszik 
(shrum et al 2012). A fordítástudomány így az eszköztárával és fordítástechni-
kai módszereivel segíteni tudja a márkanevek fordítását (vö. pl. slíz 2019). 

egy további lehetséges kutatási terület azon márkanevek hatásmechaniz-
musának a vizsgálata, amelyek megtévesztenek minket, például vagy hamis 
országeredetet sugallva (a L’Eggs egyesült államokbeli márka francia hang-
zással) vagy egy sikeres márkanevet utánozva, például abibas (≈adidas), 
Johnnie Worker (≈Johnnie Walker).

előbbi – a L’Eggs – a foreign language Display stratégiája. Az flD 
esetében a cél, hogy egy idegen nyelvi elem – például a márkanév – segít-
ségével egy adott kultúrához kapcsolható pozitív asszociációkat hívjon elő, 
azzal a szándékkal, hogy az adott kultúrával vagy nyelvvel kapcsolatos po-
zitív asszociációkat a fogyasztók az elméjükben a márkával is összekössék 
(Hornikx–van Meurs 2020). 

ez akkor szükséges, ha egy ország imázsa jobban megfelel az adott ter-
mékkategóriának – például egy mélyhűtött pizzamárka esetében egy olasz 
vagy olaszosan hangzó márkanév alapján más asszociációkat aktiválunk, 
mint egy magyar (vagy német) márkanév esetében. Ristorante, Guseppe, 
Pizza Feliciana Classica, Cucina Nobile, Trattoria Alfredo, Pizza D’Oro 
– ezen pizzák márkanevei hangzatos olasz nevek, amelyek alapján azonnal 
Olaszországra, az olasz konyhára és az olasz életstílusra gondolunk. ezek  
a pizzák azonban nem Olaszországból származnak: az első négy a Dr. Oetker, 
a Cucina Nobile az Aldi, a Trattoria Alfredo a lidl márkája, így ezek német 
pizzák; míg a Pizza D’Oro magyar márka. ebben az esetben tehát a márka 
neve vagy a márkakommunikáció nyelvhasználatának kontextusa (pl. szlo-
gen) egy márkát egy adott országhoz (vagy nyelvhez) kapcsol. 

ezzel szemben a márkanevek utánzása – pl. Johnnie Worker – egyér-
telműen olyan névalkotási metódus, amely nemcsak etikailag, de jogilag is 
támadható: ebben az esetben egy sikeres márka – legtöbb esetben jogilag 
levédett nevét – módosítják olyan formában, hogy az az eredeti névre emlé-
keztessen, és a márkát kevésbé, például csak hallomásból ismerő fogyasztót 
megtévessze. sok esetben – pontosan ennek elkerülésére – a vállalatok nem-
csak az „eredeti”, használatban lévő nevet védetik le jogilag, hanem az ahhoz 
nagyon hasonlító elnevezéseket is (Platen 1997).

Izgalmas kutatási terület emellett a márkanevekhez kapcsolódó asszo-
ciációk vizsgálata. ez a terület – mint fentebb láttuk – a marketingközpontú 
vizsgálatoknál is kiemelt jelentőségű, maga az asszociációs módszer azonban  
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a nyelvtudományban is használatos, legalábbis Galton (1879) első vizsgálatai 
óta. A módszer újabb reneszánszát éli a 2000-es évek közepétől, amióta a nagy 
digitális asszociációs adatbázisok megalkotása és elemzése – az informatikai 
eszközöknek és módszereknek köszönhetően – sokkal egyszerűbbé vált (vö. 
Kovács 2013). A márkanevek kontextusában – mint fentebb láttuk – az asz-
szociációk olyan képek, szavak, érzések, amelyeket a márkanév az elménkben 
előhív, illetve amelyek a márkanevet hívják elő elménkből. A fenti lila tehén 
példája nagyon jól szemlélteti az asszociációk szerepét és relevanciáját. egy 
márka asszociációinak vizsgálata felhívhatja a figyelmet a márka erősségeire 
és azon pozitív tulajdonságaira, amelyeket hirdetésekben célszerű lehet hang-
súlyozni, és egyben rávilágíthat azokra az összefüggésekre is – a negatív asz-
szociációkon keresztül –, amelyek a márka tulajdonosa számára potenciálisan 
veszélyeket jelentenek (részletesen vö. Kovács 2019). Márkaasszociációs 
kutatások számos kontextusban végezhetők: akár egy város nevével kapcso-
latos asszociációk is elemezhetők, és segítségükkel könnyen feltérképezhető 
egy adott csoport városképe (Kovács et al. 2020). 

Az asszociációk elemzése a márkával kapcsolatos valós képet mutatja be: 
egyrészt a segítségével mérhető egyes marketingkampányok rövid és hosz-
szú távú sikere, másrészt kimutatható, hogy a márka képe a társadalomban 
mennyire és miben tér el attól a képtől, amelyet a marketingkampányok köz-
vetíteni próbálnak. 

A marketingközpontú publikációk, mint fentebb láttuk, sok esetben jó és 
rossz márkanevekről beszélnek. fontos ugyanakkor hangsúlyoznunk, hogy 
egy márkanév önmagában a legritkább esetben rossz, illetve jó. sokkal inkább 
beszélhetünk jó és rossz (vagy kevésbé jó) nevekről egy adott korszakban, egy 
adott termékkategória és egy adott piac (és nyelv) kontextusában. Így például 
mindenki számára érthető, hogy miért nem lenne jó márkanév a magyar pia-
con a Kukident német fogápoló termékek neve, illetve a Саратов (szaratov), 
az orosz (szovjet) hűtőszekrénymárka neve. Hozzátéve: egy jó márkanév 
önmagában nem lesz, és nem lehet a siker záloga: a név mögött megfelelő 
terméknek kell állnia ahhoz, hogy az sikeres legyen. egy jó termék kevésbé 
hangzatos névvel is lehet sikeres, ahogy a Rubik’s Cube (Rubik-kocka, Bűvös 
kocka) név is bizonyítja. Az angol piacon a kevésbé hangzatos név ellenére  
a termék sikere évtizedek óta töretlen.

Összefoglalás és kitekintés

A márkanevek vizsgálata, mint láttuk, izgalmas, interdiszciplináris terület: 
márkanevekkel mind a marketingtudomány, mind a nyelvtudomány foglal-
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kozhat. sajnálatosan kevés azonban azon nyelvészeti vagy nyelvtudományi 
módszereket és/vagy összefüggéseket megfelelően alkalmazó vizsgálatok 
száma, amelyek segítenék a márkanevek pontosabb nyelvészeti és egyút-
tal marketingközpontú megismerését. ez annál is sajnálatosabb, mivel már 
lutzeier (2000, 2001) kutatásai is rámutattak a nyelv(észet)i tudás hasznosít-
hatóságára a márkanevek alkotásában.

reméljük, hogy a közeljövőben a márkanevek tudományos vizsgálata 
Magyarországon is egyre nagyobb szerepet kap és kaphat mind a marke-
tingtudomány, mind a nyelvtudomány keretein belül. Az egyes diszciplíná-
kon belüli, valamint az interdiszciplináris vizsgálatok eredménye nemcsak  
a márkanevek nyelvi jellemzőinek és hatásmechanizmusának pontosabb 
megismerése lehet, hanem olyan márkanevek megalkotása is, amelyek mind-
két diszciplína kutatóinak tudását ötvözik.
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