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Improvizációs technikák alkalmazása  

a forgatókönyv-fejlesztésben és a forgatókönyvíró-képzésben 

 

 

TÉZISEK 

 

Disszertációm kiindulópontja az a feltevés, hogy az improvizációs technikák 

alkalmazása hatékony és kívánatos módszer lehet mind a forgatókönyv-fejlesztés, mind a 

forgatókönyvíró-képzés területén. A dolgozat célja az általam kidolgozott módszer bemutatása 

és ismertté tétele, annak érdekében, hogy rövid- és hosszútávon segítséget nyújtson a 

forgatókönyvírók hagyományosan magányosnak tekintett munkájában és általa jobb 

forgatókönyvek születhessenek. 

 

Dolgozatom szándékom szerint a téma teljeskörű módszertani összegzése. Magába 

foglalja az improvizáció fogalmának ismertetését és történeti hátterének áttekintését, az 

improvizációt a forgatókönyvfejlesztésben alkalmazó művészek és oktatók munkásságának 

összehasonlító elemzését, improvizáció és forgatókönyvírás kapcsolatának elméleti 

megalapozását, módszerem eddigi (személyes) alkalmazásainak leíró gyűjteményét, illetve az 

ehhez kapcsolódó eredményeket. Elsődleges célcsoportja forgatókönyvíró tanárokból, 

forgatókönyvíró hallgatókból, gyakorló forgatókönyvírókból áll. 

 

A bevezetésben bemutatom, hogy a forgatókönyvírás és a színpadi, színészi 

improvizáció számos hasonlóságot mutat, lévén a két módszer egyaránt dramatikus módon 

meséli el történeteit és legalapvetőbb, legfontosabb formai egységük a jelenet. Rámutatok, hogy 

a jelenetekkel való tényleges szembesülés lehetőségét tekintve az imprószínész lét számtalan 

előnnyel jár a forgatókönyvíró léthez képest. Ennek köszönhetően az improvizációs szemlélet 

és technikák alkalmazása hatékony eszköz lehet a forgatókönyv-fejlesztésben.  

 

Az első részben ismertetem és értelmezem az improvizáció lehetséges definícióit. 

Megkülönböztetem és elemzem jelentésárnyalatait, lehetséges csoportosítási módjait és a hozzá 

kapcsolódó elméleteket. Végül saját forgatókönyv-fejlesztési módszeremet is elhelyezem az 

improvizációs kategóriákon belül: mint a nyilvános, tiszta improvizáció szemléletét és 

gyakorlatait alkalmazott módon felhasználó módszert.  

 



A dolgozat két fejezetből álló második részében módszerem történeti és elméleti 

előzményeit összegzem. Az első fejezetben összefoglalom a színészi improvizáció történetét 

az őskortól napjainkig. Bemutatom, hogy a XVIII. századig az improvizáció az előadóművészet 

természetes és szerves része volt, majd a felvilágosodás nyomán kirajzolódó esztétikai fordulat 

hogyan szorította ki a rögtönzést a magasművészet határain kívülre. Ismertetem, hogyan fedezi 

fel magának újra az improvizációt a XX. század, végül összegzem a színészi improvizáció 

napjainkban jelen lévő fő érvényesülési területeit a színészképzéstől a pedagógiában és 

pszichológiában alkalmazott improvizáción keresztül az improvizációs színházakig.  

A második fejezetben – kontextusba helyezve módszeremet – bemutatom az 

improvizáció filmkészítés során való alkalmazásának legfontosabb módjait és képviselőit. 

Kiemelten foglalkozom azokkal az alkotókkal, oktatókkal (John Cassavetes, Mike Leigh, a 

chicagói Second City imprószínház, Christina Kallas) akiknek munkamódszere a leginkább 

rokonságot mutat saját elképzeléseimmel, azaz akik nem a forgatás során, hanem a 

forgatókönyv-fejlesztés során használtak imprótechnikákat. 

 

A dolgozat harmadik része az általam kidolgozott módszert ismerteti, öt fejezetben. Az 

első fejezetben egy játékos gyakorlat segítségével feltárom a spontaneitás és a struktúra rejtett 

összefüggéseit. Rámutatok arra, hogy a spontaneitás és a történetmesélés mindannyiunkban 

jelen lévő természetes ösztön és hogy az improvizáció éppen ennek az ösztönnek a 

tudatosítására és kiaknázására épít.   

A második fejezetben röviden összegzem módszerem eddigi gyakorlati 

megvalósulásait. Három területet jelölök ki az improvizációs technikák alkalmazásában: a 

forgatókönyvíró-képzés során, a forgatókönyvíró felvételi során és a szakmai életben történő 

forgatókönyv-fejlesztés során való megvalósulás szerint. 

A harmadik fejezetben az improvizációs technikák forgatókönyvíró-képzésben 

megjelenő alkalmazásának gyakorlatát és elméletét összegzem. Gyakorlati példákkal, 

feladatgyűjteménnyel, elméleti háttérrel és hallgatói visszajelzésekkel igazolom a módszer 

hatékonyságát mind a konkrét könyv fejlesztése, mind a kreativitás- és személyiségfejlesztés, 

az alapkompetenciák, egyfajta általános, a jövőben is jól hasznosítható dramaturgiai és filmes 

szemlélet elsajátításának területén.  

A negyedik fejezetben röviden ismertetem a módszer forgatókönyvíró szakos 

felvételiken való alkalmazásának tapasztalatait. 

Az ötödik fejezetben a módszernek a szakmai életben való eddigi megjelenéseit 

összegzem, esettanulmányok formájában. Rámutatok a módszer sikerességéhez szükséges 



legfontosabb tényezőkre és az elkerülendő hibákra. Végül gondolatkísérletként egy elképzelt 

nagyjátékfilm elképzelt fejlesztésének leírásán keresztül bemutatom a többfázisú, lépcsőzetes 

improvizációs fejlesztés legfontosabb állomásait. 

 

Hipotézisem az, hogy az improvizációs technikák alkalmazása hatékony módszer lehet 

mind a forgatókönyvíró-képzésben, mind a szakmai életben megvalósuló forgatókönyv-

fejlesztésben. Disszertációm során igazolom, hogy az improvizáció alkalmazása beemeli a 

játékosság, az alternatívák és az együttműködés fogalmait a forgatókönyvírás folyamatába és 

ezáltal produktív módon újradefiniálja azt. 

 Továbbá igazolom, hogy a színészi improvizáció spontán, tudatos történetmesélés. A 

színpadi improvizáció módszereinek, gyakorlatainak, szemléletének a forgatókönyv-fejlesztés 

és a forgatókönyvíró-képzés során való alkalmazása a történetmesélés lényegéhez, a 

dramaturgia alapjaihoz visz közelebb. 

 Végül igazolom, hogy az improvizáció forgatókönyv-fejlesztés és forgatókönyvíró-

képzés során való alkalmazása más forgatókönyv-fejlesztő módszerekkel szemben egyedülálló 

módon HIDAT képez a filmkészítés egyik legkorábbi (írás) és egyik legkésőbbi (játszás) fázisa 

között. Az emberi test, látvány, hang, mozgás és az idő valóságának jelenléte a filmkészítés 

ilyen korai fázisában lehetőséget biztosít arra, hogy az író folyamatos visszajelzést kapjon 

ötleteire és folyamatosan újragondolhassa és újraírhassa könyvét annak érdekében, hogy a 

lehető legtöbb potenciált hozza ki az ötletből. 

 

 

 

 

 


