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HOGYAN ÉPÍTSÜNK 
NAPISKOLÁT KÉT 

HÓNAP ALATT? 

Ta npó es ete  a s zingapúr i akk al

A falu lakói által gyűjtött kö-
vek az esetleges bővítésre is 
elegendőek lesznek. 
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Lore m ips u m , lore m ips u m lore m to lor

A ház a Zanszkár folyó 
második töltésén áll, árvíztől 
védett helyen.

Az iskola önmagát 
tervezte meg, 
letisztultsága 
funkcionalitásából 
ered (balra). 
A közlekedő 
hőszigetelő 
pufferzónát képez 
a napterem mögött.

Szingapúri-szingapúri - mondja Szonám, a félsze-
mű asztalos, utánozhatatlanul magas hangon, reg-
geli közben, majd a magyar építésvezetőre hunyo-
rog, akivel előző este a buli után hazavittek két 
szingapúri diáklányt az apácakolostorba. Orvos-
tanhallgatók voltak, angolt tanítottak az apácanö-
vendékeknek önkéntes alapon, de az éjszaka kicsit 
megáradt patakon féltek egyedül átkelni a sötét-
ben. Volt valami? – kérdeztem. Ááá, tudod milyen 
Szonám, annak örül ennyire, hogy vihetett a nya-
kában egy lányt – szólt az építésvezető válasza.
Másnap délután megint jöttek kicsit beszélget-
ni. Magányosak voltak az apácáknál az órák 
után, inkább a magyar önkéntesekkel időztek. 

Mit csináltok most? - kérdezte Liz.
Szokásos, a palotán dolgozunk. Lógunk a kötélen, 
húzzuk fel a kalakot (ladakhi neve a vízzel kevert 
agyagos földnek), tömködjük a repedéseket, javítgat-
juk a vakolatot, a lapostetőt, a vízelvezetést, ilyesmi.  

Szöveg: IRIMIÁS BALÁZS

Fotó: SZELECSÉNYI BALÁZS, 

KOVÁCS BRIGITTA
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‹  Előző oldali képünk, fenn: 
vályogtégla-forgatás. 

A napterem kiálló gerenda-
végei a tábla és az oktatási 
segédanyagok rögzítésére 
szolgálnak. 

Haraptunk egy nagyobb falatot is, kibontjuk a 
palota délkeleti falát, amitől a helyiek annyira tar-
tottak, hogy azt mondták, ott meg fog valaki
halni. De aládúcoltuk mind a három szintjét 
a palotának, nem hiszem, hogy összedőlne. És tar-
tottunk pudzsát is (szertartás), hogy elűzzük a bajt.
Jövőre is jöttök?
Igen, de most egy új projekten agyalunk.
Min?
Mostanában sokat gondolok rá, hogy 
Csoma (Kőrösi Csoma Sándor – a szerk.), 
ha élne, vajon örülne-e annak, amit csinálunk? 
Hogy megmentjük a palotát, ahol másfél évet élt.
És?
Szerintem nem. Ezek csak falak. 
Legjobb esetben megnézi őket valaki, de a romo-
kat is megnézik ugyanúgy. Itt állt egykor… 
Csoma túl szerény volt ahhoz, hogy a saját 
emlékének az ápolása jó érzéssel töltse el.
Akkor abbahagyjátok?
Nem, de van olyan projekt, amivel inkább a falu-
nak, a régiónak tudunk visszaadni valamit azért, 
hogy Csomát befogadták és ellátták ismere-
tekkel: valami sokkal érezhetőbb dolgot, mint egy 
műemlék, amihez kevés helybéli tud kötődni.
Mire gondolsz?
Télen itt iskolai kényszerszünet van, mert 
nem tudnak kifűteni egy vasbeton iskolát.
Értem.

Mikor mi betúráztunk ide, láttunk útköz-
ben egy osztrákok által felépített szo-
lár iskolát. Egész télen, fűtés nélkül üzemelt. 
Ez nagyon sokat jár a fejemben. Lehet, hogy 
Zanglába is egy hasonló iskolaépület kéne.
Húúú, ez nagyon jó. Hazamegyek Szingapúr-
ba, és ha elvégzem az egyetemet, én is visszajövök 
ide egy szolár iskolát építeni. Ez lesz az álmom!

Zanglában azóta elkészült a 2010-ben meg-
álmodott, az Archikon Építészirodával közö-
sen megtervezett, majd önkéntesekkel és falusi-
akkal felépített Napiskola: a szomszédos falvak 
gyerekei is mind odajárnak télen. Telt házzal üze-
mel, és a néhai Zanglai királyság mind az öt falu-
ja előtt nyitva áll. De a helyiek nem engedik min-
den nap a gyerekeket a mély hóban és több mint 
egy órát gyalogolni, ezért csak azoknak a szom-
széd falubelieknek a gyerekei járnak rendszere-
sen, akiknek van rokonuk, ismerősük Zanglában, 
és el tudják náluk helyezni télire a gyerekeiket.

Az egyik ilyen szomszéd falunak, Tanpónak 
annyiban volt szerencséje, hogy 2011-ben külföl-
di támogatót talált, aki azóta is állja a tanárok téli 
fizetését, emiatt ők nem jártak át Zanglába. Mivel 
kifűthető iskolaépületük nekik sem volt, a helyi csa-
ládok között jártak körbe-körbe, és változó hely-
színeken húzták meg magukat. Mindössze 25-30 
diákról volt szó, ők egyetlen helyiségben elférnek.
A szingapúri lány közben lediplomázott, 

és létrehozott egy szemvédelemmel foglalkozó ala-
pítványt. Napszemüvegeket kezdett osztani 
a Himalájában, és ismét ránk talált az interneten.
Helló Liz, mi van veled? Ezer éve nem láttalak!
Szia! Emlékszel még ránk, a szingapúriakra?
Hogyne, Szonám minden évben mondogatja, hogy 
szingapúri-szingapúri, azóta szállóigévé váltatok.
És emlékszel az álmomra is?
Láttam, hogy te is visszajársz Ladakhba egy 
mozgó klinikával. Saját alapítványod lett.
Igen, de valójában én is szeretnék felépíteni egy 
iskolát, amilyet ti építettetek Zanglában.
Abban lehet, hogy tudunk segíteni. Most futott be 
épp egy kérés a szomszéd faluból, és a kuratórium-
mal egyeztetve reálisnak tűnik egy kompakt, egyet-
len szezon alatt felhúzható napiskola megépítése.
Egy szezon alatt kész lenne? 
És van már főtámogatótok?
Az alapítványnak van főtámogatója, de a pro-
jektnek nincs céltámogatója, anélkül való-
színűleg nem tudunk belevágni.
Akkor adj egy hetet, szerintem bevállalom!

Mivel itt 3700 méter fölött nem úgy őrölnek az 
istenek imamalmai, mint a tengerszinten, a bizton-
ság kedvéért megrendeltem az épület teljes faszük-
ségletét, amint befutottam Padumba, a környék 
regionális mikroközpontjába, ami nem több egy 
útkereszteződésnél. Tettem ezt anélkül, hogy lát-
tam volna, a helyiek betartották-e tavalyi ígéretüket, 

hogy összegyűjtik a szükséges követ, kivetik a szük-
séges vályogtégla-mennyiséget. Egy hetet ígértek 
a szállításra. Az első szállítmány három hét múlva 
futott be, de a további adagokra még várni kellett.

Valójában szerencsés véletlenek végeláthatat-
lan láncolata kellett ahhoz, hogy ilyen extrém kör-
nyezetben, ennyire kiszámíthatatlan beszállítók-
kal, ilyen szeszélyes időjárással, ráadásul nemzetközi 
önkéntesekből és helyi munkásokból álló, koránt-
sem összeszokott brigáddal valami mozdíthatatla-
nul fix határidőt be lehessen tartani. Ez egy olyan 
egyenlet, amelyben minden paraméter változó, és 
a sok paraméter kölcsönösen függ egymástól, de 
még az egyedüli állandó, a befejezés dátuma is függ 
egy változóktól. A szezonzárás napját ugyanis nem 
mi, nem a naptár és nem is az időjárás dönti el: 
a lámák kapcsolatba lépnek mindenhatóikkal, hogy 
megkonzultálják velük az aratásra egyedül alkal-
mas kezdőnapot, ami minden évben máskor van. 
És aminek a hajnalán nekünk elillan az összes helyi 

munkásunk, függetlenül attól, hogy milyen ígéretek-
kel, milyen feladatokkal és milyen feltételekkel áll-
tak még előző nap a kőműveskanál másik oldalán.

Szerencsére az alapítványunk semmi más-
ra nem trenírozta magát jobban az elmúlt tíz 
évben, mint felkészülni a legváratlanabb helyze-
tekre, amik a tervezés-kivitelezés mezején elő-
állhatnak. Kipróbáltuk az instant áttervezést, az 
élő 3D-s modellezést, a folyamatos rajzos magya-
rázatokat, a kreatív anyaghasználatot, a munka-
erő változatos keresztbe-helyettesítését, és a szo-
baméretek gerendákhoz való spontán igazítását.

Az indítás után nem sokkal megérkezett a váltás 
az építésvezetői pozícióban. Kacsó Jani hét éve még 
önkéntesként vett részt a programban, majd „vissza-
csábult”, és két éve már művezetőként van jelen. Itt-
hon a Bánáti + Hartvig Építész Iroda tervezőinek a 
sorát erősíti, a munkatársai, főnökei jótékonyan sze-
met hunynak afölött, hogy három tervezőjüket is 
el-el nyelik alkalomadtán 1-2 hónapra a Himalája 

eldugott völgyei. Még jó, hogy nem a folyói. 
Szelecsényi Balázs korábban vezető tervezőként 

részt vett a Solar Decathlon versenyen, de a felvételét 
önkéntesként a Csoma Szobája Alapítványhoz leg-
inkább azzal nyerte el, hogy drága anyagokból, nagy 
büdzsével tervezett már fenntartható házat, ám 
nagyon érdekelte, hogy kis pénzből, helyi anyagok-
ból mit lehet kihozni. Aztán ő is művezetőként tért 
vissza, immár harmadik éve. Janit váltotta Balázs, 
és rá hárult talán a legnehezebb feladat: a bizonyta-
lan határidő ellenére kulcsrakészre befejezni az épü-
letet, amit 2017-18 telén már használni is akarnak.

A közeli Zanszkár folyó első, árvíztől védett ter-
mészetes platóján a falu lakóival közösen találtuk 
meg a helyet az iskolának: ez a falu mértani közép-
pontjához közel eső terület, optimális távolságra 
a házaktól. A több százéves hagyomány mindösz-
sze 30 centis alapot igazolt, amit ezúttal – ellen-
tétben a zanglai iskola 1 méteres alapozási mélysé-
gével – elfogadtunk. Egytantermes épület mellett 
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‹ Az ablak tájolása 
kulcsfontosságú 
volt az épület 
működésének 
tekintetében. 
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döntöttünk, ami adott esetben tovább bővíthető, de 
a jelenlegi gyerekállományt kényelmesen befogadja. 
A Zanglában már bizonyított elveket, vagyis a dup-
la üvegezést, a két nyitható ablakkockát, az északi 
oldali pufferzónát itt is alkalmaztuk. Amiben változ-
tattunk, az a fűrészáru használata. Eljátszadoz-
tunk gondolatban – még Zanglában az Archikonnal 
közösen – a feszesebb kompozíciójú szögletes geren-
dákon, de végül a hosszadalmas rendelés-beérke-
zés miatt elkezdtünk helyben elérhető, kör kereszt-
metszetű gerendákkal dolgozni. Tanpóba, bár nagy 
késéssel, de megérkeztek a fűrészelt gerendák, és 
minőségileg is használhatónak tűntek. Kövekből 
rengeteget gyűjtött a falu, elegendő lesz egy eset-
leges bővítésre is. A téglavetéssel bajban voltunk, 
mert az odahordott kőrengeteg elbarikádozta az 

utat a nagyobb plató irányába, ezért korlátozott volt 
a szabad felületünk, ahol vethettünk és száríthat-
tunk. Ezért a téglavetés egész nyáron forgásban volt: 
amint megszáradt egy kör, máris vetettük a követ-
kezőt. Kitett magáért a faluközösség is, minden csa-
lád vetett körülbelül 400 téglát, amivel önkéntesen 
járultak hozzá az iskola építőanyag-szükségletéhez.
A kitűzést telefonos applikációkkal, iránytű-
vel, műholdas térképpel és GPS-szel végez-
tük a helyi felismerhető tereptárgyak-
hoz tájolva, illetve a falusiak téli napfelkelte 
és naplemente emlékeivel megerősítve.

A napterem padlóját fával burkoltuk, a lefek-
tetett szőnyegek pedig a téli hőszigetelést segí-
tik, de a zanglaiak beszámolói alapján inkább a túl-
melegedés jelent veszélyt, mint a hideg. Tanszerek 

tárolását a beépített polcok, kézmosást a beépí-
tett mosdó segítik a puffertérként szolgáló köz-
lekedőn. A tanterem falába beépített gerenda-
darabok kilógó bütüi a tábla és az oktatáshoz 
használt plakátok felfogatását könnyítik meg.

Összességében az egész házról elmondható, hogy 
szépségét – amennyiben ez az esztétikai fogalom 
egyáltalán értelmezhető ebben a közegben – puri-
tánsága, funkcionalitása és minimalizmusa adja. 
Emiatt belesimul a régió hagyományos építészeté-
be, a faluközösségek is könnyedén befogadják, nem 
ijednek meg a karbantartásától és a lemásolásától 
sem. A szingapúriaknak is tetszett, akik alig egy hét-
tel az átadás után már nagy csapatban érkeztek láto-
gatóként a műintézménybe. És reménykedhetünk 
benne, hogy Csoma is büszke lenne rá, ha láthatná. 

Táblarögzítő 
falplasztika.


