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A századforduló császárvárosának zenére szomjas 
és betűre-látványosságra éhes polgárait a Strauss-
dinasztia melódiái és Arthur Schnitzler novellái
színművei szórakoztatták leginkább. Bécsnek min
dig erősebb oldala volt a zene, mint az irodalom, 
és ez a fentiek összevetéséből is kitűnik, ám nagy
szüleink egyik kedvencéből mégis maradt annyi az 
ismerősen hangzó nevén túl, hogy az orvos-írók 
számbavételekor ne mulasszuk el felidézni. 

Johann Schnitzler dr. laryngológus egyetemi 
tanár első fiaként 1862. május 15-én született Bécs
ben. A gyermek korán jelentkező irodalmi hajla
mát édesanyjától, Louise Markbreitertői örökölte 
— mint ahogy általában lenni szokott. Kilenc éves 
korában már drámával kísérletezik. Az akadémiai 
gimnázium elvégzése után azonban a pályaválasz
tásnál már apját követi. Az egyetemi promóció után 
az Allgemeine Krankenhaus belgyógyászatán lett 
másodorvos Standtardtner mellett, majd Meynert 
pszichiátriáján és Neumann bőrosztályán dolgozott. 

1888—1891 között tanulmányutat tett London
ban, Párizsban és Koppenhágában. Onnan haza
térve apja klinikájára került, és hármasban M. Ha-
jékkel kiadják a Klinischer Atlas der Laryngolo-
gie c. tankönyvet. Önálló tanulmánya: Über funk-
tionelle Aphonie und ihre Behandlung durch Hyp-
nőse und Suggestion (1889-ben jelent meg), ami a 
szakma iránti érdeklődésnek bizonyítéka. Ismert 
orvosként kezdett levelezni a bécsi impresszioniz

mus irodalmi vezérével, Hugó von Hofmannstahl 
költővel, ami csak ez utóbbi halálával szakadt meg. 
Apja halála után 1893-ban elhagyja a klinikát és 
magánrendelőt nyit (szerény jövedelemmel), hogy 
kötöttség nélkül legyen ideje a már gyülemlő él
mények megírására. 

Első színpadi zsengéjét az Anatol-ciklusból a 
Bad Ischl-i színház mutatta be — kevés sikerrel. 
Anatol úr afféle bécsi Esti Kornél, különcség, ma
gány és sziporkázó elmésség. 

Jobban odafigyelt a közönség a Libelei bemu
tatójára, amelyet már a bécsi Burgtheater tűzött 
műsorra Giuseppe Giacosa Rechte der Seele c. egy
felvonásosával együtt. 

A siker felé vezető üt elején ismerkedett meg 
Ottó Brahm igazgatóval, aki 1904-ig a berlini 
Deutsche Theatert, majd 1912-ig a Lessingről elne
vezett színházat vezette. A nagy tapasztalatú di
rektor barátian kalauzolta a fiatal színpadi szer
zőt és legtöbb darabját ő segítette „deszkára". 

Az Anatol-ciklusból való Die Frage an das 
Scíiicksal, a lipcsei színház bemutatásában már ha
tározottan kedvezőbb visszhangot váltott ki. 

Életének nagy élménye volt az akkori színházi 
világ fejedelmének, az északi komor óriásnak, Hen
rik Ibsennek a meglátogatása 1896-ban. Az első si
kerek után úgy tűnt, hogy az osztrák és németor
szági színházak korlátlan lehetőséget biztosítanak 
az egyre gyakrabban jelentkező szerzőnek, azonban 
erre Berlin rövidesen rácáfolt. A francia forrada
lomról szóló, s azóta is talán leginkább olvasott 
darabját: A zöld kakadut a cenzúra betiltotta. 

Novellagyűjteménye: Die Frau 4es Weisen, 
1899-ben jelent meg. Termékenysége imponáló. 
A kiváló költő, Hofmannstahl írta darabjairól: 
„Schnitzler darabjai tökéletes színpadi művek, hi
bátlan szerkesztés, lebilincselő és szórakoztató lát-



ványosság, de mindig elsősorban az értelemre hat
lak. Túl a pillanatnyi benyomásokon, utólag is el
gondolkoztatnak. Cselekményei és dialógusai érde
kesek, változatosak. Karakterei élik a saját életü
ket és ezáltal szolgálják a mű egészét. Ha e darabo
dat színpadon látjuk, az az érzésünk, hogy aki eze

ket a darabokat írta, nagyon otthonos a színpadon 
eS legfőbb célja ezen keresztül hatni a nézőkre''. 

A zöld kakadu berlini betiltása után Bécsben 
^került bemutatni a Paracelsus és Die Gefáhrtin 
:. egyfelvonásosok közé csempészve. Egy hónap 
alatt hatszor mutatták be, mígnem az Udvar köz
belépésére levették a műsorról. A forradalom lég
körének színpadra vitele, az illúziók és kétségek 
szembesítése a valósággal, a pokol elszabadulása 
nem lehetett kedves látványa a konzervatív k. u. k. 
köröknek. A színdarabban: jede ist Person, keine 
ist Figur, jede führt ein Eigenleben, keine ist Staf-
fage — í rta róla nagy elismeréssel egyik kritikusa. 

Egyik legnagyobb sikert befutott műve a „Rei-
gen" 1900-ban jelent meg a saját költségén 200 pél
dányban, de rövidesen a Wiener Verlag is kiadta. 
Közben családot alapít. 

Csillapíthatatlan vágyat érzett a kor színpadi 
nagyjait megismerni személyesen. Így látogatta 
meg Brahm társaságában a németség akkori leg
nagyobb élő drámaíróját, Gerhart Hauptmannt. 

Közben a Lebendige Studenten-ciklusért meg
kapta a Bauernfeld-díjat. A díj átvétele után táma
dást intéztek ellene. Hartel, az egyik kurátor meg-

, védte Schnitzlert, hangsúlyozván: egy irodalmi dí-
! jat nem a származás alapján szokásos odaítélni. 

A Reigent rövidesen betiltották Németország
ban, azonban Reinhard berlini Kis Színpadán még
is sikerült előadni Der tapfere Kassian c. egyfel-

j vonásosát egyik burleszk estén. Majd ugyanott kö-
1 vetkezett a Zöld Kakadu, Kleist Törött korsójával 
| párosítva. Der tapfere Kassian bécsi előadásához 
! már Oscar Strauss komponált muzsikát, így a cen
zúra is kegyesebb volt hozzá. 

Der Schleier der Pierette c. pantomim játéká
hoz Dohnányi Ernő szerezte a zenét és a drezdai 
Operaház mutatta be. 

A Zwischenspiel komédiáért 1908-ban a legma-
I gasabb osztrák irodalmi kitüntetést, a Grillparzer-

díjat kapta meg. (A darabot jelenleg is műsorra 
I tűzte az osztrák és nyugatnémet televízió.) 

Nem német nyelvterületen először 1893-ban 
mutatták be az Anatol-ciklus egyik részét Prágá
ban. Az 191 l-es esztendőben Közép-Európa csak
nem valamennyi színháza játszott Schnitzler-ddL-
rabokat. 

A szerző 50. születésnapjára a berlini Fischer 
Verlag kiadja az eddig megjelent összes műveit: 
három kötet elbeszélést és négy kötet színművet. 
Oroszországban 1910-ben kilenckötetes gyűjtemé
nye jelent meg, B. M. Sablin fordításában. 

A legelső magyar nyelvű színműve, a Reigen, 
1912-ben került színre Budapesten. Majd megje
lent a Guszti hadnagy és egyéb elbeszélések e, 
könyve. Ma olvasva a századforduló szecessziós-szi
rupos világát idézi elénk; az egyenruha kötelez, de 
a józan ész mást kíván ellentmondásának legtöbb
ször öngyilkossággal történő megoldását, sok-sok 
zenével tompítva. 

A Libelei nagy sikerét bizonyítja, hogy 1914-
ben a dánok filmet készítettek belőle „Elskolveg" 
címmel. 

A világháború kitörésekor csatlakozik a legak
tívabb békebajnok író, Romáin Rolland akciójához. 
Darabjainak bevételét nagyrészt a háborús rokkan
tak és károsultak javára ajánlotta fel. Többet az 
adott körülmények között nem tehetett. 

A sok orvostárgyú elbeszélésének egyike a 
Dr. Grásler, Badearzt 1917-ben jelent meg. A há
ború vége és a monarchia megszűnte után adták 
elő Bécsben a Bernhardi professzor c. drámáját. Az 
orvosi felelősség, az euthanasia és a faji előítéletek 
drámája ez, aktualitását a későbbi események szo
morúan igazolták. 

A húszas években főleg elbeszélései jelentek 
meg. Fráulein Else: 1925, Die Frau des Richters: 
1926, Traumnovelle: 1927 majd Aphorismen und 
Fragmente, míg végül 1929-ben ismét színdarabbal 
jelentkezett: lm Spiel der Sommerlüfte. 

Sohasem hagyta el kedves városát, Bécset. 
Máshová csak utasként ment. Innen ered vala
mennyi élménye, amit a színpadra vetített ezer vál
tozatban. Utolsó elbeszéléskötete halála előtt egy 
nappal jelent meg. Címe jelképes: Flucht in die 
Finsternis. Elhomályosuló szemei előtt összefutot
tak a sorok és 1931. október 21-én bevégeztetett. 

Szelleme nem ostromolta a zenitet és a nadirt, 
de színpadi sikerei nem voltak érdemtelenek. Mű
veinek nemesebb töredéke ma is élő, szerves része 
a századfordulói Bécs kultúrtörténetének. 

Szállási Árpád dr, 


