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Életterek a 20. század elején

Metropolis:

Vidék:

Nagymértékű iparosodás és városiasodás -> két véglet

Mindkét esetben alacsony az életszínvonal  -> egyensúly megtalálása

túlnőtt, túlsűrűsödött
nyomornegyedek -> rossz egészségügyi helyzet
ipar rossz elhelyezése -> alacsony hatékonyság
megnövekedett távoságok -> szállítás, utazás idő és pénzigényes
elsősorban a centrumban lévő szociális intézmények -> közösségi élet

vállalkozó szelleműek városba költöznek -> kiürül a vidék
friss levegő, napsütés, kellemes környezet, csöndes éjszakák
kooperációs kezdeményezések hiánya
kicsit helyi a piac
kevés munkalehetőség



Ebenezer Howard - Garden City 1902

Metropolis és vidék pozitívumainak egyesítése
   Vidék:  Egészséges környezet
      Józanság
      Aktivitás
   Város:  Városi tudás
      Műszaki létesítmények
      Politikai kooperáció

Forradalmi ötlet:
      Városi sűrűsödés decentralizálása
      Új kis városok létrehozása
      Városok kapcsolata vasúttal

-> Vidéki és városi problémák együttes kezelése



Ebenezer Howard - Garden City - Elhelyezkedés

1000 hold méretű település

5000 hold méretű külső több funkciójú zöldövezet 
Mezőgazdaság
Rekreáció
Lombkorona
Friss levegő
Város méret korlátozás

Környezet megőrzés
Önfenntartás

Túlzott kiterjedés elkerülése

Fontos elvek:

32.000 lakos

-> kompakt, szigrúan határolt városi csoportosulás



Ebenezer Howard - Garden City - Belső felépítés

Koncentrikusan szervezve

Publikus központ: Központi park
      Városháza
      Kereskedelmi gyűrű

Sugár irányú úthálózat

-> lakóövezetek összekötése

Széles körút, két oldalt parkokkal

Zöld övezet

Periférián:    Ipari épületek
      Műhelyek



Minden eddigi ábra csak diagramm
Az várost az aktuális helyhez kell igazítani

Tervezők:     Messrs, Unwin, Parker

Két kísérleti város: Letchworth
      Welwyn

Szerkesztési elv megtartása
Diagramok formájának elvetése

Kert városi csoportosulások az előnyöket többszörözik,
de először csak egyet hoztak létre követendő példának

Elv terjesztésének módja: kiemelkedő példa ereje

Ebenezer Howard - Garden City - Megvalósulás



Howard elméletének relevanciája 1946-ban

Technológiai fejlettség megvalósíthatóvá tette:

Pazarló város növelő fejlesztések

Városi problémák felületi vagy túldarabolt kezelése

Nyomornegyedek lerombolása és ugyanolyan minőségű épületek 
visszaépítése

Felerősödő igények:

Rossz városi beavatkozások:

Instant kommunikációs lehetőségek sokszorosodása
Új gyors közlekedésre alkalmas járművek

Kiegyensúlyozott közösségek
Háború utáni újjáépítés

Házasságkötés és családalapításhoz ideális környék



Köszönöm a figyelmet


