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The forested surroundings of the tiny spa town 
of Vyhne hide among themselves a small, almost 
unassuming chapel, constructed shortly before 
the outbreak of World War One and its ensuing 
seismic changes in the fates of so many indi-
viduals, nations and political entities. The chapel 
was the first completed architectural work of its 
designer, the architect Ladislav Hudec (1883 – 
1958), a native of Banská Bystrica, whose own 
life was shifted onto a quite unusual course by 
the outbreak of war. As a result of the hostilities, 
he ended up as one of the key figures of Chi-
nese architecture, settling in Shanghai where 
he achieved a position as one of the era’s most 
sought-after architects. 

Hudec’s initial work, in the form of the chapel 
in Vyhne, is already indicative of the skills of the 
youthful architect who was later to reach full de-
velopment far from his native land. Here, we can 
see his ability to work with references to the his-
tory and symbolic context of architectonic forms, 
even as the most immediate point of reaction 
were the early modernist tendencies then current 
in late-Hapsburg Austro-Hungary. 

One of the very oldest mineral baths in Slova-
kia, the Vyhne spa was the property of the town of 
Banská Štiavnica from as early as 1564; the town 
also held ecclesiastical patronage over the town’s 
main church as well as the spa chapel. In 1734, 
the Banská Štiavnica town hall commissioned the 
construction of a chapel consecrated to St. John 
of Nepomuk, though this structure was demol-
ished in May of 1896 as part of the expansion of 
the baths themselves. A special fund was created 
for the construction of a new chapel, to which 
end a series of social fund-raisers, particularly 
charitable public concerts, was organised. None-
theless, the collection of finances for the chapel 
proceeded very slowly. 

While still a student at the Technical University 
in Budapest, Ladislav Hudec prepared a design 
for the chapel in 1913. This design was accept-
ed for construction by the town hall in Banská 
Štiavnica, under the administration of chief alder-
man Kálmán Horváth, and realised in the autumn 
of the same year by the construction firm of the 
architect’s father, Hugyecz & Rosenauer, for the 
cost of 8,000 Austro-Hungarian crowns. Since 
the town itself could only put aside 6 000 crowns, 

the remainder was advanced by the construction 
company itself, which then waited until the town 
had collected the deficit for full payment. Conse-
cration of the chapel was held on July 26, 1914, 
with a dedication to the Virgin Mary of Hungary. 
Only two days later, the Austro-Hungarian Empire 
issued its declaration of war against Serbia. 

Situated in the former ‘Upper Park’ of the spa, 
the chapel was designed as a combination of 
stone and wooden construction. Formed from 
rough-cut squares of stone masonry, it uses the 
material along with the round-arched windows 
and openings, or the composition of architectonic 
masses, to evoke Romanesque architecture, pos-
sibly as a symbolic reference to the purity and un-
selfconscious force of religious faith in the early 
medieval period. Likewise, the exposition of the 
bare construction material expressed truthfulness 
in architectural structure and substance. The 
chief interior element of the chapel is the coffered 
ceiling with painted decoration. The coffering has 
a stylised Secessionist phytomorphic painted 
motif, to a great extent derived from Hungarian 
folk art. 

In the exterior, Hudec employed the motif of 
a timber gable, referring to the vernacular build-
ings traditions of the eastern Carpathians, most 
specifically to the folkloric area of Ţara Călatei 
(Kalotaszeg); one such example could be the 
house from Domoş. The gable is perforated 
with a series of cruciform shapes, arranged into 
three bands, likewise a modified element from 
Transylvanian folk architecture. Such a use of 
steep, high-pitched roofs with a timber-boarded 
gable is characteristic of the work of the Hun-
garian architect Károly Kós and his circle; one 
clear inspiration for Hudec in the formation of the 
roofs and their details is Kós’s kangaroo pavilion 
for the Budapest Zoo from 1909 – 1910. In turn, 
the infill of the entrance is likely inspired by the 
doors of the side entrance to the Calvinist church 
in Budapest’s Városligeti fasor from 1911 – 1913 
by Aladár Árkay; the shapes of the geometrical 
articulation of the chapel’s windows is in fact al-
most identical with that of the skylight in the main 
entrance of the Budapest church. In other words, 
this early work of Hudec represents an otherwise 
unique expression of architecture inspired by re-
gional vernacular forms within the spirit of Kós’s 
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circle, itself arising from the British Arts & Crafts 
movement.

With its exposed stone masonry, the spa 
chapel fits well within the immediate natural sur-
roundings. Moreover, the use of the prevalent lo-
cal stone – rhyolite – as much as the similarity of 
the entrance portal to the openings of the nearby 
mineshafts, also makes reference to the regional 
identity and genius loci of the region. 

In his first work, Ladislav Hudec was evidently 
inspired by a wide range of aesthetic stimuli, and 

above all the Secessionist transformation of the 
vernacular building practices of the Carpathian 
Basin in the spirit of the work of Kós and his follow-
ers. Yet equally a sense of modernity is expressed 
with the sawtooth binding of the stone masonry 
and the application of a modern construction ma-
terial – the roof covering of asbestos-cement tiling. 
The formal simplicity of the chapel’s architectonic 
massing simultaneously draws attention to a still 
deeper symbolic rooting: to a link with the timeless 
permanence of the forms of sacral architecture. 

Lesné prostredie obce Vyhne skrýva malú 
nenápadnú kaplnku. Vznikla tesne pred vypuk-
nutím prvej svetovej vojny, ktorá poznamenala 
a zmenila osudy jednotlivcov, národov aj štátov. 
Autorovi projektu kaplnky, architektovi Ladislavovi 
Hudecovi (1883 – 1958), ktorý ju navrhol ako svoju 
architektonickú prvotinu, tento vojnový konflikt zá-
sadne zmenil život. Táto donedávna na Slovensku 
takmer neznáma osobnosť /1/ sa aj „vďaka“ nej stala 
jednou z najvýznamnejších postáv medzivojnovej 
architektúry v Číne. Usadil sa v Šanghaji, kde patril 
medzi vyhľadávaných architektov svojej doby.

Jednoduchá kubická hmota kaplnky s vy-
sunutým plytkým presbytériom je ukončená 
strmými sedlovými strechami. Neomietnuté 
kvádrikové murivo kontrastuje s drevenými ľahký-
mi prvkami striech a vežičky. Aditívne priradenie 
architektonických hmôt kaplnky je alúziou na tra-
dičné staviteľské postupy sakrálneho staviteľstva 
malých dedinských kostolíkov. 

Architekt kaplnky Ladislav Eduard Hudec 
(László Ede Hugyecz) sa narodil 8. januára 
1883 v Banskej Bystrici v rodine staviteľa Juraja 
Hudeca (György Hugyecz, 1851 – 1920), ktorý 
bol významným stavebným podnikateľom. 
So svojím spoločníkom inžinierom Ľudovítom 
(Lajosom) Rosenauerom ml. (1866 – †?) založil 
v Banskej Bystrici stavebnú firmu Hugyecz 
a Rosenauer, ktorá sa veľmi úspešne presadzova-
la vo vypisovaných súbehoch na stavebné práce 
v tomto regióne. Realizovali množstvo veľkých 
objektov navrhnutých zväčša budapeštianskymi 
architektmi, ktorí vyhrávali súťaže vypisované 
štátom, mestami a rôznymi korporáciami. Bola 

to napríklad budova Obchodnej a priemyselnej 
komory v Banskej Bystrici z roku 1905 /2/ od 
architekta Artúra Sebestyéna (1868 – 1946), 
reduta v Brezne z 1909 – 1910 /3/ od Fábiána 
Wannenmachera (1882 – 1967) a Miklósa Fűhrera 
(1873 – 1948), rímskokatolícke vyššie gymnázium 
v Banskej Štiavnici, 1913 – 1914 /4/ od Lajosa Ybla /5/ 

a budova lesného riaditeľstva v Banskej Bystrici 
z 1914 – 1916 /6/ od Gyulu Wäldera /7/. 

Otec od detstva viedol svojho najstaršieho syna 
Ladislava k stavebníctvu. Počas prázdnin pracoval 
pri murároch, tesároch a kamenároch, súčasne sa 
učil kresliť u maliara Dominika Skuteckého (1849 
– 1921) /8/. Architektúru študoval na Technickej 
univerzite v Budapešti v rokoch 1910 – 1914, keď 
aj navrhol vyhniansku kaplnku. Domácu kariéru 
Ladislava Hudeca ukončila prvá svetová vojna. 
Po jej vypuknutí narukoval na ruský front, kde 
v roku 1916 padol do zajatia. Po dvoch rokoch 
strávených v zajateckom tábore na Sibíri sa mu 
podarilo utiecť do Číny. Čoskoro sa zamestnal 
v architektonickej kancelárii Američana Rowlanda 
A. Curryho v Šanghaji – prudko sa rozvíjajúcom 
kozmopolitnom veľkomeste, kde bolo mno-
ho stavebných príležitostí. V decembri 1924 
založil vlastný architektonický ateliér pod názvom 
L. E. Hudec. Veľmi pružne zareagoval na požiadav-
ky doby a klientov, pre ktorých navrhoval objekty 
v rozsiahlom diapazóne pluralitného neohis-
torizmu, art deca a funkcionalizmu, v širokej 
typologickej škále obytných, sakrálnych a priemy-
selných stavieb. Medzi jeho najvýznamnejšie práce 
patria Park hotel (1931 – 1934), Grand Theatre 
(1931 – 1933) a vila Wu Tongwen (1935 – 1938). 
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     Hudecovo rané dielo, ktoré reprezentuje kapln-
ka vo Vyhniach, už naznačuje znalosti budúceho 
architekta, ktoré sa naplno rozvinuli mimo nášho 
územia. Prejavila sa tu jeho schopnosť pracovať 
s poukazmi na históriu a symbolický kontext ar-
chitektonických foriem, hoci tu reaguje najmä na 
aktuálne moderné tendencie. 

Jedno z najstarších kúpeľných miest na 
Slovensku – kúpele vo Vyhniach, vlastnilo mesto 
Banská Štiavnica už od roku 1564 /9/ a malo pat-
ronát aj nad vyhnianskym kostolom a kaplnkou 
v kúpeľoch. Banskoštiavnický magistrát v roku 
1734 dal postaviť kaplnku zasvätenú sv. Jánovi 
Nepomuckému, tú však asanovali v máji 1896 
v súvislosti s rozširovaním kúpeľov /10/. Založil sa 
stavebný fond na plánovanú stavbu novej kaplnky 

a usporadúvali sa rôzne spoločenské podujatia, 
najmä dobročinné koncerty. Peniaze na kaplnku 
sa však zbierali veľmi pomaly. Napriek tomu už 
v roku 1910, pretože išlo o chránené územie okolo 
prameňa, mesto Banská Štiavnica požiadalo 
banský kapitanát v Banskej Bystrici o povolenie 
na stavbu kaplnky. Ten ju povolil na okraji smre-
kového lesa /11/. 

O tri roky neskôr vypracoval projekt kaplnky 
ešte ako študent technickej univerzity práve 
Ladislav Hudec /12/. Jeho odlišná konfesionálna 
príslušnosť a absencia komunikácie s miestnym 
katolíckym farárom zrejme spôsobila isté problé-
my pri dimenzovaní jej priestorov. Dokladá to zápis 
vyhnianskeho duchovného v histórii farnosti: „Bez 
miestneho farára, ba presne proti jeho názoru, 

Ladislav Hudec: 
Realizačný plán pôdorysu 
a tesárskych detailov 
kaplnky, 1913, modrotlač

Ladislav Hudec: Realisation 
floor plan and carpentry 
details of the chapel, 
1913, blueprint

Zdroj Source: www.hudecproject.com
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luteránskym architektom navrhnutá, nezodpove-
dajúca v mnohých aspektoch.“ /13/ Konkrétne aj 
uvádza, že priestor za oltárom je natoľko úzky, „že 
kňaz iba ťažko si tu môže obliecť posvätné rúcho“. /14/

    Novú kaplnku dal vybudovať magistrát mesta 
Banská Štiavnica pod vedením mešťanostu 
Kolomana (Kálmána) Horvátha /15/ (1866 – ?) 
a v jeseni 1913 /16/ ju realizovala firma Hugyecz 
a Rosenauer za 8 000 korún /17/. Mesto malo k dis-
pozícii len 6 000 korún, preto zostávajúcu sumu 
doložila stavebná firma a na jej splatenie počkala 
do času vyzbierania chýbajúcej sumy /18/. Táto jej 
ústretová ponuka umožnila stavebné dokončenie 
kaplnky aj so zachovaním detailov z pôvodného 
projektu. Nasledujúci rok maliarsku výzdobu 
interiéru zrealizoval Jozef Vavrín (1881 – 1954) /19/. 
Nad oknami namaľoval šesť dvojíc apoštolov 
s nápisovými páskami s textom Kréda – vyznania 
viery a na víťaznom oblúku zobrazil Svätú Trojicu. 
Oltár Panny Márie je pravdepodobne dielom 
banskoštiavnického rezbára Jozefa Krauseho 
(1862 – 1934) /20/.

Posviacku kaplnky vykonal z poverenia 
banskobystrického biskupa Wolfganga Radnaia 
(1848 – 1935) v nedeľu 26. júla 1914 čestný pá-
pežský kaplán a vyhniansky farár Jozef Daubner 
(1845 – 1928) /21/. Kaplnka bola zasvätená Panne 
Márii, patrónke Uhorska /22/.

Posviacka kaplnky bola spojená s veľkou 
slávnosťou, na ktorej sa zúčastnili obyvatelia obce 
a kúpeľní hostia. Po posvätení odslúžil farár omšu 
s hudobným sprievodom /23/. O dva dni neskôr 

Rakúsko-Uhorsku vypovedalo Srbsku vojnu. Po 
tejto správe hostia urýchlene odcestovali a kúpele 
zostali prázdne /24/. 

Kúpeľná kaplnka vo Vyhniach je prvou známou 
Hudecovou stavbou /25/. Táto projektová úloha 
tak symbolicky prepojila dve Hudecove stránky, 
ktoré v sebe súperili už od ranej mladosti, keď sa 
rozhodoval medzi profesiou evanjelického kňaza 
a architekta /26/. Kaplnka situovaná v býva-
lom Hornom parku kúpeľov bola navrhnu-
tá ako kombinácia kamennej a drevenej 
konštrukcie. Je postavená z hrubo opracovaného 
kvádrového kamenného muriva, ktoré spolu 
s polkruhovými oblúkmi okien a adíciou, skladob-
nosťou architektonických objemov odkazuje na 
románsku architektúru, možno ako symbolický 
poukaz na čistotu a prirodzenosť viery v ranom 
stredoveku. Odhalený stavebný materiál súčasne 
vyjadroval pravdivosť konštrukcie a materiálu 
v architektúre.

Dom v Domoşu (Damos) 
– región Ţara Călatei

House in Domoş 
(Damos) – in the Ţara 

Călatei / Kalotaszeg 
region of Transylvania

Detail interiéru

Detail of the interior
Foto Photo: Maroš Semančík, 2010

Zdroj Source: MALONYAY, Dezső: A Magyar nép művészete. 
Első kötet. Budapest, 1907, s. 99
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V čase jej vzniku miestny farár v histórii 
farnosti kaplnku opísal ako „postavenú v starom 
kresťanskom štýle (1300)“ /27/, čo bolo dobové 
označenie pre románsky sloh /28/. Ten je tu však 
použitý v abstrahovanej, výrazne štylizovanej po-
lohe. Vstupné priečelie kaplnky s trojuholníkovým 
debneným štítom je ukončené drevenou zvonič-
kou vybiehajúcou z hrebeňa vysokej sedlovej 
strechy pokrytej azbestocementovými šablónami. 
Plytké presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, 
loď má drevený kazetový strop evokujúci v rámci 
krovovej konštrukcie zrkadlovú klenbu s rovnými 
bočnými stenami. Interiér po stranách presvetľujú 
okná ukončené polkruhovým oblúkom, na vstup-
nom priečelí je okno v tvare volského oka. Na 
kamenné steny dosadá ľahká drevená konštrukcia 
krovu a stropu. Dominantným interiérovým prvkom 
kaplnky je dekoratívne zdobený kazetový strop 
s výmaľbou. Tesárska výzdoba nosných drevených 
prvkov stropu a krovu v podobe dekoratívnych 

zásekov a vrubov je farebne akcentovaná bielou 
a zelenou farbou. 

Kazety stropu majú secesne štylizovanú fyto-
morfnú ornamentálnu výzdobu, ktorá do značnej 
miery vychádza z maďarských ľudových vzorov. 
Zároveň tieto vernakulárne, ľudové formy majú 
svoj pôvod v renesančných kazetových stropoch 
a parapetných výplniach empor kostolov respek-
tíve až v gotických šablónových ornamentálnych 
maľbách. 

Hudec v exteriéri uplatnil drevený debnený štít, 
ktorý odkazuje na vernakulárne staviteľstvo Karpát, 
respektíve oblasti Ţara Călatei (Kalotaszegu), ako 
príklad môže slúžiť dom v Domoşu (Damos). Štít 
perforoval sériou krížov, radených do troch pásov, 
čo je tiež modifikovaný prvok odvodený z kar-
patského ľudového staviteľstva. Motív vysokých, 
strmých striech s debneným štítom kaplnky je 
príznačný pre tvorbu Károlya Kósa (1883 – 1977) 
a jeho okruhu. Hudec sa pri stvárnení striech 

Vpravo: Zadná fasáda

Right: The rear facade

Vľavo: Debnený štít

Left: Moulded gable

Foto Photo: Maroš Semančík, 2010 Foto Photo: Maroš Semančík, 2010
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a detailov inšpiroval Kósovým pavilónom ken-
gúr Zoologickej záhrady v Budapešti z rokov 
1909 – 1910. Výplň vstupu je pravdepodobne 
inšpirovaná dverami bočného vstupu do refor-
movaného (kalvínskeho) kostola na Városligeti 
fasor v Budapešti z rokov 1911 – 1913 od Aladára 
Árkaya (1868 – 1932). Forma geometrizujúceho 
členenia okenných výplní kaplnky je tiež takmer 
identická s členením svetlíka hlavného vstupu 
tohto reformovaného kostola. Dekoratívna maľ-
ba stropu je analogická k niektorým motívom 
výzdoby, ktorú aplikovali na fasáde nájomného 
domu na Mészöly utca 4 v Budapešti v roku 
1910 Jenő Kismarty – Lechner (1878 – 1962) /29/ 

a László Warga (1878 – 1952). Rustikované ka-
menné kvádre v modernistickej haklikovej väzbe 
boli prvkom, ktorý vo svojich návrhoch používali 
uhorskí architekti zo združenia Fiatalok (Mladí) /30/. 
Secesne transformované motívy vernakulárneho 
staviteľstva aplikované v súdobej architektúre 
mohol mladý Hudec načerpať jednak z rôznych 
periodík /31/, ale najmä z mnohých novostavieb 
realizovaných v Budapešti a v ďalších mestách 
Uhorska. Vernakulárne predlohy mohol nájsť tiež 
v publikáciách /32/. 

Rané Hudecovo dielo teda predstavuje v jeho 
tvorbe ojedinelý prejav architektúry inšpirovanej 
regionálnymi vernakulárnymi podnetmi v duchu 

Zdroj Source: Magyar Épitőművészet X, 1912, č. 11 – 12, s. 25

Károly Kós: Pavilón kengúr 
Zoologickej záhrady 

v Budapešti, 1909 – 1910

Károly Kós: Kangaroo 
pavilion in the Budapest 

Zoo, 1909 – 1910
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tvorby Kósovho okruhu, ktorá má svoj pôvod 
v britskom hnutí Arts & Crafts /33/. Toto reformné 
hnutie prejavovalo „záujem o archaické, ľudové 
či zľudovené výtvarné princípy a prvky – stavby 
reprezentujúce tento výtvarný názor zväčša citlivo 
reagujú na lokálne podmienky a genia loci“. /34/ 

Tieto myšlienky našli odraz aj v architektonickom 
myslení Károlya Kósa, ktorý napísal: „Mali by 
sme zakoreniť naše duše hlboko v pôde, na ktorej 
chceme stavať.“ /35/ 

Neovernakulár v rôznych podobách súvisel aj 
s nacionalizmom a snahou, vymedziť sa voči oko-
litým národom. Často to bolo veľmi aktuálne pre 
národy, ktoré boli v područí – napríklad pre Fínov, 
Poliakov, respektíve aj v regionalistických hnu-
tiach. V prostredí Uhorska, kde bol dominantným 
práve maďarský národ, tieto myšlienky zhmotňo-
vali vo svojej architektonickej tvorbe Károly Kós 
a okruh architektov Fiatalok.

Výtvarné riešenie kúpeľnej kaplnky vo Vyhniach 
predstavuje prihlásenie sa k takejto národne 

orientovanej tvorbe čerpajúcej inšpiráciu vo ver-
nakulárnom transylvánskom (sedmohradskom) 
staviteľstve. Hudec tak v koncepcii kaplnky napĺňa 
Kósovu myšlienku: „Základom nášho konštruk-
tívneho ľudového umenia je umenie stredoveku; 
základom nášho národného umenia je ľudové 
umenie.“ /36/

Na druhej strane transylvánske drevené 
staviteľstvo je súčasťou kultúrneho okruhu 
karpatskej oblasti, a preto má množstvo spoloč-
ných znakov aj s vernakulárnym staviteľstvom 
v iných regiónoch Karpát. Na drevených 
prvkoch kúpeľnej kaplnky nájdeme viacero po-
dobných motívov napríklad s prácami Dušana 
Jurkoviča (1868 – 1947), napríklad na krížo-
vej ceste na Sv. Hostýne (1903 – 1905) /37/ 
alebo Spolkovom dome v Skalici (1904 – 1906). 
S týmito tvarovými citátmi a parafrázami sa 
stretávame aj u architektov vychádzajúcich 
z odkazu Arts & Crafts, ale pracujúcich mimo 
tejto oblasti. Príkladom je krytý vstup fary 

Vľavo: dvere kaplnky

Left: doors of the chapel

Vpravo: Aladár Árkay: 
Dvere bočného vstupu do 
reformovaného kostola 
na Városligeti fasor v 
Budapešti, 1911 – 1913

Right: Aladár Árkay: Doors 
on the side entrance 
to the Calvinist church 
in Városligeti fasor, 
Budapest, 1911 – 1913

Foto Photo: Maroš Semančík, 2010 Foto Photo: Maroš Semančík, 2007
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v Břeclavi-Poštornej z roku 1909 od Karla 
Weinbrennera (1856 – ?). 

Kúpeľná kaplnka sa svojím materiálovým 
riešením – neomietnutým kamenným murivom 
včleňuje do okolitého prírodného rámca. Murivo 
z miestneho kameňa – ryolitu /38/, ako aj podobnosť 
portálu s ústiami do blízkych banských štôlní sú-
časne odkazuje na regionálnu identitu a na genia 
loci banskej oblasti. 

Ladislav Hudec sa vo svojej prvotine zjavne 
inšpiroval viacerými podnetmi, najmä secesne 
transformovaným vernakulárnym staviteľstvom 
karpatskej oblasti v duchu tvorby Kósovho okruhu. 
Modernosť vyjadril haklikovou väzbou kvádrového 
muriva a aplikáciou stavebného materiálu – streš-
nej krytiny z azbestocementových šablón. Prostá 

forma architektonických hmôt kaplnky poukazuje 
ešte na hlbšie symbolické korene a v spätosti 
s nimi na nadčasovo pretrvávajúce formy sakrál-
nej architektúry /39/. 
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výstavu: Slovenskou rukou – Život a dielo architekta La-
dislava Hudeca v Šanghaji v rokoch 1918 – 1947 a bol 
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Vľavo: Aladár Árkay: Svetlík 
vstupu do reformovaného 

kostola na Városligeti fasor 
v Budapešti, 1911 – 1913

Left: Aladár Árkay: 
Skylight at the entrance 

to the Calvinist church 
in Városligeti fasor, 

Budapest, 1911 – 1913

Vpravo: okno kaplnky

Right: window of the 
Vyhne chapel

Foto Photo: Maroš Semančík, 2010Foto Photo: Maroš Semančík, 2007
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