HUDEC LÁSZLÓ (1893–1958) MAGYAR ÉPÍTÉSZ SZELLEMI HAGYATÉKA,
MINT A MAGYAR ÉS KÍNAI KULTÚRA KÖZÖS PONTJA
Koncepció
A 2008-ban megrendezett sanghaji Hudec Év kapcsán indult el a Hudec Heritage Project,
amelynek tagjai a Hudec, azaz Hugyecz család leszármazottai. A Budapesten és Kanadában
élő leszármazottaknak köszönhetően feldolgozásra került a családi hagyaték. Az elmúlt két
év során készült website, film, interaktív kiállítás, angol- valamint magyar nyelvű monográfia
a teljesség igényével tárja fel Hudec László életét és munkásságát. Ennek a munkának másik
fontos pillére Luca Poncellini, olasz építész Hudecről írt 2006-os PhD dolgozata.
Hudec László több mint 100 épületet tervezett Sanghajban 1919-től 1947-ig, amikor
elmenekült Kínából, ahova sohasem tért vissza. 1942-től tiszteletbeli konzul, 1943-ban
megnyitja Shanghajban a magyar konzulátust. 1944 októberében Magyarországon
megtörtént a nyilas hatalomátvétel, a konzulátust bezárják; ezután Hudec, mint a Magyar
Egyesület elnöke intézi a magyar közösség ügyeit. Elítélte a zsidóüldözést és a japánok
kegyetlenkedéseit. Zsidó származású magyar állampolgárokat mentett meg a gettóba
hurcolástól.
Két legismertebb épülete, a Park Hotel és a Grand Theatre mozi, ma is eredeti
funkciójában múködik egymástól alig 20 méterre Sanghajban szívében. Az 1934-ben épült
Park Hotel, amely a nyolcvanas évekig volt Kelet-Ázsia legmagasabb épülete, tette Hudec
nevét nemzetközileg is ismertté. A 22 emeletes épület mai napig a modernség és a fejlődés
jelképe a sanghajiak számára.
Hudec László neve a kínaiak számára kapcsolatot jelent Európa, benne Magyarország
felé. Ezt már több alkalommal is megragadta a magyar kúltúrpolitika: a 2008-as Hudec Évvel
Sanghajban, a 2009-ben szervezett Hudec kiállításokkal (a Magyar Építőművészek
Szövetségének székházában és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban), valamint a
legutóbbi, 2010 szeptemberében, a MÉSZ által szervezett sanghaji építész konferencián. A
Hudec Heritage Project tevékenyen részt vállalt a különböző kiállítási anyagok
elkészítésében, de további szereplésekre is lehetőséget keres.
Mivel Hudec Besztercebányán (Banská Bystřice) született és ott van eltemetve a szlovák
kultúrpolitika is élénk érdeklődést mutat munkássága iránt, amelyről dokumentumfilm, és
kiállítások is készültek. Fontosnak tartjuk, hogy szülővárosában és a családi sírbolt
helyszínén is együttműködhessünk a róla szóló megemlékezésekben.
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Hudec László kultúrális örökségének kultúrdiplomáciai lehetőségei
A sanghaji Hudec lakóház (volt Columbia Road, jelenleg Panyu Lu)– egy olyan helyszín,
amely a magyar kultúra reprezentatív bemutató helye lehetne. Az épület mind
eszmeiségével, mind pedig méretében is megfelelne ennek a feladatnak.
A Hudec Heritage Project gondozásában eddig ellkészült anyagok összességében egy
vándorkiállítás lehetőségét is magukban hordozzák. Hudec László szellemi hagyatéka
minden részletében és egészében is egy olyan múlt századi embert mutat be, aki a mai világ
méltó példaképe lehetne. Hiába sodródott oly messze hazájától, sohasem vesztette el
magyarságtudatát és hiába lett Sanghaj legismertebb építésze, sohasem feledkezett el
családjáról, akik Trianon után Magyarországra települtek.
A kiállítás tartalmilag a fontosabb épületeket járná körül, valamint Hudec személyiségét, az
építészt és gondolkodót mutatná be. A killítás a már elkészült anyagokat is használná: a 25
perces életút dokumentumfilmet, a computer monitoron futó interaktív tudástárat,
valamint új elemekkel is bővűlne. Az új elem az egy-egy épületet bemutató installáció
lenne, amely a hagyaték archív fotóiból, mai épületfotókból, épületelemzésekből és
kordokumentmokból állna össze. Az anyag összeállításához fontos forrásul szolgál a már
megjelent magyar- és angol nyelvű monográfia.
A Hudec Heritage Project részvételével készült munkák és megjelenések:
- www.hudecproject.com (magyar-angol)
- www.epiteszet.hudecproject.com (magyar-angol)
- interaktív kiállítás: Hudec Interaktív Tudástár (magyar-angol-kínai)
- dokumentumfilm: Pigniczky Réka: The Life of László Hudec, with his own words
(25 perc, angol)
- magyar nyelvű könyv: Luca Poncellini-Csejdy Júlia: Hudec László (170. o. "Az
Építészet Mesterei" sorozat, Holnap Kiadó, 2010)
- angol nyelvű könyv: Luca Poncellini-Júlia Csejdy: László Hudec (170. o. "Az Építészet
Mesterei" sorozat, Holnap Kiadó, 2010)
projektvezető: Csejdy Virág
viragcsejdy@gmail.com
06-20-5646500
Budapest, 2010. december 1.
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