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ESZTÁNY GYŐZŐ

2000-ben kaptuk a megbízást a 
Veresszéki Kós-ház tervezésére. 
Kós Károly 1926-ban tervezett egy 
kisebb szanatóriumot Dr. Fogo-
lyán Kristóf, sepsiszentgyörgyi 

tulajdonos részére, amely a Kászonszéki hegyekben 
(Kászonjakab falva határában) a Veresszék nevű ásványvíz-
forrásra épült rá. A havasokban fent, egy hegygerinc olda-
lában, sziklafal tövében található a ház, előtte gyönyörű 
tisztás. Közvetlen a meredély szélében épült a kétszintes 
épület, úgy, hogy a földszint hátsó fala már a terepszint 
alatti támfal. A meredély felőli, déli oldalon így az emelet 
földszintté válik. Az eredeti épület a Kós által tervezett 
kő- és gerendaházak ti pikus példája. A földszint robusztus 
kőfala az emeleti pa rapet magasságáig felnyúlik, az épület 
mögötti sziklás meredélyre utalhat. A nagyobb, jobb ol-
dali tömeg (a keleti szárny) kissé előre van tolva, ebbe 
ékelődik be, kissé hátrább tolva a kisebb, bal oldali tömeg, 
csonkakontyolt oromzattal. Az aszimmetrikus tető (a bal 
oldalon lejjebb nyúlik) formailag igazodik a meredélyhez. 
Mint azt az alapozási munkák igazolták később, a ház a 
szó szoros értelmében a sziklára épült. 

Az új tulajdonos nagyon romos állapotban vásárolta 
meg az épületet, és vele együtt megvette a környező telke-
ket is. Az épületet 1926 óta is többször módosították, a 
keleti oldalán egy új szárnyat építettek hozzá a II. világhá-
ború után. Az államosítást követően borvíztöltödeként 

működött. A „Kászon gyöngye” márkanevű borvizet pa-
lackozták itt. A toldott keleti szárny teljesen ellentmond 
Kós tömegformálásának és sokat gyengít a ház esztétikai 
megjelenésén. Az új tulajdonos Kós eredeti tervéhez, illet-
ve az épület eredeti állapotához legközelebb eső formában 
akarta felújíttatni az épületet és azt turisztikai célra (ven-
dégfogadás) hasznosítani. 

Kós eredeti tervei (valószínűleg a II. világháború alatt) 
eltűntek, csak egyetlen szabadkézi madártávlati rajza ma-
radt fenn. De fennmaradt néhány eredeti fotó az 1930-as 
évekből. A legutóbbi 18 évben teljesen elhagyták az épüle-
tet, miután a palackozás gazdasági okokból végleg meg-
szűnt, így az épület tönkrement. A tető beszakadt, a cserép 
héjazat egyharmada leesett és a beázás miatt a faanyagot 
különböző gombák támadták meg, köztük a házi köny-
nyező gomba is. 

Külön szakértői vélemény készült a gerendák állapo-
táról (Anticimex kft.). Az alsó szint kőfalait az alacsony 
alapozási mélység miatt a fagy mozgatta meg, 20–30 cen-
timéternyit dőltek ki az eredeti állapotukhoz képest. A 
gombaszakértői és a statikai szakvélemény alapján döntöt-
tük el (a tulajdonossal együtt), hogy a megmaradt épüle-
tet teljes egészében elbontjuk és újraépítjük Kós eredeti 
elképzelése szerint. A bontás előtt a megmaradt épületet 
részletesen felmértük, rajzokkal és fotókkal doku mentáltuk, 
hogy semmilyen apró csomópont, ácsszerkezeti részlet 
vagy díszítés ne kerülje el a figyelmünket. 

A rekonstrukciót úgy terveztük, hogy anyagában és 
geometriájában teljesen egyezzen a bontás előtti állapottal, 
ami a középső és a nyugati szárnyat illeti, mivel ezek ere-
deti for májukban maradtak fenn. A keleti bővítést végleg 
elbontottuk. A középső szárny emeleti részét (ezt a keleti 
szárny építésekor átalakították) a rendelkezésünkre álló 
korabeli fotók alapján rekonstruáltuk.   

Csak a belső válaszfalak elhelyezésében eszközöltünk 
minimális módosításokat, hogy az épület az új funkciónak, 
illetve a mai építészeti előírásoknak megfeleljen. Például a 
külső kőfalakat kétrétegű falként építettük vissza, belül 
téglaköpennyel a hőszigetelés érdekében. Elkészült a ház 
környezetének terve is, benne a ház melletti kis patak vizé-
vel felduzzasztott nádgyökérzónás szennyvíztisztító tóval. 
A ház alatti forrás a szállóvendégek részére kialakított kis 
fürdőt táplálja.
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