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A három valaha volt legjobb ötletemnek: 
feleségemnek, Nancynek
és fiaimnak, Marknak és Timnek
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9

Előszó

H ét évig oktattam egy 16 hetes reklámkurzuson a Dél- 
Kaliforniai Egyetemen (USC). A kurzust az AAAA, 

az American Association of Advertising Agencies szpon-
zorálta, és az volt a célja, hogy a reklámügynökségeknél 
dolgozó fi atalok áttekintést kapjanak választott szakmá-
jukról.

Az egyik oktató az ügyfélmenedzsmentrôl beszélt, 
mások a médiáról és a piackutatásról. Én a reklám-
készítésrôl.

A hirdetésekrôl és a reklámokról tartottam órát, a 
névre szóló küldemények rendszerérôl és a köztéri pla-
kátokról, arról, hogy mitôl jó egy fôcím, és mitôl 
meggyôzô a szöveg. Szóltam a zene és a szignálok 
szerepérôl, a termékbemutatókról és az ajánlásokról, az 
elônyökrôl, a típusválasztásról, a célközönségrôl és a 
terjesztési pontokról, az alcímekrôl, a stratégiákról, az 
elô zetesek jelentôségérôl, a kuponokról és a mellék-
letekrôl, satöbbi, satöbbi.

Az elsô év végén megkérdeztem a végzôsöket, sze-
rintük mi az, amirôl beszélnem kellett volna, mégsem 
tettem.

– Az ötletekrôl – felelték. – Azt mondta, hogy min-
den reklám egy ötlettel kezdôdik – írta egyikük. – De azt 
sosem említette, mi az ötlet, és hogyan lehet kitalálni 
ötleteket.

Tehát.
A következô hat évben az ötletekrôl beszéltem, és 

arról, hogyan juthatunk ötletekhez.
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Nem csak reklámötletekhez. Bármilyen ötlethez.
Hiszen tanítványaim közül csak kevesek feladata 

volt a hirdetési és reklámötletek kitalálása; a többség 
ügyfélmenedzser volt, médiatervezô és piackutató, nem 
pedig szövegíró vagy mûvészeti vezetô. De mindegyi-
küknek, ahogy neked és bárkinek, aki az üzleti életben, 
a közigazgatásban, iskolákban vagy otthon dolgozik, 
legyen akár kezdô vagy rutinos, tudnia kell, mi fán te-
remnek az ötletek.

Miért? 
Elôször is azért, mert az új ötlet a haladás motorja. 

Új ötletek nélkül minden pang. Az új üzleti koncepció 
kidolgozásával megbízott igazgatóra, a termék értéke-
sítésében áttörést jelentô módszerre vágyó hirdetôre, 
az ötödikeseket tanító, emlékezetes iskolai programot 
szervezni igyekvô tanárra, a hagyományos sorsjegye-
ket hatékonyabb módon árulni akaró önkéntesre is 
vonatkozik, hogy az új ötletek kitalálásának képessége 
alapvetô fontosságú a sikerhez.

Másodszor azért, mert a számítógépes rendszerek 
sok olyan feladatot elvégeznek, amit korábban ember 
oldott meg, így (legalábbis elméletben) megszabadíta-
nak bennünket a kulimunkától, ezért ránk azok a kre-
atív munkák maradnak, amire ezek a rendszerek nem 
képesek. 

Harmadszor pedig azért, mert olyan korban élünk, 
amikor úgy elönt minket az információ, hogy néha 
szinte azt érezzük, belefulladunk. Manapság az új ötle-
tek folyamatos dömpingjére van szükség ahhoz, hogy 
egyik vagy másik elérje célját és megvalósulhasson.

Ez azért van, mert az információ igazi értéke – amel-
lett, hogy segít jobban megérteni a dolgokat – csak 
akkor mutatkozik meg, ha más információkkal kom-
binálva új ötletekhez vezet: olyan ötletekhez, amelyek 
segítenek a problémák megoldásában, amelyek az em-
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berek hasznára vannak, amelyek megmentenek, meg-
javítanak, megteremtenek dolgokat, amelyek jobbá, ol-
csóbbá, hasznosabbá tesznek termékeket, szolgáltatáso-
kat. Vagyis megvilágosító, erôt és ihletet adó, gyarapító 
és bátorító ötletekre van szükségünk nap mint nap.

Ha nem használjuk fel ezt a rengeteg információt 
ilyesfajta ötletek elôállítására, az pazarlás. 

Röviden összefoglalva: a történelem folyamán nem 
volt még olyan kor, amikor az ötletekre ilyen szükség lett 
volna és ilyen értékesek lettek volna, mint manapság.
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Bevezetés

Mi az ötlet?

Tudom a választ. A válasz az emberiség szívében van! Tessék? 
Válasz egy tucat? Azt hiszem, eltévesztettem a házszámot. 

Charles Schultz

Hálás voltam, hogy azonnal tudtam válaszolni, és ezt meg is 
tettem. Azt mondtam: nem tudom.

Mark Twain

Ha a válasz a szerelem, megkérhetném, hogy fogalmazza át 
a kérdést?

Lily Tomlin
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M ielôtt azt taglalnánk, hogyan lehetnek jó ötleteink, 
elôbb arról kell beszélnünk, mi az ötlet. Mert ha 

nem tudjuk, mirôl beszélünk, nehéz kieszelni, hogyan 
juthatnánk abból a valamibôl többhöz. 

Az egyetlen nehézség: mi az ötlet defi níciója?
A. E. Housman azt mondta: „Nem tudnám jobban 

meghatározni, mi a költészet, mint ahogy egy terrier 
defi niálná a patkányt, de mindketten azonnal felismer-
jük a tárgyat a bennünk keltett érzetekrôl.” A szépség 
is ilyen. Hasonlóképpen az olyasféle dolgok is, mint a 
minôség és a szerelem.

És persze az ötlet. Amikor ötlet születik, azonnal fel-
ismerjük, megérezzük valami bennünk rejlô érzékelô 
segítségével. De próbáljuk csak meg defi niálni!

Ha értelmezô szótárakat, enciklopédiákat lapozunk 
fel, többféle meghatározással találkozunk: „Gondolko-
dási tevékenység eredménye, gondolat vagy tudás, ami 
az elmében potenciálisan vagy valóságosan megjele-
nik” és „A legmagasabb kategória: az értelem kiteljese-
dése és végterméke.” Vagy: „Transzcendens entitás, va-
lós modell, amelynek a valóságban létezô dolgok nem 
tökéletes reprezentációi.”

Mindez nagyon jól hangzik.
A meghatározás nehézségét azonban tökéletesen ki-

fejezi Marvin Minsky The Society of Mind (Az elme társa-
dalma) címû könyvében: 
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„A defi níciók csak a logikában és a matematikában 
írják le tökéletesen a fogalmakat... Azt, hogy mi a 
tigris, defi níció nélkül is lehet tudni, de defi niálhat-
juk a tigrist úgy is, hogy alig tudunk róla valamit.”

Ha azonban hétköznapi embereket kérünk meg, defi ni-
álják az ötlet fogalmát, sokkal jobb válaszokat kapunk; 
olyan válaszokat, amelyekkel már elég közel juthatunk 
a fogalom és maga a dolog meghatározásához is.

Íme néhány válasz azok közül, amelyeket munkatár-
saimtól és diákjaimtól kaptam a Dél-Kaliforniai Egyete-
men és a Los Angeles-i Kalifornia Egyetemen (UCLA):

„Olyasmi, ami annyira nyilvánvaló, hogy ha valaki 
felhívja rá a fi gyelmünket, azon csodálkozunk, miért 
nem nekünk jutott eszünkbe.”

„Az ötlet magában foglalja és leegyszerûsíti egy 
szituáció minden aspektusát. Egyetlen csomóba 
köti az elvarratlan szálakat. Ez a csomó az ötlet.”

„Egy általánosan ismert vagy elfogadott dolog azon-
nal érthetô megjelenítése újszerû, egyedi vagy várat-
lan módon.”

„Valami új, amit az elôzményeibôl nem lehetett 
elôre látni.”

„Az intuíció felvillanása, ami lehetôvé teszi, hogy 
olyan új fényben lássuk a dolgokat, ami két, lát-
szólag különbözô, össze nem illô gondolatot egy új 
koncepcióban egyesít.”

„Az ötlet az összetettet meglepôen egyszerûvé szin-
tetizálja.”
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Úgy tûnik nekem, hogy ezek a defi níciók (valójában 
inkább leírások, de ez ebbôl a szempontból mindegy, 
mert a lényeget ragadják meg) jobban érzékeltetik azt a 
nehezen körülírható fogalmat, amit ötletnek nevezünk, 
mert szintézisrôl és problémákról, valamint ösztönös 
megérzésrôl és nyilvánvalóságról szólnak. Nekem sze-
mély szerint James Webb Young meghatározása tetszik 
a legjobban, ezt vettem e könyv alapjául:

„Az ötlet nem több és nem kevesebb, mint a régi 
elemek újfajta kombinációja.”

Két oka van annak, amiért ezt olyan nagyon kedvelem. 
Elôször is gyakorlatilag arra világít rá, hogyan le-

hetnek ötleteink, mert azt állítja, hogy ötletet alkotni 
olyan, mint a meglévô hozzávalókból új ételt összehoz-
ni. Csak annyit kell tenni, hogy a szokásos alapanyago-
kat új módon kombináljuk. Ilyen egyszerû.

Sôt nemcsak egyszerû, de különösebb zsenialitás sem 
szükséges hozzá. Ahogy nem kell hozzá Nobel-díjasnak, 
ûrkutatónak, világhírû mûvésznek, koszorús költônek, 
reklámgurunak, Pulitzer-díjasnak, elsô osztályú feltalá-
lónak sem lenni. 

„Szerintem hiba a kreatív tevékenységre mint vala-
mi szokatlan dologra gondolni” – írta Jacob Bronowski 
tudós és fi lozófus.

Teljesen hétköznapi embereknek is naponta vannak 
új ötletei. Mindennap alkotnak, feltalálnak, felfedeznek 
valamit. Mindennap új módszereket találnak ki autók, 
mosogatólefolyók, ajtók javítására, vacsorakészítésre, 
az értékesítés növelésére, takarékoskodásra, gyermeke-
ik oktatására, költségcsökkentésre, termelésnövelésre, 
emlékeztetôk és javaslatok megírására, dolgok jobbá, 
könnyebbé vagy olcsóbbá tételére, és még hosszan foly-
tathatnám a felsorolást, mi mindenre. 
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Azért is tetszik ez a megfogalmazás, mert arra össz-
pontosít, ami szerintem kulcsfontosságú az ötlete lés-
ben, nevezetesen az egyes elemek kombinálására. Bár mi, 
amit valaha olvastam az ötletekrôl, nem szólt másról, 
csak a dolgok kombinálásáról, összekapcsolásáról, mel-
lé rendelésérôl, szintézisérôl vagy (képzet)társításáról.

„Teljesen nyilvánvaló – írta Jacques Hadamard –, hogy 
a feltalálás és a felfedezés folyamata, akár a matemati-
kában, akár az élet más területén, az ötletek kombiná-
lásával kezdôdik… A latin cogito, gondolni ige etimoló-
giája: összerázni. Már Szent Ágoston is megállapította, 
hogy az intelligo jelentése: több közül választani.”

„Ha egy költô teljes mértékben a munkájának szen-
teli gondolatait – írta T. S. Eliot –, folyton különbözô 
tapasztalatokat ötvöz. Az átlagember tapasztalása kao-
tikus, szabálytalan, töredékes. Szerelmes vagy Spinozát 
olvas, de a két tapasztalásnak semmi köze egymáshoz, 
ahogy nem kapcsolódik sem az írógép kopogásához, 
sem a fôzés illataihoz. A költô elméjében ezek a tapasz-
talások mindig új egésszé állnak össze.”

„Az ember, akár mûvész, akár tudós, akkor válik krea-
tívvá – írta Bronowski –, ha új egységet talál a természet 
változatosságában. Ezt úgy éri el, hogy olyan hasonló-
ságot talál a dolgok között, amilyenre addig senki nem 
gondolt… A kreatív elme kifejezetten keresi a váratlan 
hasonlóságokat, váratlan egyezéseket.”

Vagy nézzük, mit tart a témáról Robert Frost:
„Mi az ötlet? Ha csak egy dologra emlékeznek abból, 

amit mondtam, azt jegyezzék meg, hogy az ötlet az asz-
szociáció nagy teljesítménye.”

Vagy Francis H. Cartier:
„Az ember csak egy módon juthat új ötletekhez: ha 

két vagy több meglévô gondolatát kombinálja, társítja, 
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egymás mellé rendeli úgy, hogy olyan kapcsolatot fedez 
fel közöttük, aminek korábban nem volt tudatában.”

Nicholas Negroponte hasonlóképpen nyilatkozik:
„Honnan származnak a jó ötletek? Egyszerû: a kü-

lön bözôségekbôl. A kreativitás a valószínûtlen mel lé-
ren delésekbôl ered.”

Arthur Koestler A teremtés (The Act of Creation) címmel 
egy egész könyvet szentelt a témának. „Tézis: a krea-
tivitás nem azt jelenti, hogy a semmibôl, hanem azt, 
hogy jól megalapozott gondolati mintákból teremtünk 
vagy származtatunk eszmerendszert egyfajta gondolati 
keresztbeporzás módszerrel.” Koestler ezt a folyamatot 
„biszociációnak” nevezi.

„A kreativitás folyamatában már létezô tényeket, 
gondolatokat, tulajdonságokat, képességeket tárunk 
fel, választunk ki, rendezünk át, kombinálunk, szinteti-
zálunk ” – magyarázza.

„Az asszociáció nagy teljesítménye”, „váratlan hason-
lóságok, váratlan egyezések”, „összerázni”, aztán „több 
közül választani”, „új (vagy valószínûtlen) mellérende-
lések”, „biszociációk” – akárhogy is fogalmazzák meg, 
mind nagyon emlékeztet arra, amit James Webb Young 
mondott:

„Az ötlet nem több és nem kevesebb, mint a régi 
elemek újfajta kombinációja.”

Most, hogy már tudjuk, mi az ötlet, ki kell találnunk 
valami módszert arra, hogyan tehetünk szert mi is öt-
letekre.

Szerencsére már sokféle módszert kidolgoztak erre. 
Ennél is örvendetesebb az a tény, hogy ezek a módsze-
rek meglehetôsen hasonlítanak egymáshoz.
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James Webb Young A Technique for Producing Ideas (Az 
ötletek megalkotásának technikája) címû könyvében 
egy ötlépéses ötletalkotási módszert mutat be.

Elôször is az elmének „nyersanyagot kell gyûjtenie”. 
A reklámiparban ilyen „a termékrôl, az emberekrôl szó-
ló specifi kus, [és] az életrôl és az eseményekrôl szóló ál-
talános információ”.

A második lépésben az elme „ezt az anyagot feldol-
gozza, mintegy megrágja”.

A harmadik lépésben „ejtjük az egész témát, és a 
megoldandó kérdést a lehetô legteljesebben igyekszünk 
elfelejteni, kizárni a tudatunkból”. 

A negyedik lépésben az ötlet elôbukkan a sem-
mibôl.

Az ötödik lépésben „saját újszülött ötletünket kivisz-
szük a valóság világába”, hogy lássuk, mûködik-e.

Hermann von Helmholtz német fi lozófus azt állítja, ô 
három lépésben jut új gondolatokhoz. 

Az elsô az „elôkészület”. Ekkor a problémát „min-
den oldalról” megvizsgálja. (Ez Youngnál a második 
lépés.)

A második az „inkubáció”, amikor tudatosan egyál-
talán nem gondol a problémára. (Youngnál a harmadik 
lépés.)

A harmadik a „megvilágosodás”, amikor „jó ötletek 
jönnek váratlanul, minden erôfeszítés nélkül, mint az 
ihlet”. (Youngnál a negyedik lépés.)

Moshe F. Rubinstein, a tudományos problémamegol-
dás szakértôje, a Los Angeles-i Kalifornia Egyetem mun-
katársa szerint a problémamegoldásnak négy fázisa van.

Elsô fázis: „elôkészület”. Sorra vesszük a probléma 
elemeit, megvizsgáljuk a köztük levô kapcsolatokat. 
(Youngnál az elsô és a második lépés.)
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Második fázis: „inkubáció”. Hacsak a problémát nem 
sikerül gyorsan megoldani, alszunk rá egyet. Ebben a 
fázisban az embert frusztrálhatja, hogy még nem volt 
képes megtalálni a megoldást, és nem is tudja, hogyan 
fog rájönni. (Youngnál a harmadik lépés.)

Harmadik fázis: „inspiráció”. Hirtelen felvillanás, iz-
gatottság lesz úrrá rajtunk, ahogy a megoldás vagy az 
ahhoz vezetô út hirtelen eszünkbe ötlik. (Youngnál a 
negyedik lépés.)

Negyedik fázis: ellenôrzés. Megvizsgáljuk a megol-
dást, hogy kiderüljön, valóban megfelelô megoldás-e, 
és tényleg mûködik-e? (Youngnál az ötödik lépés.)

A Predator of the Universe: The Human Mind (A világ-
egyetem ragadozója: az emberi elme) címû könyvében 
Charles S. Wakefi eld azt írja: „a kreatív gondolat egy sor 
[öt] lépése különböztethetô meg”.

Az elsô: „a probléma tudatosulása”.
A második: „a probléma meghatározása”.
A harmadik: „a probléma és a vele kapcsolatos té-

nyek teljesen áthatják a gondolkodást”. (Young elsô és 
második lépése).

A negyedik: „az inkubáció, a probléma leülepszik, a 
felszín nyugodt”.  (Young harmadik lépése).

Az ötödik: „a robbanás – az ösztönös megérzés, az 
intuíció, a logikán, a szokásos megoldásokon való hir-
telen túllépés”. (Young negyedik lépése).

Bár általában mind megegyeznek abban, hogy leír-
ják, milyen lépések vezetnek az ötletig, egyik sem szól 
bôvebben arról, milyen állapotban kell lennünk ahhoz, 
hogy megtegyük ezeket. És ha nem vagyunk a megfelelô 
állapotban, hiába ismerjük a lépéseket, mégsem jutunk 
el azokhoz az ötletekhez, amelyek kitalálására egyéb-
ként alkalmasak vagyunk.
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Mert az embereknek elmagyarázni, hogyan lehet öt-
letekhez jutni, egy kissé olyan, mint ha egy elsô osztá-
lyosnak azt mondanánk, határozza meg x értékét, ha
x + 9 = 2x + 4, vagy magasugrásra biztatnánk valakit, aki-
nek gyenge a lába. Ahogy elôbb az algebrát kell ismerni, 
és csak azután tudunk egyenletet megoldani, elôbb a 
megfelelô állapotba kell hozni, be kell tanítani (kon-
dicionálni) az elmét, hogy ötletekkel tudjunk elôállni!

Az I. rész tíz fejezetében tíz módszert mutatok be az 
ötletelésre. Ezek tetszôleges sorrendben olvashatók.

01. Élvezd!
02. Merj gyerek lenni!
03. Csapj le az ötletre!
04.  Képzeld el a sikert! 

(Emlegetett siker hamar megjelenik!)
05. Örülj a kudarcnak!
06. Adj bele mindent!
07. Vedd a bátorságot!
08. Együtt könnyebb!
09. Programozd újra az agyad!
10.  Kombinálj!
      (Minden mindennel összefügghet!)

A második, az Ötletalkotás öt lépésben címû rész fejeze-
teit a megadott sorrendben ajánlott olvasni. Bár más-
képpen fogalmazok, általánosságban én is egyetértek 
Younggal. Két kivétellel: az ô lépéseihez hozzáteszek 
még egyet, a probléma defi niálásának szükségessé-
gét; és összevonom a harmadik és negyedik lépését, 
mert úgy vélem, nem két különbözô, hanem egyetlen 
mûveletrôl van szó.

Akadhatnak olyanok, akik úgy vélik, hogy az álta-
lam (és Young által) megadott utolsó lépés nem része az 
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ötletalkotás folyamatának, pedig valójában az; hiszen 
az ötlet nem ötlet, amíg nem történik vele valami.

Eszerint tehát a II. rész a következô fejezeteket fog-
lalja magába:

1. Határozd meg a problémát!
2. Gyûjts össze minden információt!
3.  Dobj be egy ötletet! 

(Ne a törölközôt!)
4. Felejtsd el!
5. Valósítsd meg!
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