
Mészáros Lívia:
Lz Apáczaiból a Nobel_díj kiosztásra

A kérés egyszerűen hangzott: ,,Szerkesztjük a tavalyi tanév évkönyvét. Jó lenne,
ha összefoglalnád kutatásaidat, eredményeidet, utazásaidat, tapasztalataidat''.
Először, nem fogod elhinni. megdöbbentem. Miért? Miért éppen én? Nagykó-
pűen hangzik. ugye? Talán mire az írásom végére érsz, megértesz. Aztán meg
valaki megrázott. Figyelj! Gondo|j már bele, hol voltál és hová mész! Hány
embernek adatik meg eZ 19 éves korára? Persze kívülről nézve ez igaz' Csak
innen belülr_ől furcsa. Mert nem érzem úgy, hogy más lennék, mint bármelyik
korosztályombeli. Most is, hogy ezeket a sorokat írom' trrra gondolok, hogy
Szabolcsi tanár úr lesz az első, aki ezt átolvassa, és szokás szerint már megint
késésben vagyok...De tény. Idén ott leszek a Nobel-díj kiosztásán ón, a volt
apáczais. a kis SoTE-s (na jó, SE-s) diák. Es az út idáig az Apáczain keresztül
vitt. Bár nem mondom, hogy simán...

Ne szépítsem a dolgot. Aki emlékszik még rám (diák, tanár egyaránt), nem
voltam egy egyszerű eset. Azért nrentem komplexesnek, hogy egyszer orvos
legyen belőlem. Az első két évben mégis nemigen találtam a helyem. Az ókor
iránti szenvedélyes érdeklődésem miatt (ma is igen büszke vagyok, hogy kis
elsős apáczaisként megnyertem a Horváth Mihály történelemversenyt) tobb
talnáronr is bölcsésznek akart küldeni. Nernigen értették, hogy aki i1yen
szenvedéllyel szercti Rómát. a latint és az ógörogöi szerelmesen szír'ja rnagába'
miórt hrrjtogatja, hogy orvos akar lenni. Pedig az a másik óppoly szenvedélyem
volt. de fbgtrlrnazzuk úgy' hogy "nem látszott". Vagy nem volt olyan látványos.
Nehéz ezt megfogalmazni. Természettudományos tárgyakból sokkal ink/rbb
dí1azzák a tanulnrítnyi versenyek elííkelő helyen végzett, többnyire valóban
hihetetlen tudásanyaggal rendelkező diákjait. mint azt, akit valami más vagy
lnásként érdekel... hogy is Íbgalmazzam']! Jobban érdekelt ugyanis, amit az órán
hallottanl. ha el tarrtárgyak mestersóges hatírrait átlépve 'biológia' vagy 'fizika'
keveredett a 'kérniába', Vagy akár amikor nem kaptunk választ valamire, mert
egyszerűen még senki sem tudta azt. Lehet. hogy szentségtörés. de nem
élvezlem a Í'eladatok Íblyanlatos megoldásirt és készülést akár versenyre, akálr
csak azért. hoty 'szi'lmot adhassak hatalmas tudásomr<il'. Viszont halálra kör-
rlöltem magam aZ ()rvose_gyetenr középisk<lliisok szárnára mcghirdetett mole-
kulírris bi<lltigiai. intmr'rnológiai kurzusain , tthol hozzáér'tíí tudósok o1yan dol-
gokról beszóltek. amitől elakacl az e nrber lélegzete... (lruh. eZ nagy()n fellengzíís
volt. cle prób1rlcl csak ki..').

Szóval ennyi clég volt' hogy it szok1tsos apiíczilis versenyzósi stílust kissé
me_ukerí'ilve a kutatás és a Kutat<i Di/rkok orsz1t-uos Szcivetsége Í'elé fordLrljak.
S<lkan nem tudják. ho_uy létezik eZ a Szervezct. mi több. egy volt apáczttis.
Csernlely Péter prof'esSZ()r SZcfVeZi. A KoSZ (a rövidrtés scm semnli. nern?)
célja az. hoey rnírr középiskolírs ktlrunkbtrrl megisrnerkedhessünk a lehetősé-
gekkel. hogy rre vegyÜrrk zs1tkbamacskirt. anlikor az A és B lapokon _5 vagy akiírr
6 évre is lckötjlik magunkat egy olyarr egyetemell, ami tirlán nem nyújt végül egy
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életre szóló hivatást. Minden évben kiadnak egy mentorlistát. amely olyan
kutatók névsorát tartalmazza, akik szívesen látják a középiskolásokat. Ok ezt
úgy mondják, olyan embereket' akiknek még rengeteg kórdése van, éS nem ron-
totta el őket az egyetem. És ott vannak a már emlitett felejthetetlen szombat dól-
előtti előadások' ahol egyetemi oktatók szabaciidejüket feláldozva kis "pisisek-
nek'' tudományt magyaráznak nagy Szeretettel. A KOSZ mentorlistájában talál-
tam rá Timár József professzorra és Ladányi Andrea dr-ra. akik lehetőséget ad-

tak számomra, hogy belekóstoljak abba, hogy mi is az a KUTATAS.

-*-*::;:.

Hát nem fenékig tejfel. Sok_sok rutinfeldat, amit meg kell tanulni, de mégis
egy újsziilottnek, mint tudjuk, minden új. RNS-t izolálni, tunrorsejteket tenyéSz-

teni...azt hiszed, a csodák világába keri.iltól, pedig aki évek óta csinálja, annak
unalmas rutinf'eladat. De neked kihívás. aminek meg kell f'elelni. Azt a napot,

amikor az első általam öntött gélen megláttam aZ első általirrr-r, a saját magam
által tenyésztett tumorsejtekből izolált RNS-ről készült RT-PCR utáni csíkot,
életem legdiada|masabb ntrpjai között fogom számontartani. Pedig egy jó
asszisztensnek napi rutinfeladat (ma már nekem is). Miben különbözijtt mégis
egy asszisztens kiképzéstő7 az alapvető titkok elsajátit1rsa ebben a kezdeti idő-
szakban? Abban. ami utána kÓvetkezett. Mivel én tudtirm, mert eZ a labo-
ratórium megtanította nekem, hogy ezek csak az eszközÖk. Ha rnár tudom

Sz'ekeres tanór úr, Mé'száros Lívia és Várnai Tímea esznec''seréje u tetőÍeruszott
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használni őket' akkor lesz egy saját f-eladatom! egy saját kis kérdésem. amire EN
KERESHETEM MEG A VALASZT. Amikor majd akkor egy lökött kis csík jó
helyen jelenik meg, akkor már csináltam valamit. Es eljött 'az azidő is. Most már
Horátiussal e-eysorban áll nálam a WTl génről átírt mRNS és fehérje' mert volt
olyan jó, és tényleg megjelent azokban a fránya melanóma sejtekben. Hétvégéket
és egész nyári szünetet töltöttem el er laborbtrn, és hidd el, még a szaga is
örömmel tö|t el (a fenol-kloroform gondoskodik erről a "kellemes háttérről'').

Most ha leírni'lnl. nri volt a munkám lényege, nem biztos, hogy elég lenne
hozzáa hely. Talán dióhéjban annyi, hogy ennek a génnek a megjelenése egész_
séges embel_vérében, hílt legalábbis gyanús. Bárkinek a vérét egyszerű moleku-
lírris biológiai módszerrel (ez az a bizonyos RT-PCR technika) megszűrhetjük'
hogy jelen Van-e. Melanórnás (ezt most definiálom. mcrt mindig eltévesztik:
melanociták LLZaZ a pigmentek bioszintézisét végző sejtek rosszindulatú elvál-
tozása. atnely mi1rr meglévő. vagy óppen kialakLrló festékes anyajegyekből indul
ki) betegnél igy azt jelentheti. hogy az áttétet adó tumorsejtek már a keringésben
vannak. és ez. ttz orvos szítmára diagnosztikrrs értékű lehet.

Amikorra eddig az ereclményig elértem, már meg is oregedtem. Bármilyen
fttrcsir. de ahhoz' hogy beszélhessek a nrunkámról, mint "gyerek'' tudományos
diákktjrös. azaz KoSZ-oS eZ volt az utolsó elíítti év. Különben is, elég anyag
gyűlt össze ahhoz. hogy elinduljak a Tudományos Diákkörök II. országos Kon-
ferenciílján. Negyedikes voltatn. Erettségire és felvételire készültem. de úgy
óreztem, nrég soha óletemben nem volt valami ennyire fontos, mint ez a verseny.
Ugy óreztem. itt kell megÍ-clelnem a saját elv1lrásaimnak, mert ez az a terület,
rrmit élvezck. és nem kell görcsölnöm. hogy elég példát oldottam-e meg, hogy
eredményesen szerepelhessek. Biokémia szekcióbtrn indultam, trhol r,égül kie-
melt e|ső clrjat kaptarn. És innen indult az a hihetetlen út. amin n"* unlt 

'-,-'.g-állás. Ennek az eredménynek köszönl-retem azt anehéz kérdést tette fel nekcnr a
KOSZ. hogy a nyaramat lzraelben Vitgy aZ USA-ban szeretném_e tölteni rnint
kutató diírk. Az utóbbit választottam. Ktjzben elindultam a XII. Ifjúsági Tudo_
mányos és lrrnovációS versenyen, ahol szintén első díjat kaptam. Ezmár annyira
az év vógén volt. hogy a pírlyamunkákat bernutató kiállításon. amikor nem
WTl-l'ől maeyaráztam' akkor a német egységesítést, Vtlgy Petőfit tanultam.
Másért is jó volt azonban. hogy rninclkét versenyt megnyertem. Egyrész engem
vítlasztottak. h.gy decemberbcn részt vehessek az International Youth Science
Seminar-on, ahol több érdekes pro_qfam között. legnagyobb attrakcióként részt
vehetek a Nobel-díj kioszt/rsán, nlásrészt tagja lehettem a magyar csapatnak a
l3. EU Contest Íbr young Scientists-en.

Az tanév vége így érdekesen a]akult. Az utolsó héten hétfíín felvételiztem,
kedden érettségiztetn. csütörtökön is Í-elvételiztem és pénteken már az Egyesült
Allamok f-elé reptiltem. ott ugyanis egy Howirrd Hughes Medical Institute
/Montgomery Public Schools/National Institutes of Health (NIH) program ke-
retébcn kéthetes molckuli'rris biológiai képzésben vettem részt, majd hat hétig
c1olgozhattam a vili:rg cgyik legjobb tudományos kutató központjában, a Natio-
nal Institutes of Health-ben. Gondolj bele' Ennek hallat1rn rnég tapasztalt kutatók
is nagyot nyclnek, nlert ha törrrijren akarom összeÍbglalni. az NIH netn semmi.
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A csúcsok csúcsa. cle legalábbis az egyik csúcs' Ez szánlomrtt kettíít jelcntctt.
Hihctetlen. hogy rllibe liíthatok bele zsengc kot'rlm ellcrrór'e. és hogy nlost aztítrt
rjsszc kell szednem Inagam. hogy bizonyitsak. Csernlely pI'tlÍ-esszcrr biztató
lel,clcinek lénye-ee az volt, hogy lazíts. Lívia, ér'ezcl jíll rnagad. jtr és tte lelcjtsd
cl, hogy te vagy az első magyar gyerek ezcn ir pl()gl'illTloll' r'lrjtlrcl rnúlik, ho_{Y
hogy ító|nek meg benni"inket... Nir. ettííl teljeserl ellazullanl... Azér't elég ltamar
r/rjöttenl. hcrgy keményen ntegalapozotl tudírs birtok<lsa vagyok. és kezdett az
önbizalmirm helyrebillenni (r'olt. trki azt monclta. hogy ki sem billerrt...). Azért
btiszke vagyok ri:r, hogy jöl'íí nyírrra visszavílrnak ir National Human Genome
Research Institute Cancer Gcnetics Branch-ébe, a DNS-chip lirbtlratóriumba, így
biztos lel-retek bettne. hogy nem hoztart-t szégycnt a magyar diirkokra'

Mikor hazajött-em, tovább pörögtek az esemónyek. Elkezdtcm a Sernmelweis
Egyctenl Altirlános orvostudományi Karát, de rnint már etnlítettct-t-t, t'ögtön el is
nlcntem Bécsbe a l3. EU Contcst for young Scientists-ra, trhcll remekül óreztem
magam' ós nagyon sok hozzám hasonló fiatallal ismerkecltem meg. Most itthon
vagyok, sokat tanulok az egyetemen, és decemberben elnregyek a Nobel-díj
kiosztásra. Azt kérdezed, hogy érzem magam? Hát képzeld el. hogy ki kcll
állnom egy 1ucat Nobel-dijas és nagytudású társaim (a világ minden részéről)
elé, és egy tízperccs előadásban összefoglalni a WTl-gén csíkjának ttjrténctét a
melanóma sejtekben. E's ennyi tapasztalat ut1ln a világban ma m/tr tudom, lrogy
az a boldclg csoda, amit átéltem' mikor először megláttam azt a csíkot, aZ az
eredmény milyen kicsi porszem a tudomány világírban. De persze az enyém.
Ezért fbgok ott állni. Kérlek, mint volt, jelenlegi vagy reménybeli apáczais,
szoríts nekem!
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Ké's ziilődik az' utánpótLás
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