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„Amikor drámát tanítunk,  
valójában társas készségeket tanítunk.”

(Keith Johnstone)
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Bevezetés

Mindennek az anyám az oka. Ő kapta ugyanis ajándékba 
1995-ben Keith Johnstone – az improvizációs színház egyik 
JELENTŐS előfutárának – könyvét. Két évvel később pedig 
ő olvasta el ezt a könyvet, mely addig az éjjeliszekrényen 
hevert érintetlenül. Majd ő volt az is, aki Keith  Johnstone-t 
azonnal Münchenbe hívta, hogy tartson egy kurzust. És ter-
mészetesen ő rángatta el az egész családját – beleértve engem 
is – erre az eseményre. Azóta tart nálam a függőség: rajon-
gok a rögtönzésért, és szenvedélyesen érdekel a mögötte 
húzódó elméleti háttér. Olyan ez nálam, mint valami 
drog: bátorságot merítek belőle, és annyi önbizalmat ad,  
hogy nem csupán évek óta lépek fel színpadokon, hanem 
a legkülönfélébb közösségek (cégek, iskolák) előtt is beszé-
lek, és szívvel-lélekkel próbálom az improvizáció filozófiá-
ját továbbadni.

Azoknak mondom, akik nem tudják, mi fán terem az 
improvizációs színház: A hagyományos színházzal ellentét-
ben ebben a műfajban nincsenek előre megtanult darabok. 
A színészek és a közönség szoros együttműködésének ered-
ményeként születnek meg az előadott történetek: minden 
rögtönzés olyan história, ami előtte nem létezett, és a most 
megjelenített formában többé nem adják elő színpadon.

nemet_konyv_20170925.indd   9 2017.09.28.   15:52:55



10 Bevezetés

A könyv első felében a következőkről lesz szó:

• A rögtönzésről és a négy alapelvről, melyek a műfaj 
filozófiájának gerincét alkotják:

1. Maradjon laza, ha valami nem úgy sikerül, 
ahogy tervezte

2. Játsszon bátran a pozíciójával
3. Legyen mindig jelen
4. Legyen jóindulatú, és inspiráljon másokat

• A négy alapelv és a teljesen hétköznapi kommuni-
káció összefüggéséről

• Arról a pozitív hatásról, amely a négy alapelv minden-
napokban, valamint a hétköznapi emberi kapcsola-
tokban történő alkalmazásának következménye

A könyv második felében pedig:

• Sok improvizációs gyakorlatot mutatunk be, melyek 
abban segítenek, hogy a rögtönzés négy alapelvével 
másokat is meg tudjon ismertetni

Ha ön, igen tisztelt olvasó, úgy dönt, hogy erre egyáltalán 
nincsen szüksége, mivel abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy senkitől és semmitől nem fél, akkor felejtsen el min-
dent, amit eddig olvasott. Égesse el ezt a könyvet, dobja a 
szemétbe, vagy ajándékozza oda valakinek, aki még nem 
olyan bátor, mint ön. Akik nem ebbe a csoportba tartoz-
nak, azok legyenek kedvesek tovább olvasni, hagyják, hogy 
elvarázsolja őket az improvizáció művészete, és örvendez-
zenek, amikor megtapasztalják meglepő hatásait!
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I. rész: Az alapok

Az improvizációs színház

Egy jelentős előfutár

Az improvizációs színház legtöbb válfajának, melyeket nap-
jainkban a világ számos színpadán láthatunk, fontos alapkö-
vét jelentik Keith Johnstone színészi gyakorlatai. 

Amikor Johnstone ezeket a gyakorlatokat az 1960-as évek-
ben kifejlesztette, a Royal Court Theater elismert drama-
turgja volt Londonban. Saját bevallása szerint egyre nagyobb 
elvárásokat támasztottak vele szemben, így a teljesítmény-
kényszere is erősödött. Az attól való félelem, hogy egyszer 
csak nem lesz sikeres, olyan komoly stresszt okozott nála, 
hogy lassan már semmi nem jutott eszébe: a kreativitása a 
nullához közelített. Ebben a szükséghelyzetben kezdett el 
különböző improvizációs technikákat alkalmazni, melyek-
kel semmi más célja nem volt, csak saját, elveszettnek tűnő 
kreativitásához szeretett volna vissza találni. Ez sikerült is – 
sőt, ennél sokkal több! 

Hamarosan egyre több követője lett, akik impro vizációs 
csoportokat alapítottak, és az általa kitalált improjátékok 
mind több színpadon jelentek meg, egyre nagyobb sikere-
ket aratva, és ez a népszerűség máig töretlen.
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12 I. rész: Az alapok

De mi olyan izgalmas az improvizációban? Miért ala-
pítanak újabb és újabb csoportokat, amelyek rendszeresen 
rögtönöznek közönség előtt – ráadásul a tagok közül sokan 
egyáltalán nem képzett színészek?

A válasz a következő: Az improvizációs színházban 
használatos technikák csökkentik a félelmeket, és energikus, 
akár euforikus lelkiállapotot eredményeznek. A rögtönzés 
során alkalmazott technikákkal azt tanulják meg a szerep-
lők, hogy NE arra koncentráljanak, hogy épp egy színpadon 
állnak, és közönség előtt kell spontán előadniuk valamit, 
lehetőleg kreatívan improvizálva, hanem valami egészen 
másra fókuszáljanak: például a társaikra, akikkel együtt 
játszanak, vagy a szükséges kellékekre. Az eredmény pedig 
az, hogy remek történetek születnek „csak úgy maguktól”, 
erőlködés nélkül.

Az én improvizációm,  
avagy „Ecstasy szegényeknek”

Keith Johnstone egy óriás. Egy óriási ember, aki mindig 
feketében jár: fekete pulóver, fekete nadrág és óriási méretű, 
barna házi cipő. Időnként óriási fehér tornacipővel a lábán 
is felbukkan. Így nézett ki akkor is, amikor először láttam 
becsoszogni a terembe, ahol a kurzus zajlott. Közben ezt 
mormolta: „Hm… Nem is tudom pontosan, hogyan kezd-
jek hozzá… Hmmm… Talán úgy, hogy….Hmmm… Vagy 
inkább úgy… Hmmm…” Roppant idegesítő volt. Ő lenne 
a NAGY Keith Johnstone? Ez a hatalmas férfi, aki azt sem 
tudja, hogyan kezdjen hozzá a kurzushoz? De éppen ennek 
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13Az improvizációs színház 

a hebegésnek és bizonytalankodásnak köszönhetően eny-
hült a nyomás, hogy mindenképp jónak kell lennünk. Ez a 
kis zavarodottságot sugalló közjáték is a taktikák közé tar-
tozott, melyeket folyamatosan alkalmazott a kurzus során. 
Húsz másodperc. Ennyi ideig kellett az önként jelentke-
zőknek a gyakorlatokat előadniuk. Kevesebb, mint fél perc. 
Kivitelezhetőnek tűnt, még olyan kezdők számára is, mint 
mi. Felmentünk a színpadra, és elkezdtük. Egy perc, két 
perc, három perc, négy perc. Ekkor Keith leintett bennün-
ket. Lejöttünk, és meglepett arccal fogadtuk a tényt: négy 
percig voltunk a színpadon. Ilyen sokáig tartott volna? Bát-
rabbak lettünk, egyre bátrabbak. „Ismeritek a következő 
gyakorlatot?”– kérdezte Keith. „Nem.” „Akkor miért kellene 
rögtön jól csinálnotok?” Ez így elfogadhatónak hangzott. Egy 
barátom, aki korábban soha nem adott elő önként emberek 
előtt, most felbátorodva jeleneteket rögtönzött. Minden 
fakszni nélkül. Félelem nélkül. És jó volt. Nagyon jó. Nem 
lehetett leállítani. Egyikünket sem lehetett leállítani. Töb-
bet akartunk. Elfeledkeztünk a közönségről, és játszottunk. 
Azonnal improvizációs csoportot akartunk alakítani, és 
megismertetni a világot a rögtönzés filozófiájával, az egye-
düli igazsággal. Úgy éreztük, ez a küldetésünk. Kívülállók 
számára szinte elviselhetetlenné váltunk.

Hamarosan megalapítottuk az improcsoportot: Ecstasy 
für Arme – Ecstasy szegényeknek. A rögtönzés a drog, mely 
függővé tesz, és nem kerül semmibe. A név hajnali három-
kor született, az improvizációs őrület állapotában, egy kony-
hában. És nagyon komolyan gondoltuk! A barátaink és 
család tagjaink csak mosolyogtak: „Hát persze. Álmodozza-
tok csak, majd elmúlik.” De nem múlt el. Néhány hét eltel-
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14 I. rész: Az alapok

tével először léptünk fel fizető közönség előtt – nagyrészt 
a barátaink jöttek el, a kedvünkért. És tetszett nekik, amit 
csináltunk! Sőt, még ráadást is követeltek. Ha ma újra meg-
nézem az első fellépésünkről készült videót, nem nagyon 
értem, miért voltak ilyen lelkesek. Utólag inkább kínos, 
amit ott rögtönöztünk. Ügyetlen moderálások és elnagyolt 
történetek. De tény, hogy élveztük, és nem volt bennünk 
félelem. Halált megvető bátorsággal vetettük bele magunkat 
a jelenetekbe. És ez tetszett a közönségnek. A fellépéseink 
rendszeressé váltak. Egyre több kockázatot vállaltunk azzal, 
hogy mindig új elemeket építettünk a show-ba. Hirtelen 
rajongókra tettünk szert, igazi rajongókra – már nem az 
irántunk egyébként is jóindulattal viseltető barátainkról 
volt szó! Ezek az emberek ismeretlenek voltak, de újra 
és újra eljöttek, hogy MINKET lássanak. Majd felkérések 
is érkeztek, hogy szeretnének tőlünk tanulni. Tőlünk, az 
amatőröktől, akik „csak úgy”, kedvtelésből kicsit improvi-
zálgatunk! Legyőztük a a kezdeti kétségeinket, és belevág-
tunk ebbe az iparágba.

Amikor az első menedzsmenttréninget tartottam, hu -
szon  öt éves voltam – és elképesztően ideges. Húsz vezető 
beosztású ember ült velem szemben, szinte csak férfiak, és 
legalább kétszer olyan idősek, mint én. Főnöki utasításra 
jöttek el hozzám, és amikor a terembe léptem, a tizenhét 
férfi és a három nő karba tett kézzel és kétkedő pillantások-
kal fogadott. A szemükből a következőket olvastam ki: „Már 
megint egy nevetséges tréning, amit ráadásul egy ilyen fiatal 
csaj tart. Mi a francot fogunk pont TŐLE tanulni?”  Ebben 
a pillanatban nagyon össze kellett szednem magamat, nem 
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lehetett elbizonytalanodni, sőt bátornak kellett tűnni. Csak 
remélni mertem, hogy nem látszik, ahogy a félelemtől apró 
izzadságpatakok indulnak a hónaljamból. Úgy álltam ott, 
mint valami állatidomár a cirkuszban. Aztán belevágtam. 
A négy alapvető improvizációs területtel foglalkoztunk 
(Maradjon laza, ha valami nem úgy sikerül, ahogy tervezte; 
Játsszon bátran a pozíciójával; Legyen mindig jelen; Legyen 
jóindulatú, és inspiráljon másokat), és különböző gyakorla-
tokat végeztünk. Szépen lassan kezdett oldódni a hangulat 
– lazult a testtartás, és a szigorúan összeráncolt homlo-
kok kisimulni látszottak. Sikerült! Velem voltak, figyeltek, 
követtek. Csak így tovább. Gyerünk, előre! A bátorság szár-
nyakat adott. A gyakorlatokra önként jelentkező csoport-
tagokat már alig lehetett visszafogni. Az improdrog náluk is 
hatni kezdett. Meg voltam lepve, óriási megkönnyebbülést 
éreztem, hullafáradt voltam – de rettentően boldog. Ezen 
az éjszakán tizenöt órát aludtam megszakítás nélkül. A cég 
újra jelentkezett. És más cégek is megtaláltak, egyre többen 
és többen kerestek, és jönnek a mai napig. Hogy velem mi 
van? Már nem kell ennyit aludnom a kurzusok után. Ren-
geteg energiám van a tréningeket követően, csakúgy, mint 
a résztvevőknek. Elképesztő érzés!

A rögtönzés filozófiája

Rögtönzött történet, azaz igazi színpadi kommunikáció 
csak akkor jöhet létre, ha a résztvevők be tudják tartani az 
alábbi szorongáscsökkentő elveket:
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18 I. rész: Az alapok

Maradjon laza, ha valami nem úgy sikerül, ahogy tervezte
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