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Figyelemhiányos hiperaktivi-
tás-zavarral (ADHD-val) élőknek 
nyújt segítséget az olvasásban 
Vatány Szabolcs erdélyi szár-
mazású grafi kus, betűtervező 
digitális böngészőbővítménye.
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V atány Szabolcs erdélyi szár-
mazású grafi kus és betű-
tervező olyan digitális bön-

gészőbővítményt tervezett, amely 
a különböző fi gyelemzavarokkal 
küzdő személyeknek nyújt segítsé-
get az olvasásban. A maga nemében 
egyedinek számító fejlesztés alap-
vetően az ADHD-val (fi gyelemhiá-
nyos hiperaktivitás-zavarral) élők 
igényeit fi gyelembe véve készült. 
A digitális szövegolvasást támo-
gató eszköz segít kiszűrni a zavaró 
tényezőket, tagolja a szöveges tar-
talmat, ugyanakkor képes testre 
szabott betűbeállításra cserélni a 
kiemelt szövegrészletet, ezzel is 
segítve az erősebb fókuszálást. A 
budapesti Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem tervezőgrafi ka szakán vég-
zett kovásznai hallgató a mobil- és 
számítógépes készülékre tervezett 
bővítményért tavaly Magyar Forma-
tervezési Díjat is kapott.

A fi atal tervező a Krónikának fel-
idézte, az egyetemi évek alatt kör-
vonalazódott, hogy a grafi kán belül 

is a tipográfi ával és a betűtervezés-
sel foglalkozna leginkább. Ehhez 
a Csehországban szerzett szakmai 
tapasztalata is hozzájárult, ahol 
betűtervezés terén naprakész, fel-
készült szakemberektől tanulhatott. 
Vatány Szabolcs úgy véli, a legtöbb 
információt szöveges formában 
szerezzük meg, ezért az, aki ennek 
tartalmára nem tud fi gyelni, sokkal 
nehezebben jut hozzá az írott anyag-
ban kódolt tudáshoz. Manapság az 
informálódás legfőbb felülete az in-
ternet, így jutott el a projektet életre 
hívó végső gondolatig: hogyan lehet 
az internetes szövegeket olvasható-
vá tenni az ADHD-s, folyékonyan 
olvasó személyek számára.

Hasznos látványosság
Diplomamunkájának kiindulópont-
ját egy viszonylag új technológia, az 
úgynevezett variábilis betűtechnoló-
gia képezte. Célja az volt, hogy az el-
sősorban kísérleti és esztétikai szem-
pontból hasznosított technológiának 
valamilyen funkcionális kontextust 
találjon, ahol a bizonyos betűtípus 
nemcsak látványként működik, ha-
nem használati szerepe is van. Ebből 
következett az ADHD-s személyek ol-
vasási szokásaival foglalkozó konkrét 
téma, esetükben ugyanis az olvasás 
pluszingereket igényel. Vatány Sza-
bolcs elmondta, a variábilis mozgó-
betűvel jobban lehet stimulálni az 
érintettek fi gyelmét, ezáltal erősítve 

memóriakészségüket. A Focus Ex 
elnevezésű, webes felületre alkalma-
zott bővítményt mobilkészülékre és 
számítógépes képernyőre egyaránt 
megtervezte – a bővítménnyel első-
sorban a webes online tartalmak ol-
vashatóságát, nem pedig az e-bookos 
vagy offl  ine szövegeket célozta meg.

Mindenkinek joga van 
a szövegolvasáshoz
A Focus Exben használt Focus Sans 
betűtípus lehetővé teszi, hogy mind 
a betű mérete, annak szélessége és 
vastagsága, mind pedig a fókusz in-
tenzitása személyre szabható legyen. 
Az egyéni igényeknek megfelelő be-
tűtípust tartalmazó bővítmény másik 
erénye, hogy képes interaktívvá vál-
ni: a kiválasztott szövegrészlet szavai 
ugyanis nagyítószerűen kiemelhe-
tőek, ami szintén növeli a tartalom 
megjegyezhetőségének minőségét. 
„A projekt legfontosabb célja felhívni 
a fi gyelmet arra, hogy a különböző 
hátrányokkal élő személyeknek nem 
lehet nehezebb hozzáférhetőségük az 
olyan alapvető információközvetítő 
eszközökhöz, mint a szöveg” – jelen-
tette ki a grafi kus.

A digitális szövegolvasást segí-
tő eszköz kifejlesztése hosszas és 

A DIGITÁLIS SZÖVEGOLVASÁST TÁMOGATÓ ESZKÖZ SEGÍT KISZŰRNI A ZAVARÓ TÉNYEZŐKET, TAGOLJA A SZÖVEGES TARTALMAT 

Erdélyi betűtervező segíthet fi gyelemzavarosoknak

Vatány Szabolcs hosszas és alapos kutatómunkát végzett
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alapos kutatási folyamatnak a 
végeredménye. A tervezés során 
feltérképezett olvasási diszfunkci-
ók köre idő közben azokra a mű-
ködési zavarokra szűkült, amelyek 
nem látási problémából adódnak, 
hanem a szövegfeldolgozásban 
és szövegértés terén jelentenek 
nehézséget az érintetteknek. A 
tervező a kutatási folyamat alatt 
pszichológussal és neurológussal 
konzultált, akik megerősítették 
abban, mennyire nagy szükség 
van az ilyen jellegű fejlesztések-
re. „ADHD-val élő, folyékonyan 
olvasó személyekkel kérdőíveket 
töltettem ki, hogy megtudjam, mi-
lyen olvasási szokásokkal rendel-
keznek, és melyek az ezzel kap-
csolatos esetleges szükségleteik” 
– mutatott rá Vatány Szabolcs.

Első a maga nemében
A kifejezetten ADHD-s személyek-
nek készült, fejlesztés alatt álló 
böngészőbővítmény elsőnek számít 
a maga nemében. A tervező kifejtet-
te, betűtípus szempontjából a témát 
még senki nem közelítette meg, 
ugyanis alapvetően nem a dekódo-
lást érintő problémáról beszélünk. 
Az ADHD-val élő személyek eseté-
ben az elsődleges nehézséget nem 
az olvasás jelenti, hanem a szöveg 
tartalmának a feldolgozása és me-
morizálása. „Az olvasási nehézség 
tipográfi ai megközelítése hasznos-
nak tűnt, mert az olvasás képessége 
már önmagában edzi a fókuszt és az 
agyi működést, ezért ha az ADHD-s 
személyek valamilyen jellegű segít-
séget kapnak az olvasásban, köny-
nyebben áthidalhatják az általános 
szétszórtságukból adódó, olvasás-
ban is jelentkező fi gyelemzavart” – 
tette hozzá a tervező.

A Focus Ex nevű bővítmény 
egyelőre a prototípus fázisában 
tart, egy ilyen kaliberű tervnek 
ugyanis több programozási stá-
diumon át kell esnie, amíg a fel-
használóhoz elér. Ugyanakkor 
már fejlesztés alatt áll a felhasz-
nálók számára is kipróbálható bő-
vítmény, amelyet a visszajelzések 
alapján a programozók tovább-
fejleszthetnek, hogy majd a bön-
gészőkben szélesebb réteg számá-
ra is elérhetővé váljon.

 »  Az egyéni 
igényeknek meg-
felelő betűtípust 
tartalmazó bővít-
mény egyik eré-
nye, hogy képes 
interaktívvá vál-
ni: a kiválasztott 
szövegrészlet 
szavai ugyanis 
nagyítószerűen 
kiemelhetőek, 
ami növeli a 
tartalom megje-
gyezhetőségé-
nek minőségét. 

Folyamatban. A Focus Ex nevű bővítmény egyelőre a prototípus fázisában tart
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F iúgyermeknek adott életet ked-
den Eugénia hercegnő, a brit 

uralkodó 31 esztendős unokája. Az 
újszülött a 11. helyre került a brit 
trónutódlási sorban és II. Erzsébet 
királynő kilencedik dédunokája. 
Eugénia hercegnő András yorki 
hercegnek, a királynő harmadik 
gyermekének másodszülött leánya. 
Édesanyja András elvált felesége, 
Sarah Ferguson. A Buckingham-pa-
lota kedd esti bejelentése szerint a 
kisfiú délelőtt jött világra a londo-
ni Portland kórházban, ugyanott, 
ahol 1990-ben édesanyja. A gyer-

mek 8 font és 1 uncia, vagyis 3657 
gramm súllyal született. A királyi 
család londoni hivatalának közle-
ménye szerint a királynő – aki áp-
rilisban ünnepli 95. születésnapját 
– és férje, az idén 100 esztendős 
Fülöp edinburghi herceg elragadta-
tással fogadta a legújabb dédunoka 
érkezését. A palota a gyermek ne-
vét egyelőre nem ismertette.

Eugénia, aki angol irodalmat és 
történelmet tanult Newcastle egye-
temén, a tizedik a brit trónutódlási 
sorban nővére, Beatrix hercegnő 
után, de valójában senki nem szá-
mol azzal, hogy valaha is ő lenne 
az Egyesült Királyság uralkodója. 

Jóllehet hercegnőként és az uralko-
dó unokájaként jogosult a „királyi 
fenség” megszólításra, a királyi csa-
lád hivatalos tevékenységében nem 
vesz részt, polgári állása van, a lon-
doni Hauser and Wirth kortárs kép-
zőművészeti galéria igazgatói tiszt-
ségét tölti be. Ennek megfelelően 
szinte teljes biztonsággal kizárható 
az is, hogy kedden született első 
gyermeke valaha trónra lép.

Eugénia és polgári származású 
férje, Jack Brooksbank 2018. októ-
ber 12-én házasodott össze. Az es-
küvő a windsori királyi rezidencia 
Szent György-kápolnájában volt, II. 
Erzsébet királynő és Fülöp herceg, 

valamint 850 meghívott vendég je-
lenlétében. Jack Brooksbank 2010-
ben, egy svájci sítúrán ismerkedett 
meg Eugéniával, és három éve, 
nicaraguai utazásuk idején kérte 
meg a hercegnő kezét. A vagyonos 
családból származó Brooksbank 
divatos – a királyi család ifjabb 
tagjai által is látogatott – londoni 
klubok és szórakozóhelyek igaz-
gatója volt, ezzel azonban néhány 
éve felhagyott, és saját borkereske-
dő céget alapított. Emellett az Os-
car-díjas hollywoodi sztár, George 
Clooney és barátai alapította Ca-
samigos tequilacég globális márka-
nagykövete.

Fiúgyermeknek adott életet Eugénia hercegnő, a brit uralkodó unokája
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