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Márciustól valamennyi románi-
ai speciális iskolában tanítják 
a kolozsvári Tudor Scripor által 
kidolgozott színábécét. Maros-
vásárhelyen elsőként a Szakura 
Sportklub tagjai ismerhették 
meg a találmányt, amelyet 
tavaly aranyéremmel díjaztak 
Genfb en, a feltalálók vetélke-
dőjén.

 » SIMON VIRÁG

A kolozsvári Tudor Scripor ikon-
festőművész néhány évvel ez-

előtt az Amerikai Egyesület Államok 
egyik egyetemén tartott festészeti 
tanfolyamot. Erre jelentkezett egy 
vak férfi  is, de az előadó nem tudta 
megfelelően elmagyarázni a színek 
jelentését, használatuk módját, az 
árnyalatok fontosságát és azokat a 
lehetőségeket, amelyekkel egy tájat, 
arcot, gondolatot meg lehet jeleníte-
ni a festővásznon. „Nagyon bántott, 
hogy hiába próbálkoztam különféle 
módszerekkel, a vak tanítványom 
nem értette, hogy mit is jelentenek a 

színek és azoknak különböző árnya-
latai. Miután hazajöttem, elolvastam 
mindent, amit lehetett a vakokról, 
és megtudtam, hogy ők is szoktak 
színeket álmodni, s hogy érzésekhez 
kötik a színeket. Például a pirosat a 
meleghez, a kéket a hideghez és így 

tovább. Elhatároztam, hogy kidolgo-
zok számukra egy olyan módszert, 
olyan ábécét, amellyel jobban meg-
ismerhetik a színeket” – mondta ér-
deklődésünkre a feltaláló.

Tudor Scripor és mérnökökből álló 
csapata hét évig dolgozott, amíg ki-

dolgozta a Scripor-ábécét, amelyet 
2019-ben Genfb en a feltalálók talál-
kozóján mutatott be a művészetek, 
kultúra és oktatás szakterület kere-
tében, ahol első helyezett lett, és a 
német feltalálók által felajánlott kü-
löndíjat is megnyerte.

Míg a vakok számára kidolgo-
zott Braille-ábécé hat pontot tar-
talmaz két párhuzamos sorban, a 
Scripor-ábécében tíz pont találha-
tó három párhuzamos sorban, és 
minden szimbólumhoz tartozik egy 
tájékoztató pont is. Az ötletgazda 
a különböző színeket mértani for-
mák alapján mutatja be: például a 
piros kör alakú, a kék pedig négy-
szög. A piros, sárga, kék, narancs-
sárga, barna, zöld és lila, valamint 
a fehér, fekete és szürke színeknek 
van külön mértani formája, a többi 
szín ezek kombinációja. Ha például 
a rózsaszínt akarja megismertetni 
az olvasóval, akkor ezt a piros és a 
fehér színt jelző forma egymás mel-
letti feltüntetésével teszi meg. Az ár-
nyalatokat is hasonló módon jelzik, 
például a sötétzöldet a zöld és fekete 
szimbólum lerajzolásával. Ha egy 
szín élénkségét szeretnék hangsú-
lyozni, akkor ugyanazon szimbólum 
megduplázásával teszik ezt meg. A 
Scripor-ábécét csak színek olvasásá-
ra lehet használni, de mivel csupán 
a tíz alapszín szimbólumát és azok 
kombinációjából származó lehetősé-
geket kell megtanulni, azok is sikere-
sen használhatják, akik nem ismerik 
a Braille-ábécét, illetve elsajátíthat-
ják nemcsak a gyengénlátók és va-
kok, hanem más szellemi sérüléssel 
született gyerekek, felnőttek is.

Mint Tudor Scripor a Liget portál-
nak elmondta, azt szeretné, hogy 
az általa kidolgozott és szabadal-

VAKOK, GYENGÉNLÁTÓK ÉS SZELLEMI SÉRÜLÉSSEL SZÜLETETT SZEMÉLYEK IS ELSAJÁTÍTHATJÁK A SCRIPOR-ÁBÉCÉT

Színek mértani alakzatok formájában

A színek olvasására használható Scripor-ábécében tíz pont található három párhuzamos sorban

Tudor Scripor szeretné, ha a vakok és gyengénlátók teljes életet élhetnének
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maztatott ábécé megtanulásával, 
alkalmazásával a vakok és gyen-
génlátók – de nem csak ők – telje-
sebb életet tudjanak élni. Hiszen 
ha megtanulják a néhány szim-
bólumot, közelebb kerülhetnek a 
képzőművészethez, divathoz, akár 
saját ruhatárukat is osztályozhat-
ják, és önállóan kiválaszthatják, 
hogy mit szeretnének viselni. A 
kolozsvári férfi  és csapata terve-
zi, hogy egy-egy híres festményt 
Scripor-ábécével mutatnak be, de 
ruhákat is lehet ezekkel a szimbó-
lumokkal feliratozni a vakok szá-
mára.

A tavaly szabadalmaztatott Scri-
por-abécét márciustól tanítják a ro-
mániai speciális igényű gyermekek 
iskolájában, nemcsak azokban, 
ahol vakok vannak, hanem azok-
ban is, ahol más, szellemi sérült 
gyerekekkel foglalkoznak. Tudor 
Scripor elmondta, a találmányt a 
kolozsvári polgármesteri hivatal 
az okosváros program keretében is 
alkalmazni fogja, olyan térképeket 
dolgoznak ki Scripor-ábécé segítsé-
gével, amely támasza lehet a vak és 
gyengén látó turistáknak.

Marosvásárhelyen a Tudor Scri-
por által kidolgozott színábécét 
elsőként a Szakura Sportklub vak 
és gyengén látó sportolói tanul-
hatják meg. Nekik azért fontos, 
hogy meg tudják különböztetni a 
különböző karateöveket, és önál-
lóan fel tudjanak öltözni például a 
versenyek előtt. Nekik az ábécéről 
Alex Benchea beszélt, aki az első 
olyan román vak sportoló, aki fel-
jutott a Kilimandzsáróra. Bevallása 
szerint gyorsan meg tudta tanulni 
a szimbólumokat, és úgy érezte, 
hogy minden, színt jelző szimbó-
lum egy érzést is közvetít. „Eddig 
a pirost a meleggel kötöttem össze, 
de most a körrel is megteszem, és 
ezáltal is tanultam valamit, új tu-
dással és új érzésekkel gyarapod-
tam. Bizonyára nagy segítség lesz, 
ha ezek a színszimbólumok rajta 
lesznek a ruhákon, de útmutatót 
adnak például egy múzeumban 
is” – fogalmazott a sportoló. Adri-
an Belean, a sportklub vezetője és 
edzője kifejtette, nagyon örülnek, 
hogy a Scripor-ábécét elsőként ők 
ismerhetik meg, s biztosították az 
alkotót, hogy idén a fogyatékkal 
élő sportolók moszkvai versenyén 
népszerűsítik a találmányát.
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 » KRÓNIKA

Útjára indul Bogányi Gergely 
2020-as koncertturnéja, a zon-

goraművész 20 koncerten 20 kü-
lönböző műsort ad elő szerte a 
Kárpát-medencében. Élete legfon-
tosabb és legnagyobb volumenű 
koncertsorozatának nevezte a 2020-
as turnét Bogányi Gergely zongo-
raművész a tegnap rendezett bu-
dapesti sajtótájékoztatón. Az idei 
turné legkülönlegesebb pontjának 
azt tartja, hogy minden alkalom-

mal más műsort ad elő, összesen 13 
zongoraversenyt és sok szólóművet 
játszik. A koncertek nagy része Ma-
gyarországon lesz, de az egész Kár-
pát-medencében, így a Felvidéken, 
Erdélyben és Délvidéken is fellép. 
„A koncertsorozat az egész életem 
művészetének egyfajta összessége” 
– idézte az MTI Bogányi Gergelyt, 
aki hozzátette: megihlette 2020, 
ezért alakította úgy az életét, hogy 
ezt a kihívást teljesíthesse. Feli-
dézte, hogy 2010-ben 10 koncerten 
Chopin összes zongoraművét ját-

szotta el. Rétvári Bence, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának 
parlamenti államtitkára azt hang-
súlyozta, hogy Bogányi Gergely 
nemcsak önmagát mint művészt és 
a Bogányi-zongorát tette világszer-
te elismertté, hanem Magyarország 
hírnevét is öregbíti. Kiemelte, a 20 
koncert 20 különböző programmal 
óriási vállalkozás, s Bogányi Ger-
gely a nemzeti összetartozás évé-
ben a zongorajátékával köti össze 
a Kárpát-medencében több részre 
szakadt magyarságot.

Erdélyben is fellép Bogányi Gergely a nemzeti összetartozás évében




