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Jelenleg az USa-ban kUtat  
a biológUS

Wittmann Gábor 29 éves biológus, kutató 
több mint egy éve Bostonban él, a Tufts 
Medical Centerben dolgozik posztdokto-
ri kutatóként. – Az ELTE biológus szakán 
végeztem. Harmadéves koromban diákként 
csatlakoztam a Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet Endokrin Neurobiológiai 
Laboratóriumához, ahol Fekete Csaba lett a 
témavezetőm, majd felvettek a Semmelweis 
Egyetem idegtudományi doktori iskolájának 
PhD képzésére és 2008-ban szereztem meg a 
doktori fokozatot. 

A Junior Prima Primissima díjas kutató 
eddig például az agynak a hipotalamusz-
nak nevezett részében különböző idegsejtcso-
portok morfológiai-funkcionális vizsgálatát 
kutatta. Ezek a sejtcsoportok irányítják a 
pajzsmirigy és a mellékvesekéreg hormonter-
melését, illetve a táplálkozás, az éhség és jól-
lakottságérzés szabályozásában vesznek részt. 
– Ám van olyan idegsejt-populáció 
is, aminek a funkcióját még csak 
most próbáljuk megtalálni. Ezek 
a vizsgálatok állatokon, patká-
nyokon és egereken folytak, de 
érintőlegesen részt vettem olyan 
kutatásban is, amik emberi agy-
ban vizsgálták a táplálkozást sza-
bályozó sejtcsoportokat.

Nagyobb sikernek azt tartom, 
amikor valamilyen érdekes meg-
figyelést tudtam tenni és váratlan 
dologra bukkantam. Nagy kudarc 
szerencsére nem ért eddig, a kiseb-
bek hozzátartoznak ehhez a típusú 
kutatáshoz. Volt olyan, amikor az 
egyik kísérletünkben szinte semmi 
nem sikerült, több hibát is vétettünk, 
azóta is „katasztrófakísérletnek” 
hívjuk. A PhD fokozat megszerzése 
után a fiatal kutatók posztdoktori 
státusba kerülnek. Ez egy további 
tapasztalatszerzési periódus, ami 
nagyon gyakran egy külföldi labora-
tóriumban való munkát jelent.

Wittmann Gábor jelenleg két eléggé külön-
böző témán dolgozik. – A stressz okozta 
étvágytalanságnak az idegi hátterét szeret-
nénk megérteni. A másik pedig arra vonat-
kozik, hogy fertőzés során hogyan változik 
az agyban a pajzsmirigyhormon-aktiváció. 
Eredetileg ez arról szólt, hogy ha bakteriá-
lis endotoxinnak nevezett anyagot adunk 
a patkánynak (egy szepszisszerű gyulladá-
sos állapotot okoz), akkor az agy egy bizo-
nyos sejtcsoportjában a pajzsmirigyhormon 
aktivációjáért felelős enzimnek mennyisége 
megnő. Ezt vizsgáltuk, amikor sikerült ész-
revenni azt is, hogy ez az enzim megjelenik 
olyan helyeken is az agyban, ahol egészséges 
állapotban egyáltalán nincs meg. Úgy látszik 
tehát, hogy bizonyos bakteriális fertőzések-
kor az agyba sokkal több aktív pajzsmirigy-
hormon jut be, mint korábban gondolták. 
Mindez alapvetően laboratóriumi munka, 

hozzátartoznak az állatkísérletek, 
szövettani, molekuláris biológiai 
módszerek és mikroszkópos kép-
analizáló programok használata 
is. A stressz által kiváltott étvágy-
talanság kutatásánál konkrét, a 
táplálkozás szabályozásában részt 
vevő idegsejtcsoportokat vizsgá-
lunk, hogy ezek hogyan reagálnak 
stresszre.

A Junior Prima Díj nagy elis-
merés a fiatal kutatóknak, hálás 
vagyok, hogy megkaptam, meg-
tiszteltetés. 

Szeretnék további tapasztalato-
kat gyűjteni itt az USA-ban. 2011-
re tervezem, hogy hazajövök és sze-
retnék a Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet Endokrin Neurobio-
lógiai Kutatócsoportjában dolgoz-
ni és a pajzsmirigyhormonnak az 
agyban való funkcióját, fertőzés 
során betöltött szerepét tovább 
vizsgálni.

Krausz Viktória

Wittmann Gábor – biológia

Február 6-án Magyar Attila 
rendezésében mutatják be 
a Budaörsi Játékszínben a 
Szeretem a feleségem című 
zenés vígjátékot, amelynek 
egyik főszerepét is ő alakítja.

Michael Stewart pikáns 
komédiájáról a komikus így 

fogalmaz: házaspár hőseink kényel-
mesen ringatóznak a házasélet hul-
lámain, ám ez kevés nekik. Haladni 
akarnak a korral, valami izgalmat 
akarnak csempészni az életükbe. A 
két férj kitalálja, hogy párt cserél-
nek, mert ez a trendi. Izgalom lesz is 
bőven. Ám az ötlet nem válik be…

z  Zeneakadémiát végzett, operaéne-
kesként kezdte a pályát. Nyilván 
nem készült primadonnának.

– Kislány koromban azt mond-
tam anyukáméknak, hogy a hétből 
három napig szeretnék orvos lenni, 
mert segíteni akarok az embereken. 
Két napig szeretnék fodrászként dol-
gozni, mert borzasztóan izgat, hogy 
az embernek a fején mi történik a 
hajával, egy napig énekelni akarok, 
mert ezért élek, és egy napig pedig 
pihennék.

z  Már kislány korában azért élt, 
hogy énekeljen?

– Zeneóvodába jártam. Ott már 
egész kis korunkban sokat énekeltünk, 
és zongoráztak hozzá az óvó nénik. 
Ezt nagyon szerettem. A szüleim 
pedig nyitottak voltak, és miután lát-
ták, hogy ez tetszik nekem, efelé irá-
nyítottak. Így jártam Kodály-zenedé-
be, majd a Zeneakadémiára. Aztán 
több vidéki városban is énekeltem 
operafőszerepeket. Vámos Lászlót, 
az Operettszínház főrendezőjét is 
ismertem már, mert a West Side 
Storyban játszottam nála Mariát. 
Amikor Szegedre jött, megkérdez-
te tőlem, hogy „miért kell magának 
vidéken sínylődni, jöjjön a Fővárosi 
Operettszínházba.” Ez volt az én 
vesztem, vagy éppen ez szolgálta a 
javamat. De mindenesetre én úgy 
mentem az Operettszínházba, hogy 
nem akartam odakerülni.

z  Nem is szerette korábban az ope-
rettet?

– Nem voltam jóban az operettel.
z  Mit nem szeretett benne?
– Semmit. Se a dallamokat, se a 

játékstílust. Amikor a Pesti Műsorban 
megkérdezték tőlem, hogyan fogok én 
egykor Csárdáskirálynőt játszani, a 
fiatalok nyerseségével azt mondtam, 
hogy Honthy Hanna nyilván nagy-

szerűn játszott, de mi egészen biztos, 
hogy máshogyan fogunk színházat 
csinálni. Édes Honthy Hanna ezt 
elolvasta, és visszaíratott egy cikket, 
hogy majd a kisművésznő megtanul-
ja, hogyan kell színházat és operettet 
játszani. A mai napig úgy gondolom, 
tanulmányozni kell, hogy mit csinál-
tak az elődeink, de biztos, hogy nem 
úgy kell játszani, mint negyven, ötven 
évvel ezelőtt.

z  Nyilván vannak olyan mesterség-
beli fogások, ha úgy tetszik klisék, 
amiket el kell sajátítani.

– Vannak manírok, amiket meg 
kell tanulni. És szükség lenne sok 
olyan rendezőre, aki kontrollál-
ja, hogy mit csinálunk. Amikor az 
Operettszínházba kerültem, megkap-
tam Adél szerepét A denevérben. Volt 
egy olyan jelenet, amiben már majd-
nem a főpróbán tizenötször kellett 
újra és újra bejönnöm a színpadra. 
Bőgés lett a vége, de Vámos kiverte 
belőlem a természetes játékmódot.

z  A primadonnának jól kell énekel-
nie, és igen jó nőnek kell lennie, 
még az sem árt, ha némi romlott-
ság is van benne.

– Az én táncos-komikus férjem, 
Szolnoki Tibor azt szokta mondani, 
hogy előadás közben, a nézőtéren, 
minden férfi a primadonnát akarja. 
Rendkívül izgalmas szexuális jelen-
létre van szükség. Amikor ott az 
ember körül a zenekar, ott vannak a 
táncosok, énekesek, érzem a zene rez-
gését, az annyira felhevít, izgat, hogy 
olyan, mint egy szexuális jelenlét. 
Engem sokan vártak a művészbejáró-
nál, szerettek volna megkaparintani.

z  Régóta nem játszik az Operett-
színházban.

– Tiborral együtt eljöttünk egy 
olyan közegből, ahol nagyon jó volt 
bizonyos ideig, de akkor már nem 

szerettük. Tizenhét évvel ezelőtt 
ezért szerveztünk saját társulatot 
Operettvilág Együttes névvel.

z  Az operett látványos, sok sze-
replőt igénylő műfaj, magánszín-
házként nem állíthatnak ki olyan 
nagyszabású produkciót, mint 
ami megvalósítható a Nagymező 
utcában.

– Mi soha nem vállalunk playback 
fellépéseket, mindig negyven-, ötven-, 
hatvantagú zenekarunk van. Nem 
herendi porcelánt, briliánst gyűjtök, 
hanem erre költök. Nem véletlenül 
van jelzálog a lakásunkon. De persze, 
amikor nem csinálunk ilyen nagy-
szabású produkciót, akkor ketten, 
Tiborral egy zongorista kíséretében 
adunk másfél órás műsort. Ebből van 
bevételünk.

z  Az nem zavarja önöket, hogy így 
óhatatlanul kikerültek a fősodor-
ból?

– De igen, irgalmatlanul zavar min-
ket. Azért nem vagyunk benne a szak-
mában, mert renitensek vagyunk. Én 
nem tudom fölvenni az egyenruhát. 
Nem vagyok hajlandó arra, hogy így-
úgy megalázzanak. Már elég öreg 
vagyok ahhoz, hogy meg merjem kér-
dezni, miért balról kell bejönnöm a 
színpadra, mit miért kell csinálnom. A 
Játékszínben azért érzem jól magam, 
mert ott ezt megtehetem. Tibor és én 
is játszom, az Imádok férjhez menni 
című vígjátékban. Most beállunk A 
kaktusz virága előadásába is, ami 
már hat éve megy. Tibor a Reviczky 
Gábor által játszott fogorvos szerepét 
kapta meg, én pedig azt a bártulaj-
donos, énekes asszony szerepet, amit 
Lehoczky Zsuzsa játszott. Ez mérce is 
számunkra. Azt hiszem, hogy nagyon 
szeretnek bennünket a Játékszínben, 
és ez igencsak jólesik.

Bóta Gábor

Zsadon Andrea szerint a primadonnának rendkívül izgalmas szexuális 
jelenlétre van szüksége. Sokan várták a művészbejárónál, szerették volna 
megkaparintani. Már nem játszik az Operettszínházban, férjével, Szolnoki 
Tiborral együtt magántársulatuk van.

ARZÉN ÉS LEVENDULA

Pénteken mutatta be a pesti Magyar Színház 
Joseph Kesselring: ARZÉN ÉS LEVENDULA 
című krimikomédiáját PINCZÉS ISTVÁN ren-
dezésében. A valószerűtlen fordulatokban bővel-
kedő történet Brooklynban játszódik, a második 
világháború idején. A köztiszteletnek örvendő 
Brewster nővérek fáradhatatlanul jótékonykod-
nak. Ám a tündéri természetű öreglányok titkos 
szenvedély rabjai: szerető család és meleg otthon 
nélkül élő idős férfiak utolsó óráit édesítik meg 
egy pohárka ribizliborba kevert arzénnal. A hul-
lákat illő gyászszertartás után unokaöccsükkel 
kapartatják el a ház pincéjében, aki abban a 
beteges tévhitben él, hogy ő az Egyesült Államok 
elnöke és maláriában elhunyt áldozatokat hantol 
el a Panama csatornában – eleddig tizenegyet. 
– Másik unokaöccsük, a színikritikus Mortimer 
a döbbenettől szólni sem tud, amikor rájön, hogy 
nénikéi sorozatgyilkosok….

Béres Ilona, 
Csernus Mariann 
és Pavletits Béla 

zSadon andrea  
nem tUdJa fölvenni az egyenrUhát
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