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Száműzetés a jövőbe

Lengyelország, 1916. Az első világháborúban az orosz had-
erőhöz tartozó kozák lovasság éjszakai támadást indít a 
frontvonalak mögé, megtámadva az osztrák-magyar kato-
nai tábort. A meglepetésszerű támadásban a magyar 
katonák vereséget szenvednek. Az ütközetben egy fiatal 
hadnagy, Hugyecz László jobb lába komolyan megsérül, 
és harcképtelenül orosz fogságába kerül. Később az ázsiai 
kontinens legkeletibb részére szállítják: egy munkatáborba 
a szibériai Habarovszk mellett, ahol a foglyok a transz-szi-
bériai vasútvonal kiépítésén dolgoznak. Hugyecz fogság-
ban tölti az 1917-es esztendőt, amikor kitör a felkelés 
Szentpétervárott és Moszkvában és a cári rezsim elbukik. 
A politikai események szakadást idéznek elő az orosz had-
seregben: a vörösök és fehérek – a forradalmárok és a cár 
visszatérésében hívő konzervatívok – közti erőszakos össze-
csapások megrázzák a főbb városokat, és kiterjednek az 
ország távoli vidékei felé. A habarovszki fogolytáborban 
is két pártra szakad az őrség, és szembenállásuk miatt el-
vesztik ellenőrzésüket a foglyok felett. 1918 elején Hugyecz 
László és három másik társa kihasználja a helyzetet és 
szökéssel próbálkoznak. A négy férfi szert tesz egy kézi 
hajtású vasúti kiskocsira és munkásnak öltözve elhagyják 
a tábort a transz-szibériai vasút mentén. Mikor fegyveres 
katonákat vesznek észre, Hugyecz László leugrik a robogó 
kocsiról és beleveti magát az erdőbe. Egyedül, rejtőzköd-
ve menekül, míg eléri az Oroszország és Kelet-Mandzsúria 
közötti határon folyó Amur partját. A szibériai télben 
jégpáncéllal borított folyón könnyű átkelni, Hugyecz 
hamarosan átér a kínai fennhatóság alatti területre: maga 
mögött hagyva az új szovjet birodalmat, újra szabad.

A vasút vonalát követve Mandzsúria fővárosába, Har-
binba ér, majd menekültként rövid időt töltve a Dán 
Missziónál, tovább indul dél felé, a Távol-Kelet legjelentő-
sebb városa, Sanghaj irányába. Minthogy az első világhábo-
rú az Osztrák-Magyar Monarchia végét jelentette, a fiatal 
tiszt állampolgárság, nemzetiség – és pénz – nélkül talál-
ja magát. Foglalkozása azonban van, a háborús konfliktus 

előtt néhány hónappal fejezte be építészi tanulmányait a 
budapesti Műegyetemen. 

Hugyecz László Ede 1893. január 8-án született Besz-
tercebányán, inaséveit apja, Hugyecz György építőmester 
mellett töltötte, mielőtt, 1914-ben, elkezdte műegyetemi 
tanulmányait. 

Az 1910-es évek végén Sanghaj Kína pénzügyi és ipari 
központja, dinamikusan fejlődő város kirobbanó gazdaság-
gal, a legnagyobb kínai kikötővel, teli üzleti lehetőségekkel 
az építés terén. 1918 végén Hugyecz beáll műszaki rajzo-
lónak az amerikai építész, Rowland Curry irodájába.

Innen gyorsan ível felfelé a pályája, a 20-as, 30-as évek-
ben Sanghaj építészetének egyik legmarkánsabb alakjává 
válik, a nyugatról – Európából és az Egyesült Államokból 
– származó modern építészeti nyelv és technológia terjesz-
tésének aktív élharcosává, a modern életfelfogás sürgető 
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szükségleteinek kifinomult közvetítőjévé. Főszereplője lett 
a világ egyik legnyüzsgőbb, legkozmopolitább városa két 
világháború közötti modernizálódásának.

Sanghaj az ���0-as években

Az európai és amerikai gyarmati érdekek ázsiai kiterjedé-
sének 19–20. századi történetében Kína sajátos szerepet 
játszott, ami a nyugati hatalmaknak adott engedélyeken 
alapult. Ezek révén ún. területen kívüli jogot1 élvezhettek 
Kína meghatározott övezeteiben a keleti parton. Sanghaj 
kialakította a három, egymás mellett működő, de külön 
közigazgatás alá tartozó szektorának rendszerét, mely a 
területen kívüliség helyi geográfiájának korábbi, 1842–1869 
közötti viszonyaiból alakult: az anglo-amerikai nemzetkö-
zi zónát, a francia övezetet, és a kínai vezetés alatt maradó 
városrészt. A 6000 km hosszú Jangce folyó torkolatvidé-
kének kedvező közelségében fekvő Sanghaj nagyon gyor-
san a kínai és Kínába érkező üzleti élet és kereskedelem 
virágzó központjává vált. Az 1920-as évek elején Sanghaj-
nak már több mint két és fél millió lakosa volt (Kínában 
a legnépesebb),2 és a város két külföldi övezete – ahol nagy-
számú nyugati bank nyitott fiókot – egész Kelet-Ázsia 
pénzügyi központja lett: olyan pénzügyi és kereskedelmi 
forgalom volt ott, amilyet a cégek és kereskedők a korszak 
legfejlettebb nyugati városaiban élvezhettek. A város gyors 
fejlődése lehetővé tette, hogy nyugati üzletemberek hatal-
mas vagyonokat fektessenek be, de elősegítette egy új tár-
sadalmi osztály kialakulását a kínai népességen belül is: 
kezdetben a brókerek és üzletkötők magasan képzett 
csoportját,3 később pedig – azon események folytán, me-
lyek 1911-ben a sokezer éves kínai birodalom összeomlá-
sához, és a köztársasági rendszer intézményéhez vezettek 

– a vállalkozók és üzletemberek modern urbánus-polgári 
rétegét, amely átitatódott a nyugati kultúrával, nyugati 
értékekkel (modernizmus, liberalizmus, kereszténység), és 

összefonódott a hagyományos konfuciánus erkölcsi felfo-
gással. Ez a réteg leggyakrabban a nyugati típusú iskolák 
nevelési rendszerén belül alakult ki, melyeket a Kínában 
megtelepedett nyugati vallási szervezetek működtettek.

Sanghaji munkahelye azonnal ellátta feladatokkal 
Hugyecz Lászlót – immár Laszlo Hudecet –, aki egyidejű-
leg különböző stílusú építészeti terveken kezdett dolgozni, 
ami nagy kihívást jelentett a Budapesten az eklektikus 
tervezési stíluson edzett fiatalember számára. Közép-Eu-
rópa első világháború utáni gazdasági és politikai válságai, 
apja halála (1920), Curry társává történt gyors előmenete-
le, valamint életre szóló találkozása Gisela Meyerrel, egy 
vagyonos német üzletember leányával, meggyőzték Hude-
cet, hogy végleg letelepedjen Sanghajban. Laszlo és Gise-
la 1922-ben házasságot kötött. A Curry-irodában eltöltött 
évek során számos ragyogó sikert ért el és komoly elisme-
rést vívott ki magának a szakmájában, a kozmopolita város 
nemzetközi miliőjében. úgy érezte, eljött az ideje, hogy 
önállóvá váljék, sanghaji tervezőirodája megnyitásának 
hírét 1924 december 1-én teszi közzé a sajtóban.

Ebben az időben már megvolt az első önálló megrende-
lése, amely döntő jelentőségűvé vált volt karrierjében. 1923-
ban Charles Reyner, egy nagyon gazdag amerikai üzlet-
ember, aki rendkívül nagy vagyont fektetett be Sanghaj-
ban, egy névtelen adománnyal akarta kifejezi a háláját a 
város iránt, amely őt milliomossá tette. Elhatározta, hogy 
a nemzetközi övezetben modern kórházat építtet, ehhez 
nagy kiterjedésű telket vásárolt egy elővárosi környezetben, 
és megbízta Hudecet a munka irányításával, de azzal a 
feltétellel, hogy teljes titokban tartja az adományozó nevét. 
Az alku az volt, hogy ha a nevére fény derül, az építészt 
elbocsátják. A munkák zökkenőmentesen lebonyolódtak, 
az épületet 1926. január végére befejezték. A Curry-irodá-
ban végzett korábbi munkák legtöbbjével szemben4 a 
Megyei Kórház józan, semleges stílust látszik követni,5 a 

1 A területen kívüliség jogot adott egy idegen hatalomnak, hogy saját 
fennhatóságát gyakorolja (a polgári és büntetőjogban, valamint az 
igazgatásában) az engedélyben meghatározott területen. A kínai biro-
dalom az ópiumháború következményeként a 19. század közepe táján 
kénytelen volt aláírni számos egyezményt, amelyek garantálták a terü-
leten kívüliség jogait egyes nyugati hatalmaknak. A leggyakrabban 
kikötővárosok közvetlen szomszédságába helyezett területen kívüli 
zónák eleinte egyfajta előörsök voltak a nyugati kereskedők, üz-
letemberek és bankárok számára, majd nagyon hamar független gyar-
mati városokká váltak. Az 1920-as évek elején több mint 12 országnak 
(Nagy-Britannia, Franciaország, USA, Japán, Portugália, Spa-
nyolország, Hollandia, Belgium, Dánia, Norvégia, Svédország, Svájc, 
Brazília) voltak elismert területen kívüli jogai Sanghajban. Egy Sang-
haj nemzetközi kerületében élő polgár azokat a jogokat élvezhette, 
mint a területen kívüli jogot gyakorló országban. Németország és 

Ausztria-Magyarország területen kívüli koncesszióit hatályon kívül 
helyezték az első világháború után.
2 A világ hatodik legnépesebb városa volt.
3 ők az ún. komprádorok, ezt a fogalmat korábban a portugál kereske-
dők használták Makaóban és Kantonban azokra a kínai szolgákra, 
akik a kínai javakat vásárolták számukra.
4 A legfontosabbak: házak a Rue Ratardon (1919-20), Kínai-Ameri-
kai Kereskedelmi Bank (1920), McTyeire Iskola (1922-26), Sanghaji 
Bankár Szövetség (1922), Nemzetközi Takarékbank (1919-26), Ame-
rican Club (1922-24), Normandia lakóépületek (1924-26).
5 Az építésznek és ügyfeleinek egyértelmű szándéka volt, hogy az épü-
letnek nem szükséges meghatározott stílusbeli jegyekkel rendelkeznie, 
amelyekről egy sajátos nemzeti stílusra lehetne következtetni, mivel 
a kórház a sanghaji nyugati közösségnek épült, tekintet nélkül az egyes 
személyek nemzeti hovatartozására.
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díszítés és ornamentika hiá-
nya szigorúan funkcionalis-
ta elveket jelez az épület ál-
talános megjelenésében és a 
homlokzat kiképzésében (az 
ablakok és erkélyek számát 
és méretét szigorúan az egész-
ségügyi program határozta 
meg). A kórházat ellátták a 
legújabb orvosi eszközökkel 
és műszerekkel. Ez volt az 
első olyan épület a keleti vi-
lágban, ahol a szobákat lég-
kondicionáló berendezéssel 

látták el, melyet a svájci Sulzer Brothers cég szerelt fel: 
megvalósítása ráadásul megelőzte az Egyesült Államok 
első, teljesen légkondicionált épületét, a Milam Buildinget 
San Antonioban (Texas), melyet 1928-ban fejeztek be. A 
sanghaji főbb magazinok és hírlapok oldalain magasztalt 
Megyei Kórház6 közismertséget hoz Hudecnek és elindít-
ja ragyogó karrierjét. A magyar építész számos munkája 
az 1920-as évek második felében főként amerikai magán 
ingatlantársaságok megrendelésére készült, vagy nyugati 
vallási szervezetek megbízásából, kórházak és más orvosi 
vagy oktatási célú épület létrehozására.7 De Hudec elkezd 
dolgozni az új kínai burzsoáziához, a kínai társadalom 
kulturális és pénzügyi elitjéhez tartozó ügyfeleknek. 1926-
ban megnyeri a Joint Saving Society, egy kínai gazdasági 

menedzsment által alapított 
és igazgatott új bank székhá-
zának tervezésére kiírt pályá-
zatot.8 A JSS igazgatótaná-
csának tagjai a kínai elit 
legmagasabb köreihez tartoz-
nak, az 1927 és 1937 közötti 
periódus pénzügyi és politi-
kai hatalmi struktúrájának 
csúcsához. Ebben az időben 

az országot Csang Kaj-Sek 
tábornok és nemzeti pártja 
kormányozta. Hudec ezek-
ben az években hivatalokat, 
keresztény templomokat és 
temetőkápolnákat, városi 
luxusvillákat tervez és épít 
gazdag üzletemberek és a 
nemzeti kormány miniszte-
rei számára, ipari üzemeket, 
egy vízierőművet a whang-
poo folyó partján, valamint 
egy egyetemi campust.9

A kínai modernizmus úttörője

Hudec gyors sikere a kínai high society-ben főleg két té-
nyezőn alapult: az első volt nemzeti hovatartozása (ugyan-
is nem tartozott egyik nyugati nagyhatalomhoz sem, 
melyek iránt a kínai burzsoázia – az üzleti világ barátságos 
színfalai mögött – neheztelést és félelmet érzett az ópium-
háború történeti öröksége, a Kínával szembeni gyarmati 
törekvések miatt); a második ok, amely tényszerűbb és 
nyilvánvalóbb, hogy a magyar építész nem élvezett sem-
milyen területen kívüli státuszt, sem valamilyen kivételes 
jogi védelmet Sanghajban. 
Hudec megbízása biztonsá-
gos választás volt egy kínai 
ügyfél számára: problémák 
esetén az építészt kínai bíró-
ság előtt lehetett perelni 
(aminek következményei 
előre láthatóak voltak), nem 
pedig egy nemzetközi vegyes-
bíróság előtt, mint a nyuga-
ti országok polgárai esetében. 
Hudec szakmai kapcsolata 
a kínai társadalmi elittel 
kezdetben nem nyújtott ked-

American Club, R. A. 
Curryvel, 1922-1924

Normandia lakóépületek, 
R. A. Curryvel, 1924-1926

6 A The China Press 1926. június 19-i különszáma ünnepli a kórház meg-
nyílását és alkotóit. Hudec portréja a címoldalon szerepel a következő 
képaláírással: Mr. L. E. Hudec, the architect of the Country Hospital, is 
already well know as an architect with a future. His design of the new hos-
pital has brought him to the front ranks of the architects of the Far East. 
7 Margaret williamson Hospital (1924-25), Estrella lakóépületek (1924-
26), Paulun Kórház (1925-27), Burlington lakóépületek (1928), Asia 
Realty házak (1930), a Columbia Circle lakóházai (1930), német temp-
lom (1932).
8 A hagyományos kínai bankrendszer helyi alapon működött, kis össze-
gű hiteleket folyósított a kereskedelem és árucsere céljaira. A 20. század 

elejétől az ipari szektor növekedése és a kínai világ megnyílása a nyuga-
ti tőke előtt számos új kínai bank megalakulását eredményezte, melye-
ket nyugati pénzintézetek mintájára hoztak létre, ám a legtöbb esetben 
a kínai központi kormányzat felügyelete alatt, amely teljesíthette a kí-
nai gazdaság új követelményeit: sokkal nagyobb összegű hiteleket sza-
badítottak fel az ipari szektor számára, fenntartották a nemzetközi 
standardokon alapuló árfolyamot, kezeskedtek a gyorsan növekvő ál-
lamadóságért.
9 Moore Templom (1926-31), Chapei Vízierőmű (1928-29), Csiao-Tung 
Egyetem, rend. terve és laboratóriumai (1928-31), Chapei Temetőkápol-
na (1929), True Light ikerépület (1930-1832), nagykövetlakások (1931).

Megyei kórház, 1923-1926
A Joint Savings Society 

épülete, 1926-1928
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vező feltételeket a fiatal ma-
gyar építész számára, ám 
végül pályájának legérdeke-
sebb fejlődéséhez vezetett.

Tény, hogy Laszlo Hu-
dec munkáiban pontos a megfelelés ügyfeleinek kulturá-
lis identitása és terveinek építészeti nyelve között. Amikor 
a nyugati közösség tagjaitól jönnek a megrendelések, úgy 
tűnik, a stílust az ügyfelek szabják meg: spanyol vagy mór 
homlokzat, európai vagy amerikai minták alapján terve-
zett házak, Tudor-stílusú, vagy amerikai gyarmati stílusú 
épület és így tovább. Egy-egy épület – gyakran az egzoti-
kum felé hajló – stílusának felismerhetősége az ingatlan-
piac számára kulcsfontosságúnak látszik a 20. század 
eleji kozmopolita Sanghajban, mely a különböző nemze-
ti identitások olyan vegyes, amelyben igény van arra, hogy 
ki-ki megtalálja saját tükörképét a város építészeti látvá-

nyában. Ezzel szemben Hu-
dec kínai ügyfeleinek nincse-
nek különleges elvárásaik a 
stílussal kapcsolatban. A he-
lyi pénzügyi és társadalmi 
burzsoázia tagjai nem kere-
sik a díszítés és ornamentika 
meghatározott formáiban 

önmaguk reprezentálásának lehetőségét. ők egyszerűen 
modern épületeket kérnek (bármilyen stílusúak legyenek 
is), hogy ezek tükrözzék a gazdaság és kultúra modernizá-
ciós folyamatához való tartozásukat, hiszen ők ebben látják 
a maguk jelentőségét. Minthogy nem kötődik stilisztikai 
előképekhez, Hudec elég tág teret talál a kínai megrende-
lőknek tervezett műveiben, hogy folytassa saját kutatásait 
egy személyes építészeti nyelv irányába. Az esztétikai és 
formanyelvi készlet, melynek közvetítésével Hudec inspirá-
cióit a kínai modernizmuson belül megvalósítja, az 1920-as 
évek közép-európai építészetéhez, különösen a német 
expresszionizmus sajátos vonulatához kötődik, amely 
Hamburgban és környékén terjedt el, Fritz Schumacher 
és Fritz Höger munkái révén. Ez az építészeti megközelí-
tés a gótikus hagyomány korszerű újraértelmezésén alapult, 
jellemzője a sötét tónusú téglahomlokzatok alkalmazása, 

a részletek expresszionista ki-
dolgozása, s hogy távol tart-
ja magát a kor avantgárd 
mozgalmainak redukcionis-
ta és absztrakt tendenciáitól 
(Le Corbusier és az Esprit 
Nouveau, Bauhaus).

A kínai városokban az 
észak-német expresszionista 
építészeti nyelv modernnek 
számít de még teljesen isme-
retlen. Eltérően a széles kör-
ben használt sok történeti 
eredetű stílusmegközelítésé-
től, ez a formanyelv a moder-
nitás és eredetiség ízét adja. 
A tervek kínai megrendelői 
megengedhették maguknak 
hogy eltérjenek koruk sang-
haji építészetének klasszici-
záló, túldíszített vagy egzoti-
kumával hangsúlyozó főáramától. Egy nagyon is gyakor-
lati szempontból Hudec az észak-német expresszionsta 
építészetet tekinthette a legmodernebb és legmeggyőzőbb 
stílusirányzatnak, mert a sötétre égetett tégla a legalkalmas 
homlokzatburkoló anyagnak minősült Sanghaj klímáján: 
bírja a nedvességet, nem tesz kárt benne az eső és a fagy, 
ellenáll a hőmérsékletingadozásnak és végtelen variációt 
tesz lehetővé a homlokzatok kialakításánál.

Gyakori európai útjainak köszönhetően (szinte min-
den évben, többnyire nyaranta Németországba utazott és 
családjával több európai országba ellátogatott) Hudec ál-
landóan frissen tartja tudását az építészet és technológia 
legújabb nemzetközi eredményeiről. Az építőanyagokat 
és szerelvényeket Hudec főleg európai gyártóktól szállíttat-
ta sanghaji munkáihoz. Így a magyar építész közvetlenül 
ültette át a legújabb gépésze-
ti és tervezési megoldásokat 
Európából Ázsiába és Kíná-
ba. 1928-ban befejezett sang-
haji autójavító műhelyét az 
íves homlokzaton horizontáli-
san megszakítatlan ablakcsí-
kok jellemzik, ez kínai földön 
ugyanannak az esztétikai 
átalakulásnak a jele, amely-
nek párja Erich Mendelsohn 
ugyanez évben Chemnitz-
ben megépített Schocken áruháza, amely a következő 
évtizedekben áthatotta az egész világ építészeti fejlődését. 

A Park Hotel

Az építészeti program, melynek keretében Hudec az 1920-
as évek második felében ötvözi kínai megrendelőinek 
modernitásigényét a nyugat kulturális, esztétikai és techno-

Chapei vízierőmű, 1928-29

Honisberg garázs,
befejezve 1928

Avenue lakóházak, 1931-32

China Baptist Publication 
Building, 1930-1932

Christian Literature Society 
Building, 1930-1932
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lógiai törekvéseivel, a Park 
Hotel, az első ázsiában léte-
sült felhőkarcoló megvaló-
sításával jut kiteljesedéséhez. 
A 90 méter magas, 22 eme-
letes épületet a Race folyam 
menti síkságon húzták fel, 
Sanghaj szívében. Hudec 

1929-ben kezdte a munkát a JSS igazgatótanácsának meg-
bízásából9 az építkezést 1934 végén fejezték be legyőzve 
olyan műszaki nehézségeket, amelyek megoldására – Sang-
hajban – nem volt korábban példa. A legkomolyabb ne-
hézséget a talaj kis teherbíróképessége jelentette.10 Ilyen 
feltételek között egy felhőkarcoló gondolata egyszerűen 
képtelenül hangzik. 

A magyar építész és munkatársai11 seregnyi ötlettel, 
Németországból importált, fejlett technológiai berende-
zéssel úrrá lettek a problémákon. Az épület alapját sokkal 
mélyebbre helyezték a szokásosnál, hogy a kitermelt talaj 
mennyisége az épület súlyának feleljen meg,12 a munkate-
rületet mélyen a földbe préselt acéllemezekkel vették körül, 
hogy meggátolják a talajvíz beáramlását, és a talajvíz 
szintjének változását. A fő tartószerkezet speciális króma-
célból készült,13 melyet a Vereinigte Stahlwerke AG gyár-
tott Dortmundban; az anyagot könnyűsége, rozsdásodás-
sal szembeni ellenállása és egyéb kiváló műszaki tulajdon-
ságok jellemzik. Hudec bátran alkalmazta a Park Hotel 
építésénél a Németországban is új technológiákat és anya-
gokat, a magyar építész nagyobb bizalommal volt az eu-
rópai ipari termékek és technológiák, mint amerikai ver-
senytársaik iránt. Ahogy a sötétre égetett téglák estében 
történt, ez a választás is tisztán gyakorlati szempontokat 
követett. Noha a Park Hotel súlya több mint 20 000 ton-
na, ez volt az első többemeletes épület Sanghajban, amely 
a süllyedés semmi jelét nem mutatja! Ez mérföldkő a város 
építéstörténetében, és a sok ezer felhőkarcoló beharango-
zója, melyek it emelkednek azóta. 

A sikeres műszaki és szakmai kihíváson túl a Park 
Hotel a modern világ építészeti képzeteinek és paradig-

máinak összegzője: a magas-
házak amerikai vízióját öt-
vözte a találékony európai 
technológiákkal és építési 
eljárásokkal a korszak sajátos 
kínai kultúrájában.14 A Park 
Hotel a 30-as évek eleji repub-
likánus, kapitalista, naciona-
lista Kína politikai és pénz-
ügyi elitje sikereinek emlék-
műve, a kozmopolita modernitást és a kínai városi bur-
zsoázia legitimizációs szükségletét fejezi ki. 

Sanghaj, ���0-as évek

A Park Hotel nagy nemzetközi visszhangot váltott ki ko-
moly szakmai sikert jelentve Hudec számára.. Ugyanab-
ban az évben újabb sikert is elkönyvelhet. Tervezésében 
épül a Grand Theatre, a város legmodernebb filmszínháza, 
melyet erős expresszionista építészeti nyelv jellemez: a tö-
megek lendületes elrendezése, a finoman ívelt, minden 
dísz nélküli felületek, az esti kivilágításban hatalmas hir-
detőfelületté váló üvegtorony. Ez a terv fordulópont Hu-
dec tervezői gyakorlatában, elhagyja a téglafelületek, és a 
Modern Mozgalom építészeti szótára (és velejáró orto-
doxiája) felé fordul (amely akkoriban döntően megerősö-
dött Európában) és érdeklő-
dést mutat az Egyesült Álla-
mok ban a 30-as évek elején 
tért hódító Art Déco iránt. 
A �0-as években Hudec stílu-
sa alapvető változáson megy 
át, és munkássága rendkívüli 
hajtóerejévé válik Sanghaj új 
építészetének. – írja wu Jiang 
Bauhaus principles in the archi-
tecture of Shanghai c. tanul-
mányában (Volcker, Luckow 
(szerk.): Beijing Shanghai 
Shenzen, 2000.)

9 A vezető pénzintézetek Sanghajban forrásaik jelentős részét ingatlan-
piacba fektetik, ami sokkal biztosabb profitot termel, mint a nemzeti 
pénzpiac, amely függött a nemzetközi politikai-gazdasági eseményektől.
10 Sanghaj a Jangce folyó alluviális, nagy víztartalmú talaján fekszik, fő 
komponensei a homok és az iszap. Az 1920-as és ’30-as évek sanghaji 
épületeinek némelyike évente 2-3 cm-t süllyedt a talajban.
11 B. J. Lindskog, A. Corritt és E. Drenkahn, statikusok; Fritz Genter és 
K. L. Egikov, építésvezetők, B. I. Matrai, Hudec asszisztense; J. L. Szla-
sov, az iroda vezető műszaki rajzolója, L. C. Sun, belsőépítész.
12 A világhírű építész, I. M. Pei mondta egyszer, hogy gyerekkorában 

A Park Hotel, 1931-1934, 
és a Grand Theatre

ott biciklizett a Park Hotel építkezései körül, és látta a munkálatokat; 
nagy hatással volt rá a kitermelt föld mennyisége és az épület méretei, 
és azokban a pillanatokban döntötte el, hogy építész lesz.
13 Az Union Baustahl �� néven ismert nagyszilárdságú acéltermék gyár-
tását a második világháború idején leállították (és sosem indították 
újra) a nyersanyag szűkös hozzáférhetősége miatt.
14 Az épület megvalósításában két kínai építési vállalkozó vett részt, a 
Yah Sing Co., amely az alapozási munkákkal foglalkozott, és a Voh Kee 
Construction Co., amely a tartószerkezettel és a felépítéssel. A 
berendezéseket, szerelvényeket szállító cégek között is sok kínai volt.

Grand Theatre, 1931-1933

Lafayette Cinema, 1933



��

Tény, hogy a maga személyes és a különböző tipoló-
giájú nyelvek iránti nagyon kifinomult értelmezéseivel 
Hudec az 1930-as évek folyamán számos mesterművet hoz 
létre Sanghajban, magánvillákat (a vagyonos mágnás, wu 
Tongwen lenyűgöző házát, amely ma a város szimbóluma), 
hatalmas lakóépületeket (Hubertus-udvar), kisméretű 
filmszínházakat a kínai közönség részére (Lafayette Cine-
ma, Chekiang Cinema), hatalmas söripari üzemet (UB 
Brewery), templomot a német evangélikus közösség részé-
re, valamint nagy iskolaépületeket az Aurora Egyetem je-
zsuitáinak. Más, meg nem valósult terveiben Hudec gi-
gantikus magasházakat képzelt el, melyeket a Bund kö-
zelében kellett volna megépíteni,15 a város üzleti negyedének 
szívében. Ez igazolja, hogy a Park Hotel sikerét követően 
a sanghaji ingatlanbefektetők szabadjára engedték ég felé 
törő álmaikat, megszabadultak a műszaki akadályok 
okozta félelmüktől, s felvették a versenyt a nagy amerikai 
városok vertikális fejlődésével.

Az 1930-as évek közepétől Hudec legjelentősebb mun-
káit publikálták a legfontosabb építészeti (de nemcsak 
szakmai) lapok, mint a L’Architecture d’Aujourd’hui, a 
spanyol Obras e Viviendas, a Der Baumeister, a The Ameri-
can Exporter, The Commercial Engineer és a The Far Eastern 
Review, a Kokusai Kenchiku Japánban; a Tér és Forma Ma-
gyarországon. Hudec megérdemelte ezt a figyelmet, hiszen 
valóban úttörő szerepet játszott a nemzetközi kulturális 
cserefolyamatban és a Nyugatról Keletre áramló modern 
esztétika és technológia átadásában. Munkáiban minde-
nek előtt ügyfelei igényeit és érdekeit tartotta szem előtt, 
nagy figyelmet fordítva minden funkcionális és műszaki 
kérdésre, túl az esztétikai szempontokon és az önkifejezés 
vágyán. Építészeti terveit a legutolsó részletig menően vé-
gigkövette, leggyakrabban saját maga rajzolta meg semmit 
nem hagyva az esetleges bizonytalanságra. Ezáltal minden 
terve a Gesamtkunstwerk eszméjét követi. Ez a magatartás 
több annál a szakmai tisztességnél, amely az európai kultú-
ra etikai követelménye, a műalkotás befejezettségének, 
teljességének ilyen fokú igénye a gótika, a bécsi szecesszió 
törekvésében lelhető fel vagy a századelő werkbund moz-
galmaiban, amelyeket idézi Hudec igyekezete az építészet, 
a kézműves mesterségek és a sorozatgyártás közötti integrá-
ció megvalósítására. A magyar építész munkáin keresztül 
az európai koramodern építészet által felvetett számos kér-
dés talál válaszra a világ túlsó oldalán, Sanghajban. „Sokkal 

inkább mérnöknek érzem 
magam, mint építésznek” – 
vallja, s mindig olyan épüle-
teket tervez ügyfeleinek, 
amelyek elsősorban szerke-
zetük tökéletességével, kivá-
ló műszaki megoldásaikkal 
emelkednek ki a kortárs 
alkotások közül. Számos 
épülete ma is tökéletes álla-
potban van, kiállták a sok 
megpróbáltatást hozó idők 
próbáját és Sanghaj építésze-
ti múltjának legbecsesebb 
értékei közé tartoznak. 

Mindazonáltal a várost kifelejtik a 20. századi építé-
szettörténet nagy összefoglalóiból, melyek az európai és 
amerikai élvonalra összpontosítanak. Jóllehet Hudec ezért 
nem kapta meg méltó helyét a modern építészet mesterei 
között, de tevékenységének eredményeit a mostani kuta-
tások próbálják feltárni. Henry Kissinger mindig szeretett 
megállni a Park Hotelnél kínai diplomáciai útjai során, s 
ki is fejezte, hogy kedveli Hudec felhőkarcolóit. Sajnos az 
épületet 1997-ben és 2001-ben felújították és kibővítették 
George Grigorian és Christopher Choa amerikai építészek 
tervei szerint, akik úgy döntöttek, hogy minden részlet-
megoldásban a kései Art Deco formavilágát alkalmazzák, 
így jelenleg lehetetlen megkülönböztetni az eredeti épü-
letet az ezt követő posztmodern toldásoktól és módosítá-
soktól. Remélhetőleg a többi Hudec-alkotás, amely bel-
sőépítészeti felújítást igényel, tiszteletteljesebb bánásmód-
ban részesül az utókortól.

Epilógus

Az 1930-as évek végén Hudec lendülete lelassul a sangha-
ji pénzügyi rendszer bizonytalanságai miatt, a várost, és a 
kelet-kínai területeket 1937-ben a japán hadsereg foglalta 
el. A második világháború kitörése után, 1942-ben Hude-
cet (aki hivatalosan csak 1928-ban kapott magyar állampol-
gárságot) kinevezték Magyarország tiszteletbeli sanghaji 
konzuljává. Ez nem politikai 
kinevezés volt, csupán kötele-
zettséget jelentett a sanghaji 
magyar állampolgárok éle-
tének és biztonságának vé-
delmére, másik célja az volt, 
hogy a magyar érdekeket 
megtartsa semlegesnek.

15 Bund a folyópart neve, ahol Sanghaj angol-amerikai és francia szekto-
rainak mólói a vízbe merülnek; itt volt a város fő kikötője, az üzleti élet 
központja, ahol először adták meg a területen kívüliség engedélyeit a 
19. század közepén.

Hubertus Court Apartment 
Building, 1933-1936

wu Tongwen (Dr.woo) -ház, 
1935-1938
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1945-ben a Japán feletti győzelem és a kínai japán ura-
lom befejeződése kirobbantotta a polgárháborút a nacio-
nalista Csang Kai-Sek hadserege és a Mao ce-tung vezette 
kommunista erők között. 1947 elején a forradalmi Felsza-
badítási Hadsereghez tartozó katonai 
csoportok megszerezték az ellenőrzést 
Sanghaj egy része felett, Hudecet elfogták 
és börtönbe zárták, irodáját rekvirálták. 
Harminc évvel Szibériába deportálása 
után a magyar építész ismét a történelem 
tragikus eseményeinek áldozatává vált, és 
ismét szembe kellett néznie a drámai kö-
vetkezményekkel. A hatóságok szemében 
Hudec az ellenséghez tartozott: mint épí-
tész, karrierje összefonódott a korábbi 
nacionalista rezsim legmagasabb rétegé-
vel; másrészt mint magyar konzul, egy 
olyan ország érdekeit képviselte, amely a 
háborúban az ellenség táborába tartozott. 
Japán Kína legádázabb ellenségének szá-
mított a katonai invázió és a szörnyű vé-
rengzések után, melyeket Nanjingban és más kínai váro-
sokban rendezett. 

A reménytelen helyzetben Hudecnek sikerül megszer-
vezni a szökését a börtönből, lefizetve az őröket. Helyzete 
meggyőzi, hogy azonnal és végérvényesen el kell hagynia 
Kínát. 1948 januárjában a Hudec-család felszáll az S. S. 
President Polk fedélzetére és Európába hajózik a Szuezi-
csatornán keresztül. Átmenetileg az akkor legsemlegesebb 

Svájc egyik kisvárosában telepednek le. Néhány hónappal 
később a magyar építész Rómába érkezik, hogy csatlakoz-
zon egy régészekből és történészekből álló csoporthoz, 
akik ásatásokat végeznek a Szent Péter bazilika alatt, hogy 

megtalálják a szent sírját. Nem világos, 
hogyan kapcsolódott bele ezekbe a 
kutatásokba, de fáradozásait a pápa egy 
teljes bűnbocsánatot adó dokumentum-
mal jutalmazta, bocsánatot minden 
bűnre, a múltban, jelenben és a jövőben. 
Hudec visszatér családjához Svájcba, s 
ugyanebben az évben teljesen visszavo-
nul az építészettől. Mivel fél visszamen-
ni Magyarországra, feleségével együtt 
amerikai állampolgárságért folyamodik, 
mint politikai menekült.16 Az ezzel 
kapcsolatos jelentés, melyet a Bevándor-
lási Hivatal a CIA-vel együttműködve 
készített, megemlíti a magyar építész 
sanghaji karrierjét: „Mr. Hudec a Távol-
Kelet egyik, ha nem a legkiemelkedőbb 

építésze”. A Hudec-család San Franciscoba települ és 
Laszlo Hudec itt hal meg szívroham következtében 1958. 
október 26-án, 65 éves korában.

Z. Tóth Csaba fordítása
16 A törvényt 1948-ban fogadták el, és lehetőséget adott nem-amerikai 
állampolgároknak, akik hazája kommunista uralom alá került, hogy 
a politikai eszméi vagy korábbi tevékenysége miatti üldöztetéstől való 
félelme esetén védelmet és állampolgárságot kérjen az USÁ-ban.

Laszlo Hudec az 1950-es években

Októberben nyílt meg a Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum előterében a lajTa BÉlÁra EMlÉKEZő 
KIÁllíTÁS. A Múzeum a Lajta Béla által tervezett Hecht 
Jónás-féle üzlet és műhely helyén (Budapest, V. Szent Ist-
ván tér 14.) kapott helyet, miután tavaly a várból el kellett 
költöznie. A nemrégen felújított portál Lajta egyik jelen-
tős alkotása és a Zsolnay épületkerámia alkalmazásának 
kiemelkedő példája. A kiállítás az alábbi méltatást közli 
az alkotóról: 

A magyar építészet legnagyobb újítója. Másfél évtizedes 
pályája korszakokat ível át, folyamatosan megújuló építésze-
tével a historizmustól jutott el az expresszionista funkciona-
lizmusig. Tevékenységvel kortársainál erősebben kötődött 
bele az európai stílusváltozások áramába, s töretlen nemzeti 
elkötelezettsége mellett is jobban meghatározták pályáját 
külföldi építészekkel való kapcsolatai. A nagy kivétel Lajta 
számára Lechner Ödön, a mester, a példakép, a munkatárs, 

aki kezdetben formát adott a nemzeti építészet iránti elhi-
vatottságának. Lajta a lechneri vonalat más tanítványoknál 
hívebben és bensőségesebben vette át, azután új forrásterületet 
nyitott a magyar formanyelv számára, aminek révén betölti 
a hiányzó láncszem szerepét Lechner és a Kós Károly által 
képviselt irányzat között. Lajta elsőként indult a népi építészet 
felfedezésére, hogy személyes tapasztalatot szerezzen arról, mi 
az, amit a korszerű alkotó folyamatban a hagyományból 
meríthet. Elsőként fordult saját tervezői munkájában a finn 
nemzeti romantika építészei felé és elsőként figyelt fel Adolf 
Loos modernségére. Elsőként hozott létre szimbolikus és monu-
mentális műveket, elsősorban a temetőművészetben, amelynek 
megújítója volt. Lechnerhez hasonlóan szintézist igyekezett 
teremteni a magyar népi kultúra és a keleti nagykultúrák 
között, de már nyitottan a modernizmus előtt. Egyike a 
magyar zseniknek, akik megérdemelt világhírüket a nemzeti 
kultúrához való ragaszkodásuk miatt nem nyerték el.
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