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HÍRLEVÉL 
HUDEC  KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY  - SANGHAJ, BUDAPEST 

 
• A HUDEC KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY SANGHAJBAN 

2014 November 
 
Az alapítvány nevében 2014 októberében Sanghajban járt Csejdy Virág, az alapítvány 

kurátora és Szalontai Ábel, az alapítvány fotográfusa. Az utazás célja volt a „Hudec Zone” 
workshop program előkészítése, ennek mentén újabb intézményi kapcsolatok kiépítése 
valamint egy fotós workshop lebonyolítása az East China Normal University, Design School 
hallgatói számára.  

 
 

       
Fotós workshop Hudec épületekről, vezette: Szalontai Ábel  DLA  
 

                        
Moore Memorial templom   Normandia bérház  (AAA)       Baptista Kiadó Székháza, tetőterasz 
 
A workshop programok szervezésén túl az alapítvány nevében, Szalontai Ábel fotográfus a 
sanghaji Hudec épületek dokumentálásával is foglalkozott és több, már felújítás alatt lévő, 
vagy már felújított épületet belülről is meglátogatott.   

http://www.ecnu.edu.cn/
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Az Alapítvány számára is fontos esemény volt Balog Zoltán Miniszter Úr által képviselt 

Hudec Ösztöndíjjal kapcsolatos szerződés aláírása. Az ösztöndíj program célja, hogy a 
magyar-kínai oktatási és kulturális kapcsolatokba új területeket bevonjon: az építészetet, a 
vizuális művészeteket és a designt valamint ezek sikeres magyarországi képzését tegye 
elérhetővé sanghaji egyetemi hallgatók számára. Az ösztöndíj páratlan módon állít emléket 
Hudec László munkásságának és eredményeinek, aki a Magyar Kir. József Műegyetem (mai 
Budapesti Műszaki Egyetem) professzorainak köszönheti azt a szakmai tudást, amivel 1918-
ban sanghaji karrierje elindult és ma is hatvannál több épületében tetten érhető. A 65 éves 
kínai-magyar diplomáciai évforduló aktualitása szerint évi 65 kínia diák oktatását és 
magyarországi tartózkodását teszi lehetővé a „Hudec Ösztöndíj” program, melyet Hudec 
legismertebb épületében, a Park Hotelben írtak alá a kínai partenerek.  
A Hudec Kulturális Alapítvány honlapján egy angolnyelvű, információs web platform is 
elindult, hogy segítse a programra jelentkezők tájékoztatását, a partnerek közti 
kommunikációt: http://architecture.hudecproject.com. 
 

                 
A Hudec Ösztöndíj dokumentumának aláírása a Park Hotelben 
 

Az utazás időpontja egybeesett a város egyik fontos kulturális és építészettörténeti 
programjával is, az un. Art Deco Weekenddel. Itt az Art Deco Shanghai szervezet 
meghívására Csejdy Virág előadást tartott Hudec László kulturális hátteréről és három fontos 
sanghaji épületéről. A hétvégi program egyben bevezetője volt a 2015 novemberében 
megrendezésre kerülő “World Congress on Art Deco Shanghai” programsorozatnak.  
 

      
“Art Deco and Hudec” előadás az YMCA épületében  
 
 

http://epiteszet.hudecproject.com/en
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• HUDEC ZONE WORKSHOP BUDAPESTEN 
2014 November 
 

A Hudec Kulturális Alapítvány kezdeményezésére megszervezett egyetemi kurzusprogram 
2014 novemberében zajlott két helyszínen is. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Karán és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 
Építészeti Intézetében meghírdetett egy hetes intenzív kurzusprogramon 23 diák vett részt. A 
program keretében a diákok feladata a következő volt: az egyik kevésbé ismert Hudec László 
tervezte villanegyed környezetéhez kapcsolódóan fejlesztési terveket, koncepciókat 
készíteni,  a közterület használatára, parkosítására, illetve stílusban tervezni közösségi 
épületet az ott élők számára. A HUDEC ZONE workshop publikus facebook odala: 
www.facebook.com/groups/hudeczone/ 
 

       
A Columbia Circle beépítettsége ma                Hudec tervezte, spanyol stílusú villa 
 

        
Felújítási munkálatok a Columbia Cicle-ben 
 

A helyszíni kutatások alapján esett a választás a “Columbia Circle” elnevezésű kertes 
villanegyedre, amely a mai Sanghaj egyik központi területén, a Changning kerület francia 
negyedében található. Az Asian Realty Co. befektetéseként felparcellázott és egyedi kertes 
házakkal beépített terület, az eredeti tervekhez képest sokkal kevesebb házzal valósult meg 
1929 és 1938 között.  A házak közül eddig három épületet nyílvánítottak Hudec tervezésűnek 
a kínai hatóságok, de ez a szám változhat, ha alaposabb feltárásokra és kutatásokra is 
lehetőség nyíllik a jövőben. A jelenlegi területen található közel 20 villa egy része már 
átépítésre került és gazdag külföldiek elegáns rezidenziái, de vannak teljesen elhanyagolt 
állapotúak, melyekben egyszerre több család is él. Sok közülük épp átépítés alatt van, vagy 

http://www.eptort.bme.hu/
http://www.eptort.bme.hu/
http://mome.hu/hu/�p�t�szeti-int�zet
http://mome.hu/hu/�p�t�szeti-int�zet
https://www.facebook.com/groups/hudeczone
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sorsára várva, üresen áll, de sajnos a blokkházas beépítés is megtörtént. Az egész terület, a 
városban ismert módon, egy forgalmas utca mögött, a város zajától falakkal elhatárolt kis 
sziget, dús növényzettel és belső kiskertekkel. 
 
A budapesti diákok által készített koncepciótervek izgalmas felvetések a terület zöldövezeti 
átalakítására, fejlesztésére és a közösségi életformákat kiszolgáló megoldásokra. Az elkészült 
prezentációk egy késöbbi együttműködés alapjai lehetnek a magyar és a kínai építészeti, 
műemlékvédelmi és design okatatók és diákok között. 
 

    
MOME diákok prezentációja a Columbia Circle fejlesztési ötleteiről  
 
MOME munkák: 
Air – port, készítette: Dobos Bence, Farkas Ádám, Bálint Viola 
Labyrinth, készítette: Kiss Dávid András, Korpai Juci, Kő Csikó Lázár, Vértesi Ferenc 
Hudec-i-gram, készítette:  Attila István Pataki, Áron Páll, Renáta Pomázi 
Walkways, készítette: Rudolf Vince, Seenger Dóra, Szabó Áron, Szabó Dénes 
Connections, készítette: Szodfridt Marcell, Técsi Zita, Szelezsán Bálint 
Konzulens:  a MOME Építészeti Intézet tanára, Csomay Zsófia 
 
 

                
BME diákok prezentációja a Columbia Circle fejlesztési ötleteiről 
 
A  programban résztvevő BME diákok: 
Bálint Tamás, Bircher, Nóra, Busch Noémi, Csintalan Csongor, Gneth Orsolya, Juhász Nóra, 
Szentesi Levente, Turóczi Dóra.  
Konzulens: BME Építészettörténeti és Műemlékvédelmi kar tanára, Vukoszávlyev Zorán Phd 
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• HUDEC ÖSZTÖNDÍJ 
a sanghaji  East China Normal University (ECNU) diákjai Budapesten tanulnak  
 2015 Február 

 
A 2014 novemberében meghírdetett Hudec Ösztöndíj program első jelentkezői megérkeztek 
a budapesti Corvinus Egyetem Tájépítész Karára. A képzésre sikeresen pályázó 11 kínai 
hallgató a sanghaji East China Normal University, Design Schoolból érkezett. Az 
ösztöndíjasok az egyetem angolnyelvű szakmai kurzusain, és specializált előadásain vesznek 
részt.  
 
 

           
Az ECNU Design School diákjai  a Corvinus Egyetemen 
 

           
Profeszor Wei (ECNU Design School) meglátogatja a MOMEt Budapesten 
 

Az ösztöndíjasok megérkezésével egyidőben a sanghaji egyetem dékánja, Wei 
Shanong professzor is Budapesten járt és meglátogatta a Corvinus Egyetem Villányi úti 
campusát és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet a Zugligetben. A látogatás célja volt, hogy a 
2015 szeptemberében folytatódó Hudec Ösztöndíj programhoz tartozó többi budapesti 
egyetemet megismerje és az angolnyelvű képzésekről tájákozódjon.  

 
 

AZ ALAPÍTVÁNY PROGRAMJAIT TÁMOGATTÁK 2014-BEN: 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Tradeland Kft.    tradeland.hu 
 

http://tajepiteszet.uni-corvinus.hu/
http://mome.hu/hu
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A PROGRAMOK PARTNEREI VOLTAK: 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem    mome.hu 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem    bme.hu 

Magyarország Főkonzulátusa, Sanghaj    shanghai.kormany.hu 

East China Normal University, Design School   english.ecnu.edu.cn 

Tongji University, College of Architecture and Urban Planning  en.tongji-caup.org 
Shanghai Art Deco    shanghaiartdeco.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZÖVEG:  CSEJDY  VIRÁG 
KÉPEK: SZALONTAI ÁBEL, CSEJDY VIRÁG, BALOGH ATTILA, MARÓTZY KATALIN 

 
HUDEC KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY© 

BUDAPEST, 2015 




