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unk számára, Susan Abi     gail Tomalin pe
dig Susan Saran don ra váltott.

Az alliterálás oltárán sokan feláldoz
zák hosszabb nevüket – ami, mint már 
láttuk, egyébként is célszerű. Így lett  
Bri  gitte AnneMarie Bardotból Bri  
git te Bardot, Claude Joséphine Rose 
Car di na léból Claudia Cardinale, Charles 

Spen cer Chaplinből Charlie Chaplin, 
Syl vester Gardenzio Stallonéból pe
dig Sylvester Stallone. A rövid név köny
nyebben kiejthető és megjegyezhető, 
amit láthatóan tudnak azok is, akik hár
mas alliterációból kettesre váltottak: Így 
lett Cornelius Crane Chaseből a vicce
sen hangzó Chevy Chase, Ryan Rodney 
Rey noldsból pedig szimplán Ryan Rey
nolds. Ugyanakkor Walter Willison in
kább a nem alliteráló, de egyszerűbb 
Bruce Willisre cserélt.

Hollywoody Allen
Érdemes megfigyelnünk, hogy kevés ki
vételtől eltekintve a sztárok nevei maxi
mum négy szótagosak – és ugyanezt 
ajánlják a márkanévadó cégek klasszi
kus termékek esetén is. Ahogy azt is, 
hogy a márkanevet könnyű legyen kiej

teni és hangzása minél dalla
mosabb legyen.

Nem csoda, hogy Virginia 
Kathe rine McMath a zseniális 
hangzású Ginger Ro gers név
re cserélt, Francis Gumm a 
dallamosabb Judy Garlandra 
váltott, So fia Scicolone pe
dig a szintén finomabb, fran
ciásabb Sophia Lorenre cse
rélt. A Caryn Johnson név 
elég unalmasan hangzik, 
de a Whoopi Goldbergre 

ugye felkapjuk a fejünket? Allan Stewart 
Königsberg sem sejtet nagy komikust – 
annál inkább a rövid Woody Allen. Nem 
véletlen az sem, hogy az Oprahshow 
kitalálója is váltott: eredetileg Orpah 
Winfrey volt, de az kevésbé jól hangzik.

A divat világában különösen fontos, 
hogy a név szinte bársonyos legyen: 
ezért aztán Ralph Lifshitz Ralph Lau ren
re cserélt. David Copperfield is jobb bű
vészt sejtet, mint az eredeti David Kot kin. 
De még a marketingesek közt is meg

figyelhető mindez: a híres jövőjós, Faith 
Popcorn eredetileg Faith Plotkin volt.

Néha a nevek szinte véletlenül szü
letnek. William Michael Albert Broadot 
a középiskolai tanárja titulálta semmire
kellőnek (angolul „idle”). Zenészként az
tán mégis zseniálisat alkotott, megtartva 
a jelzőt: így lett Billy Idol, az angol rock 
és punk fenegyereke. Gordon Matthew 
Sumnert zenekarvezetője feketesárga 
csíkos pulóverje miatt csúfolta, ami egy 
darázsra emlékeztette: a fullánk pedig 
angolul Sting. Paul David Hewson egy 
hallókészülék márkájára lett figyelmes, 
így lett a neve Bono Vox. Ami ráadásul  
angolul „jó hang”ot, olaszul pedig „sze
xis”t is jelent.

Stábszabályok
Nem kétséges, hogy a hollywoodi sztá
rok példája jó néhány tanulsággal szol
gál nekünk, marketingeseknek. Példáik 
nyomán akár az alábbi szabályrendszert 
is felállíthatjuk a márkanévválasztással 
kapcsolatban: a márkanevünk legyen 
rövid, minél kevesebb szótagból álló, 
minél kevesebb különböző betűt tartal
mazó, könnyen kiejthető, lehetőség sze
rint alliteráló, egyedi, megkülönbözte
tő és nemzetközileg is állja meg a he
lyét. Persze mindez nem elég, ha nem 
áll mögötte kiváló színész, zenész, a mi 
esetünkben pedig kiváló termék. 

Névváltó sztárok
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Allan Stewart Königsberg  woody Allen

Andre romell young  dr. dre

Anna Mae Bullock  tina turner

Brian Hugh warner  Marilyn Manson

Brigitte Anne-Marie Bardot Brigitte Bardot

Carlo Pedersoli Bud Spencer

Caryn Johnson  whoopi Goldberg

Catherine Fabienne dorléac Catherine deneuve

Chan Kong Sang  Jackie Chan

Charles Buchinski Charles Bronson

Charles Edward Anderson Berry Chuck Berry

Charles Spencer Chaplin Charlie Chaplin

Cherilyn Sarkisian la Piere Cher

Claude Joséphine rose Cardinale Claudia Cardinale

Cordazer Calvin Broadus  Snoop doggy dogg

Cornelius Crane Chase Chevy Chase

Curtis Jackson  50 Cent 

dana Elaine owens  Queen latifah

david Kotkin david Copperfield 

david robert Hayward-Jones  david Bowie

demetria Gene Guynes demi Moore

Earvin Johnson Magic Johnson

Edda van Heemstra Hepburn-rusten Audrey Hepburn

Edith Giovanna Gassion Edith Piaf 

Eithne ní Bhraonáin Enya

Eldrick tont woods tiger woods

Enrique Jose Martin Morales  ricky Martin

Eric Patrick Clapp  Eric Clapton

Faith Plotkin  Faith Popcorn 

Francis Gumm  Judy Garland

Georgios Kyriacos Panayiotou George Michael

Gordon Matthew Sumner Sting

Greta lovisa Gustafson  Greta Garbo

Harry rodger webb Cliff richard

Helen Folasade Adu Sade

isidore demsky  Kirk douglas 

Jennifer Anastassakis Jennifer Aniston

louise veronica Ciccone Madonna

Mario Girotti  terence Hill

Marion Michael Morrison John wayne

Marshall Bruce Mathers iii.  Eminem

Michael Shalhoub  omar Sharif

natalie Hershlag  natalie Portman 

nastassja nakszynski nastassja Kinski

nicolas Kim Coppola  nicolas Cage

norma Jeane Mortenson Marilyn Monroe

orpah winfrey  oprah winfrey 

Paul david Hewson Bono

Quentin leo Cook  Fatboy Slim

ralph lifshitz ralph lauren

reginald Kenneth dwight  Elton John 

robert Allen Zimmerman  Bob dylan

ryan rodney reynolds ryan reynolds

Sai Fon, Jun Fan  Bruce lee

Sofia Scicolone  Sophia loren

Stefani Joanne Angelina Germanotta lady Gaga

Stevland Hardaway Morris Stevie wonder

Susan Abigail tomalin Susan Sarandon

Sylvester Gardenzio Stallone Sylvester Stallone

tara leigh Patrick Carmen Electra 

thomas Mapother iv. tom Cruise 

virginia Katherine McMath  Ginger rogers 

walter Matuschanskayasky walter Matthau

walter willison  Bruce willis

william Henry Pratt  Boris Karloff

william Michael Albert Broad Billy idol

winona laura Horowitz winona ryder
Forrás: MM-gyűjtés

Ki az a Stefani Joanne Angelina Ger
manotta? Elsőre aligha tűnik isme

rősnek, pedig az egész világon népsze
rű. Mi több, hazánkban nemrég telt há
zas koncertet adott. Igen, ő nem más, 
mint Lady Gaga, akinek az esete rög
tön két dologra is rámutat: a hosszabb 
névnél jobb a rövid, a bonyolultnál pe
dig az egyszerűbb. Nem csoda, hogy 
„elődje”, Madonna is rövid név mellett 
döntött: eredetileg Madonna Louise 
Veronica Cicconeként anyakönyvezték.

Menő választás
Az egyszerűsítésre különösen akkor 
 van nagy szükség, ha teljesen idegen 
hangzású a név – rosszabb esetben 
mind a vezeték, mind a keresztnév. Mit 
szólunk például a következő fér  fi ne
vek hez:  Charles Buchinski, Wal  ter 
Ma tus chans       kayasky, illet ve Geor   
gi o  s Kyria cos Pa n ayiotou? Valószí
nűleg jobban ismerjük őket Char les 
Bron sonként, Walter Matt hau ként  
és George Mic haelként.

És a hölgyek? Ismerős Edda 
Van Heemstra HepburnRusten, 
Wino na Laura Horowitz, Jennifer 

Anastassakis, Nastassja Nakszynski, 
Natalie Hershlag vagy éppen Demetria 
Gene Guynes neve? Nem csodálkoz
hatunk rajta, hogy valami rövidebbet és 
egyszerűbbet javasoltak nekik a holly
woodi ügynökök. Így lett belőlük Audrey 
Hepburn, Winona Ry der, Jennifer Anis
ton, Nastassja Kins ki, Natalie Portman 
és Demi Moore. Akadnak olyan ese
tek is, amikor viselőik egyetlen névre 
rövidítettek: így lett Cherilyn Sarkisian 
La Piereből Cher, vagy így vált világ
hírű modellé a szomáliai Iman, aki az 
Abdulmajidot hagyta el neve mögül. Né
miképp összetett Thomas Mapot her IV. 
(igen, négy) esete. Egyes források sze
rint, amikor első ügynökével találkozott, 
az megmondta neki, hogy ezzel a név
vel ebben az életben nem lehet sikeres. 
A szobában épp egy luxus óceánjáró 
plakátja volt kiragasztva, így az ügynök 
a Tom Cruise nevet javasolta. Más forrá
sok szerint ez már eredetileg is megtalál
ható volt a színész nevében.

Carlo és Mario
Míg az előbbi esetekben a vezeték
név egy részletére és/vagy a kereszt
névre ráismerhetünk, addig szép szám
mal akadnak olyan esetek is, amikor tel
jesen más lett az új név. Ennek egyik 
fő oka az, hogy Hollywoodban nagyon 
sokáig jobban kedvelték az angolo
san hangzó neveket. Így lehetett férfi
ideál Isidore Demsky – persze a sokkal 
férfiasabb Kirk Douglas néven. Marion 
Michael Morrison egyszerűbb, cowbo
yosabb nevet kapott: ő lett John Wayne. 
Carlo Pedersoli és Mario Girotti neve 
még azoknak se mond sokat, akik gye
rekként az ő filmjeiken nőttek fel, és még 

ma is rendszeresen megnézik bunyói
kat a tévében: nem másról van szó, mint 
Bud Spencerről és Terence Hillről. Hogy 
betörhessen az amerikai piacra, a hong
kongi Chan Kong Sang szintén amerika
nizált: Jackie Chanre.

Van persze némileg fordított eset is: 
Tara Leigh Patrickot a spanyol opera 
és az antik világ hősnői inspirálták, mi
kor Carmen Electra névvel került a nyu
szis magazin címoldalára, majd később 
a filmvászonra. Az egyiptomi születésű 
Michael Shalhoub pedig az egyiptomi 
hangzású Omar Sharifra váltott.

A névcsere zenészeknél is tetten ér
hető. Lady Gaga mellett rengeteg pél
da sorakozik. Robert Allen Zimmerman 
kedvenc költője, Dylan Thomas után ne
vezte át magát Bob Dylannek. Reginald 
Kenneth Dwight az Elton John nevet 
vette fel. Stevland Hardaway Morris, 
a vak zongorista csodálatos képessé
geire utalva lett Stevie Wonder, Brian 
Hugh War ner pedig egy híres színésznő, 
Marilyn Monroe és egy sorozatgyilkos 
Charles Manson neveiből „gyúrta” ösz
sze magát Marilyn Mansonná. 

Dupla dinamit
Ahogy az előbbiekből kitűnik, a megkü
lönböztethetőség is kulcs a névválasz
tásban. Nem véletlen, hogy sokan nem 
akarják híres felmenőik nevét viselni, hi
szen nehéz az ő nyomdokaikba lépni. 
Nicolas Kim Coppola a híres rendező, 
Francis Ford Coppola nagybácsi súlyát 
érezte, ezért inkább Nicolas Cagere vál
tott. Martin Sheen két fia is híres lett: az 
egyik Charlie Sheen néven, a másik pe
dig Emilio Estevezként. (Az apuka, Mar
tin Sheen egyébként eredetileg Ramon 

Estevez volt.)
Utóbbi átvezet minket még egy 

fontos szemponthoz. Szembetű
nő, hogy a hollywoodi színészek és 
ügynökeik  mennyire szeretik az al
literáló neveket. A leginkább ekla
táns példa Ma ri      lyn Monroeé, aki Nor
ma Jeane Mor ten      sonként látta meg 
a napvilágot. Gre ta Lo visa Gustafson 
Greta Garbó ként ismert mindannyi
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Hollywoodi márkanevek
A névválasztás 
talán a leg fon
tosabb márká 
zási döntés. 
Hogy ezt kik 
tudják a leg job
ban? A holly 
woodi színészek 
és világsztárok, 
akiktől, mi, 
marketingesek 
is sokat 
tanulhatunk.

Tudta-e...?
Arnold Schwarzenegger első film-
jében, a Herkules New Yorkban 
stáblistáján Arnold Strongként sze-
repelt. Később a hollywoodi ügynö-
kök javaslata ellenére is ragaszko-
dott eredeti nevéhez.


