Nagy átalakulásnak lehetünk tanúi a város szívében. Sok évvel ezelôtt körvonalazódott álom vált most valósággá: az egykori korzó útvonala tágult ki és éledt fel.
Egészen másként és másfajta céllal ugyan, mint amikor jó száz évvel ezelôtt Nyíregyházán is megszületett. A régi korzó (amint Margócsy tanár úrtól és nagyszüleinktôl tudjuk) térben a mai Takarékpalota — Zrínyi Ilona utca — Nyírvízpalota
közötti területre, idôben pedig a hétköznap késô délutánokra, illetve a vasárnap délelôttökre korlátozódott. Ekkor a séta, az új ruhák megmutatása, a találkozás és a
ráérôs szemlélôdés állt a középpontban, mai világunkban pedig mindig valahová
igyekszünk. Ezt használja ki az új városközpont, s próbál minél több embert irányítottan magába szívni. Ez persze önmagában nem is lenne baj, hiszen az állandó
pezsgés mindig is a városok sajátja volt, azonban itt már erôs hangsúlyeltolódás figyelhetô meg.
A hívogató, végigsétálható, autómentes belváros eszméje számos helyen valósult
már meg Magyarországon is a közelmúltban — korábbi európai példák és trendek
nyomán. Nyíregyházán csak most, a kiskörút Hunyadi — Bocskai u. közötti új szakaszának elkészülte után kerülhetett sor a gyalogos övezet kiterjesztésére. Ezáltal a
városközpont különleges szépségét adó „zöld terek füzérének” több láncszeme még
szorosabb kapcsolatba kerülhetett egymással.
Az új gyalogos útvonal kezdôpontja a Kossuth tér, ahová a Városháza középrizalitja — Kossuth-szobor — a Római katolikus templom által kijelölt tengelyre tervezett
vízmedence, fényoszlopok és az Életfa-szökôkút került. A fôtér megnövekedésével
a neoromán templom végre a méretéhez illô, feltárulásához elegendô szabad teret kapott, ám az összképet mégis zavarja valami. A stilizált-szegecselt életfa nehézkes,
szögletes formái és látszó rögzítései csak fokozzák a disszonanciát a város legnagyobb s talán egyetlen olyan terén, amelyet még többségében a múlt század elejének
békebeli virágzását idézô, patinás épületek szegélyeznek. A korábban is már igen
hatásosan és nagyvonalúan kialakított tér léptéke és meglévô hangulata nem kívánja
ezt az új formavilágot. A burkolat síkjába süllyesztett, jó arányú és változó mélységû
vízmedence önmagában is kitûnôen gazdagítja és frissíti a látványt. A kétoldalt szigorú rendben elhelyezett karcsú világítótestek is a letisztult kortárs formaalkotás
tanúi; csak mintha túl közel merészkednének a templomhoz, magasságuk pedig enyhíthetô lett volna az alsó tömör rész csökkentésével. A tér Metropol üzletház elôtti
részére a megmaradt idôs fák árnyékába nagy méretû, trapéz keresztmetszetû ülôpadok kerültek rendszertelen elhelyezésben, amelyek a szökôkút körül is feltûnnek.
A ziláltság érzetét tovább erôsíti a fák környezetében kialakított négyszögletes növénykazetták szabálytalan és viszonylag sûrû elrendezése, amely az ülôkékkel együtt
eléggé megnehezíti ezen a térrészen a közlekedést.
A szökôkúttól induló széles gyalogos tengely a Takarékpalota elôtt egy éles szögtöréssel fordul a cél irányába; az utca meglévô lágy íve nem indokolná az ilyen erôs
irányváltást. Eddig a pontig a zöldfelületek formája szabályos négyszög, a törés után
már nagyvonalúbb ék alakot is felvesznek, s így még jobban vezetik a tekintetet a bejáratok felé. A víz jelenléte láthatóan az alapkoncepció egyik igen fontos eleme, ami
önmagában üdvözlendô — fôleg egy olyan városban, amelyen csak az Érpatak csor-
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dogál keresztül —, ám itt mintha kicsit a másik végletbe esnénk: lépten-nyomon
újabb és újabb medencék, különbözô méretben és kialakításban. Elôfordul, hogy
közvetlenül egymás mellett található kettô, az egyikbôl három, a másikból tíz vízsugár tör elô. Többségük a burkolat síkjában hullámzik, amelyek így a „nagy testvérre”, a szökôkútra utalnak és az egységes kialakítás látszatát sugallják. Egyikük
éjszakánként nemzeti színekben pompázik. A növénykazetták túlzott szögletességébôl hiányolható a játékosság, a minimális formai megmozgatás, a kôburkolatú
támfalak pedig kissé magasnak hatnak a padok mellett. Míg a látványterveken egész
fasor szerepelt, itt alig láthatunk egy-két csenevész csemetét. A felszín alatti közmûrengeteg közepette biztosan akadt volna egy kis hely több fának is, ha máshol
nem, az üzletház elôtti széles teresedésen. Ezek a területek egyhangúan térkôvel burkoltak, ezt színesíthetné egy-két utcabútor, egy kis zöld — az esetleges átmenô forgalom lehetôsége mellett is. A sétálóutcát érdekes — nagyméretû pillangószárnyakat
idézô — fényterelôs lámpák kísérik; a „szárnyak” az éjszakai izzásban kapnak igazán értelmet.
Az egykor még jármûvekkel zsúfolt Dózsa György utcán sétálva fokozatosan feltárul az új promenád. Mintha egy másik, nyüzsgô és élettel teli városban járnánk.
Bíztató, hogy a Tér-Team Mérnök Kft. budapesti cég által tervezett új terület ilyen
gyorsan integrálódni tudott a gyalogos belváros meglévô szövetébe. Szinte ezzel
egyidôben újult meg az utca 7. számú, szép eklektikus háza, 5. számú szomszédjára
viszont még ráférne a felújítás. Minden bizonnyal a nagy átalakulás eredménye lesz
több, eddig zárt belsô udvar megnyílása és új tartalommal való megtöltése, amely jó
kezdet a valódi újjászületéshez.

Feltárulás

Az út enyhe kanyarulata után lassan teljesen elôtûnik a nagy lezáró térfal, a 2008.
április 16-án átadott Korzó üzletház tömbje. A Nagy Imre és a Jókai tér jelentôs részét elfoglaló kettôs épülettömeg a környezete felé magasodik, méreteivel inkább
keleti szomszédja, a Városi Mûvelôdési Központ léptékéhez igazodik, ám formálá4
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sában messze elmarad annak különlegességétôl. Elsô pillantásra látható, hogy az új
beépítés erôsen feszegeti, sôt túl is növi a körülötte (részben a 20. század második felében) kialakult városszövet kereteit. Az egykori terekbôl mára nem sok maradt; az
új épület homlokzatai fôként a nyugati, Jókai tér felôli és a keleti oldalon nagyon
közel kerültek a határoló térfalakhoz. A tömböket a Dózsa György utca torkolatában
látványos acél-üveg híd köti össze három szinten, amely a maga nemében, 26 m-es
fesztávjával hazánkban a legnagyobb. A legalsó átkötô szinten nem található üvegfal, pedig közlekedés szempontjából a többihez hasonlóan jelentôs helyzetû. Magassági elhelyezkedése folytán — az épületek arányaihoz képest — kissé nyomottá
teszi az átvezetést. Ezen szint elhagyásával sokkal nagyvonalúbb „kapu” alakulhatott volna ki és a tartószerkezet megjelenése is jóval hangsúlyosabbá válhatott volna.
A híd alatt a Vay Ádám krt. felôl megközelíthetô kétszintes, 640 állásos teremgarázs
rámpája ásít. A mellvéd elôtt teraszosan kiképzett növénykazetták és kissé nehézkes
hatású, szögletes csobogók emelkednek, amelyek a sétálóutcán megjelenô víztükrök koncepciójához kapcsolódnak. A hídon túl, a körút és a zeneiskola felé nézô,
kevésbé nyüzsgô oldalon sok zöld és padok csábítanak üldögélésre.
Az új épületegyüttes városszövetbe
történô beilleszkedését nehezíti teljes
földszinti zártsága. Hiányoznak az
olyan üzletek, vendéglátóhelyek, amelyek révén a környezetével is közvetlen
kapcsolatot tudna teremteni, ez pedig
egy belváros szívében fekvô bevásárlóközponttól elvárható lenne; még ha a
plázák általános jellemzôje is a befelé
fordulás és az embertömeg erôteljes
„beszívása” a steril, minden külsô zavaró tényezôt kikapcsoló belsôbe.
Ennek az izolált viselkedésmódnak az
eredménye a zárt, tömör gránithomlokzatok egyhangúsága, amelyeket
csak a felsôbb szinteken váltanak fel
könnyedebb, üvegezett síkok. A kôlapok árnyalatbeli eltérése jelentôs, eloszlásuk pedig rendszertelennek tûnik,
s ez csökkenti az egységes összhatást.
A tömbök déli oldala
A monotóniát csak a vízszintesen körbefutó, feltehetôen dilatációs célt is szolgáló fém-csíkok oldják valamelyest, amelyek egy ajándék szalagjaihoz hasonlóan végigfutnak az épületen, ráadásul éjszaka
különbözô színekben játszanak. Ez a tömbszerûség keménnyé, erôdszerûvé, s kissé
idegenné teszi az épület megjelenését, amely fittyet hány a környezetére. Az egész
együttes mai formája az „A” Stúdió ’90 Kft. építészeinek több éves tervezési munkája eredményeként alakult ki, amely az újságokban is követhetô volt. Több korábbi
változaton még érdekesebb, játékosabb és áttörtebb homlokzatképzés volt megfigyelhetô…
Az üzletek mindkét épülettömbben ellipszis alaprajzú, felülvilágítós átrium köré
rendezôdnek, amelyek mérete kissé szûkös — láthatóan a minél nagyobb bérbe adható kereskedelmi terület elérése miatt. A Mûvelôdési Központ felôli keleti oldalon
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az átriumot középen erôteljes átkötô hidak szelik át, tovább csökkentve a tér tágasságát. A belsô anyaghasználata igényes, megjelenése visszafogott. A rafinált közlekedési rendszer az elsô emelet után a nagy összekötô hídon való áthaladásra
kényszeríti az embereket. Az átriummal ellentétben széles, világos, méretéhez képest
könnyed megjelenésû mérnöki alkotás szintjeire csak a közelmúltban került néhány
ülôalkalmatosság. Az átriumok szûkössége miatt különösen fontos lenne még több
pad elhelyezése, ahonnan ráadásul új kilátás nyílik az átalakult belvárosra. Végigtekintve rajta megállapítható, hogy egy régóta várt új sétálóutca és egy túlzott léptékû városkapu-pláza született.

Az új hídon

Az összekötô híd esti fényben
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