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A TELEFONOM 
MÁR OKOS.  
A KAROM?

LÉVAY GYÖRGY AGYHÁRTYAGYULLADÁSBAN 
ELVESZTETTE KARJÁT, EZÉRT KUTATÓKÉNT OKOS 
PROTÉZIS FEJLESZTÉSÉBE KEZDETT. HIÁBA 
DOLGOZTAK KI LABOROKBAN JÓL MŰKÖDŐ KAROKAT, 
A MINDENNAPI FELHASZNÁLÁS TELJESEN MÁS, 
ÖTLETEIT INKÁBB AZ IPARBAN KAMATOZTATJA,  
HOGY MINÉL ELŐBB TERMÉK LEGYEN BELŐLÜK.

ÍRTA: CSONKA ANNA 
FOTÓK: ORBITAL STRANGERS
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E
gy kellemes belvárosi reggelizőhely ki-
ülős részén épp belemelegedünk a be-
szélgetésbe az interjúalanyommal, ami-
kor egyszer csak megáll mellettünk egy 
pocakos turista, visszafordul a kissé le-
maradt haverja felé, az interjúalanyom 
karjára mutat, és – legalábbis ő biztos 
ezt gondolta – teljesen feltűnésmente-
sen azt tátogja „Azta! Ezt nézd!”.

 „Nehéz elkerülni, hogy bámulja-
nak, de ilyen pofátlanul azért kevesen 
szoktak” – mondja felháborodásomat 
látva Lévay György, Gyuri, aki 2010-
ben agyhártyagyulladás következtében 
elvesztette jobb kézfejét és a bal karjá-

nak a nagy részét, most pedig egy olyan bionikus kar-
protézist visel, ami leginkább a robotos-szuperhősös 
filmekre emlékezteti az embert. Ha egy ilyen filmben 
lennénk, Gyuri lenne az a szereplő, aki a küldetés 
kezdetén odaadja a legmenőbb, saját fejlesztésű harci 
eszközöket a főhősnek. Felépülése óta ugyanis szak-
irányt váltott, és számos tudományterület határán, 
a legújabb technológiákkal kísérletezve – tudomása 
szerint – a világon az egyetlen felkaramputáltént pro-
tézisek forradalmasításán dolgozik.

MINDEGY, MI LETT VOLNA, HA
2010 őszén egyik este Gyuri úgy érezte, egy kicsit 
megfázott, de sehogy nem tudta lerázni magáról a 
tüneteket. Felhívta az anyukáját, és a beszélgetés 
közben észrevette, hogy a lábán megjelent egy barna 
folt. Anyukája rögtön orvoshoz küldte, mert hallotta, 
hogy furcsán is beszél. Mire odaért, már járni is alig 
tudott, így hamarosan a Szent János Kórházban kötött 
ki, ahol közölték vele, hogy nem tudják, mi a baja, 
de állnak le a szervei, ezért elaltatják. Ezek az utolsó 
emlékei, körülbelül 5 nappal később a Szent László 
Kórházban tért magához. A végtagjai teljesen elfeke-
tedtek. 

„Ahhoz képest, hogy mennyire rosszul nézett ki, 
elég sok mindent sikerült megmenteni, remek orvosa-
im voltak” – mondja Gyuri, aki szerint nem érdemes 

azon gondolkozni, mi lett volna, 
ha; a lényeg, hogy él. A fertőző 
bakteriális agyhártyagyulladás ha-
lálozási aránya nagyon magas, a 
betegek 19–37 százaléka még keze-
lés mellett is belehal a betegségbe. 

Mielőtt megbetegedett volna, 
Gyuri a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Információtechnológiai 
szakán volt mérnök-informatikus 
hallgató,  de ekkor még nem volt 
olyan terület, ami különösebben 
vonzotta volna. „Gyerekkoromban 
egy ponton egészen biztos karmes-
ter akartam lenni. De mindig is 
nagyon szerettem építeni, illetve 
problémákra olyan megoldásokat 
keresni, amik az adott pillanatban 
furcsának tűntek. Ezért kezdtem el 
mérnök-infóra járni” – mondja. 

OKOS KAR, BUTA KAR
A másfél évig tartó lábadozása 
után Gyuri már pontosan tudta, 
hogy mivel szeretne foglalkozni: 
végtagprotézisek felhasználóba-
ráttá fejlesztésével. „Felhasználó-
ként engem nagyon zavart, hogy 
egy bionikus protézis őrületesen 
sokba kerül, főleg ahhoz képest, 
hogy mennyit tud. Miközben az 
elmúlt 10–15 évben folyamatosan 
egyre hatékonyabban kötjük ösz-
sze az embert a gépeivel, legyen 
az telefon, autó, vagy számítógép, 
addig lehet bármennyire is okos 
a karom, lényegében nem tudok 
vele kommunikálni, és így rend-
kívül nehézkes finomhangolni a 
működését. Pedig ennek kellene a 
leginkább személyre szabható esz-
köznek lennie, hiszen szó szerint 
egy testrészt helyettesít” – magya-
rázza Gyuri, és azzal illusztrálja a 
problémát, hogy a legmodernebb 
technológiákat ötvöző, egy hónap-
ja elkészült karjával megpróbálja 
megfogni a poharát, ami nem 
megy minden nehézség nélkül. 
„Biztonságosabb a demonstráció, 
ha kevesebb kávé van benne.”

A protézisfejlesztésben két 
meghatározó irány van. Az egyik 
a robotika, amely a kar, az ujjak, 
a meghajtó motorok mechanikus 
fejlesztésével foglalkozik, a másik 
pedig az irányítástechnika, amely 
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mindent kellett saját magunknak legyártani, összesze-
relni. Azért az teljesen más, amikor az áramkörökről 
tanulsz elméletben, ahhoz képest, hogy a kezedbe 

nyomnak egy 
nyomtatott 
áramkört és 
meg kell érte-
ned, hogy mi 
micsoda,  és 
hogyan műkö-
dik” – mondja. 

Az egyik 
gyakorlati órá-
jukon az volt 
például a fela-
dat, hogy fej-

lesszenek ki, és építsenek meg valamilyen alternatív 
eszközt, ami segítheti a fogyatékossággal élőket. Vol-
tak, akik vakoknak készítettek ultrahanggal tájékozó-
dó kesztyűt, Gyuri és két csapattársa pedig egy olyan 
kéz nélkül is használható számítógép-irányítási rend-
szert csinált, amivel végül megnyerték egy egyetem-

közi mérnökverseny, a 
Intel-Cornell kupa 7500 
dolláros fődíját is.

„Én voltam tulajdon-
képpen az esettanul-
mányunk. Egy olyan 
eszközt szerettünk 
volna csinálni, amit én 
is használhatnék, pél-
dául arra, hogy tudjak 
játszani” – mesél Gyuri 
a Game Enhancing Aug-
mented Reality avagy 
GEAR névre keresztelt 
eszköz születéséről. A 
GEAR tulajdonképpen 
egy 3D nyomtatóval 
előállított szandál, a 
talprészében szilikonba 
öntött nyomásérzé-
kelőkkel. Alapbeállí-
tásban a felhasználó 8 
gombot tud irányítani, 
de ez kis gyakorlással 
20-ig is fejleszthető. Az 
eszközt egyrészt azzal 
tesztelték, hogy Gyuri 
egyebek mellett Coun-
ter Strikeot  és World 
of Warcraftot játszott 
vele, másrészt a külső 
szemlélőket is megkér-
dezték, hogy meg tud-
ják-e különböztetni, ha 
valaki nem a kezével, 
hanem a szandállal irá-
nyítja a karakterét. 81 
százalékban nem sike-
rült nekik. 

Gyuri szerint a GEAR nem csak 
a hozzá hasonló amputáltaknak 
lehet segítség. „Ha valaki eltörte a 
kezét, és nem akar kiesni a mun-
kából hat hétre, akkor egy ilyen 
kontroller remek megoldás. De a 
kiterjesztett valóságos technológi-
ákban is probléma egyelőre, hogy 
mindent a kezével irányít a felhasz-
náló, ami sokat ront az élményen. 
Remélem, ha elkezdenek ezen a 
problémán dolgozni a fejlesztők, 
akkor a mi eszközünkhöz nyúlnak 
majd” – mondja Gyuri. A GEAR-
ben a Johns Hopkins is meglátta 
a fantáziát, mert ideiglenes sza-
badalom kérvényt nyújtott be az 
eszközre, folynak a tárgyalások a 
szabadalom hosszabbításáról.

Bár Gyuri nagyon élvezett 
dolgozni a GEAR-en, a szandálra 
inkább csak mellékprojektként 
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arra az elméleti problémára fó-
kuszál, hogy miként lehetne egy 
művégtagot minél inkább egy igazi 
végtaghoz hasonlóan irányítani. 
Gyuri ez utóbbi területtel kezdett 
el foglalkozni.

A rehabilitációja miatti hosszú 
kihagyás ellenére – az egyetem se-
gítőkészségének is köszönhetően 
– felépülése után gyorsan befejezte 
a BSc képzést, rögtön a diplomá-
zás után beadta a jelentkezését a 
Fulbright ösztöndíjra, amit meg 
is kapott. Az ösztöndíjjal a Johns 
Hopkins Universtyre, a világ 20 
legjobb egyetemének egyikére, 
egészségügyi mérnök (biomedical 
engineering) szakra jutott ki Ame-
rikába. A sikeres kutatási tervéről 
sokat nem mondhat, ugyanis a ter-
vet meg is valósította, sőt, jelenleg 
úgy tűnik, szabadalom is lesz az 
MSc alatt kidolgozott újításából, 
így egyelőre köti a titoktartás. 

EGY FORRADALMI SZANDÁL
„Bár a Johns Hopkins világszinten 
az egyik legjobb egyetem, a Páz-
mány pedig a sok századik lehet a 
rangsorban, egy percig nem érez-
tem úgy, hogy a tudásban le len-
nék maradva a többiekhez képest, 
mert rendkívül erős és sokoldalú 
elméleti képzést kaptam” – mond-
ja Gyuri, aki szerint az amerikai 
csoporttársait a helyi rendszer 
már nagyon korán arra szorította, 
hogy szakosodjanak, így egy-egy 
részterületen volt nagyon mély a 
tudásuk, de hiányzott a multidisz-
ciplináris háttér.

Amiben viszont a csoporttársai 

ügyesebbek voltak, és amiben Gyu-
ri is sokat fejlődött, az a gyakorlati 
tudás. „Abban elképesztően jó a 
kinti oktatási rendszer, hogy az 
elméleti dolgokat azonnal össze-
kapcsolják a gyakorlattal. Rengeteg 

A Z  É N  K A R O M  E G Y  H Ó N A P  A L AT T  H É T 
M O Z D U L AT O T  TA N U LT  M E G  
T Ö B B É- K E V É S B É ,   S O K  G YA K O R L Á S S A L 
E B B Ő L  L E S Z  K I L E N C .

A pohár 
megfogására 
is külön be kell 
programozni a 
karját
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tekint. Mivel a Fulbright csak egy 
évre szól, de kétéves MSc képzésre 
vették fel, gondoskodnia kellett 
arról, hogy a képzés teljes idejére 
finanszírozva legyen a tandíja és 
az élete, ezért tanársegédként és 
kutatási asszisztensként is dolgo-
zott a tanulmányai és a saját kuta-
tása mellett. 

AZ IZMOK ZAJA
Gyuri kutatási területének lénye-
ge, hogy minél több izomból, mi-
nél több és pontosabb információ 
alapján megjósolja egy bionikus 
végtag, hogy éppen mit szeretne 
csinálni a használója, például ki-
nyitni vagy becsukni a kézfejét. 
Korábban, mielőtt elkezdték volna 
bármilyen szinten automatizálni 
a műkarokat, ezt a feladatot az 
amputáltak hátára erősített bov-
denek látták el: ha a felhasználó 
megfeszítette bizonyos hát- vagy 
nyakizmait, akkor tudta például 
kinyújtani a könyökét. Az 50–60-
as években jutott el odáig a pro-
tézisfejlesztés, hogy a végtagok 
irányításához már az izmok által 
kibocsájtott EMG-jeleket (elekt-
romyogram) kezdték el használni 
elektródák segítségével.

„Elektromos protéziseknél 95 
százalékban még ma is olyano-
kat használnak, amelyek egy—két 
elektródából kapják az informá-
ciót. Tehát ha például valakinek, 
mint nekem hiányzik a könyöke 
és onnantól lefelé minden, ak-
kor megkeresik a tricepszet és a 
bicepszet és odatesznek egy-egy 
jelérzékelőt. Aztán amikor megfe-
szítem az egyiket vagy a másikat, 
az alapján a kéz valamit csinál. Így 
körülbelül 30 szabadságfokot pró-
bálsz meg helyettesíteni kettővel, 
ami nem csak nagyon nehéz, de 
tulajdonképpen lehetetlen” – ma-
gyarázza Gyuri.

A probléma az, hogy az ujjakat, 
vagy a csuklókat mozgató izmok 
és a hozzájuk kötődő idegek na-
gyobb része nem a felkarban kez-
dődik, ezért ott nagyon kevés az 
a jel, ami arra utal, mit szeretne 
csinálni egy amputált a csuklójá-
val. „Ezt az a trükk oldja meg – én 
ezzel foglalkoztam az USA-ban –, 
amit úgy hívnak, hogy mintafelis-
meréses-irányítás. Ez a módszer 
nem kettő, hanem mondjuk nyolc 

elektródával dolgozik, és nem azt nézi, hogy egy-
egy elektróda aktív-e épp, hanem hogy egy tized-
másodperc alatt milyen jelek érkeznek az összesen 
egyszerre, és ez alapján találja ki, hogy milyen moz-
dulat következik. Itt már nem csak az számít, hogy a 
legjobban működő izom hogyan viselkedik, a rend-
szer az izmok közötti áthallást, zajt figyeli, azt, hogy 
milyen mozgásmintázatok alakulnak ki az izmok 
között, ha például arra gondolok, hogy becsukom a 
kezem” – mondja. 

Gyuri a kézfejétől amputált karján mutatja – ezen 
nem visel protézist –, hogyan néz ki ez a gyakor-
latban: ha arra gondol, hogy behajlítja a csuklóját, 
akkor jól látni, hogy egy izom mozdul meg, de ha 
például arra, hogy gépel, akkor már sokkal kevésbé 
egyértelmű a dolog, hiszen sokkal fi-
nomabb mozgásról van szó. Látszik, 
hogy eljut a szándék a megmaradt 
izmokba, de elakad a jel. „A beépí-
tett gépi tanulási algoritmus felis-
meri ezt az aktivitást, és megjegyzi, 
hogy milyen minta kötődik ahhoz, 
hogy ha például megfogok egy poha-
rat. Nagyon fontos különbség, hogy 
ilyenkor az agyammal ugyanazt csi-
nálom, amit az igazi karom irányítá-
sához csinálnék, nem pedig megpró-
bálom kitalálni, hogyan hajlítsam be 
az ujjam a tricepszemmel.” 

ELMÉLET VERUS GYAKORLAT
Egy ilyen tanulási algoritmussal fel-
szerelt kart nem elég csak a hétköz-
napokban használni, hogy belejöjjön 
az ember, hanem szó szerint tanítani 
kell a kart a mozdulatokra. Gyuri 
karjához is tartozik egy program és 
grafikus kezelőfelület. „Ez úgy néz 
ki, hogy leülök a gép elé, és meg-
mondom a programnak, hogy ma 
milyen mozdulatokra figyeljen. A program pedig el-
kezd képeket feladni, és ha csukást mutat, nekem öt 
másodpercig csuknom kell a kezem, aztán jön a kö-
vetkező feladat, mindez jó sokszor egymás után. Így 
tanulja meg a mozdulatokhoz kötődő jelmintákat. Az 
én karom egy hónap alatt hét mozdulatot tanult meg 
többé-kevésbé, sok gyakorlással ebből lesz kilenc.” 

Ez elméletben egy egészen futurisztikusan jó 
rendszernek tűnik, csak hogy a protézisek tervezői 
elfeledkeztek arról, hogy az ember nem csak egy gép 
előtt ülve, egy pózban használja a karját. „Ha csak 
a kezembe veszek egy poharat, vagy kicsit oldalra 
emelem a karom, már teljesen más lesz a súlyelosz-
lás, máshogy mozognak az izmok, mást érzékelnek 
az elektródák” – mutatja Gyuri. 

„A mintafelismeréses-irányítástechnológia már 
10–15 éve létezik a laborokban. Ez idő alatt az ösz-
szes tesztet úgy végezték, hogy az alanyok egy gép 
előtt ültek, és csinálták a feladatokat, bármiféle való 
életbeli validálás nélkül. Így csodálatos eredmények 
születtek, jó nevű lapokban jelenhettek meg a kuta-

tók cikkei, mert a rendszer 90 szá-
zalékos sikerrel felismerte, hogy 
mi volt a felhasználó a szándéka. 
Ehhez képest a hétköznapokban 
én azt tapasztalom, hogy 20–25 
százalékban értelmezi jól a szán-
dékaimat az algoritmus” – mondja 
Gyuri, aki éppen ezért döntött úgy, 
hogy nem PhD-kutatással megy 
tovább a pályán, hanem az ipar-
ban helyezkedik el. „Nem újabb 
kutatásokra, hanem praktikus 
megoldásokra van szüksége ennek 
a területnek. Azért nem marad-
tam az akadémiában, mert minél 

hamarabb re-
alizálni szeret-
nék ötleteket, 
termékeket 
szeretnék csi-
nálni, amit 
használnak az 
emberek, és 
azonnal visz-
szajeleznek, 
hogy jól műkö-
dik-e.”

Gyuri ugyan 
hazaköltözött 
Magyarország-
ra, de mivel 
itthon nincs 
protézisipar, 
külsős kon-
zulensként 
továbbra is a 
Jonhs Hopkin-
sos laborjához 
tartozó cég-
gel, az Infinite 

Biomedical Technologiesszal dol-
gozik együtt azon, hogy az MSc-je 
alatt kifejlesztett prototípusból 
termék legyen. „A Fulbright ösz-
töndíjnak van egy olyan kikötése, 
hogy a tanulmányok befejezése 
után két évig Magyarországon kell 
élni, mielőtt munkavállalóként visz-
szamehet az ember Amerikába. 
De nem csak ezért vagyok most 
itthon, én alapvetően hosszútávon 
is itt képzelem az életet. HR-szak-
ember feleségemet is ide köti a 
munkája, és nem szeretném, ha 
miattam kellene feladnia a karrier-
jét” – mondja. 

M I K Ö Z B E N  A Z 
E L M Ú LT  1 0 –1 5  É V B E N 
F O LYA M AT O S A N  E G Y R E 
H AT É K O N YA B B A N  K Ö TJ Ü K 
Ö S S Z E  A Z  E M B E R T  A 
G É P E I V E L ,  L E G Y E N  A Z 
T E L E F O N ,  A U T Ó ,  VA G Y 
S Z Á M Í T Ó G É P,  A D D I G 
L E H E T  B Á R M E N N Y I R E 
I S  O K O S  A  K A R O M , 
L É N Y E G É B E N  N E M  T U D O K 
V E L E  K O M M U N I K Á L N I .
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