
A Belvárosi Mozi története 

Részletek „A szegedi mozik a két világháború között” c tanulmányból  Szerzői Fári Irén 
és Szerdahelyi Péterné, megjelent a Szeged c. folyóiratban. 

 

1919. január 1-jén jelent meg a Részvény aláírási felhívás a Szegedi Naplóban, melyben 
olyan modern színvonalon álló mozgófényképszínház építését tervezték, ami alkalmas 
hangversenyek, kabarék stb. számára is és ehhez 1200 db, egyenként 1000 korona 
névértékű névre szóló részvényt bocsátottak ki. (…) 

A Belvárosi Mozi Rt. alapítók 1919. január 16-án már meg is tartották az alakuló 
közgyűlést a Tisza Szállóban. Abonyi Mihály a létesítendő vállalat igazgatója 
bejelentette: az 1 millió 200 ezer korona alaptőkét 162-en lejegyezték. Egyúttal 
elfogadták Szivessy Tibor budapesti műépítész tervét.(…) 

 

A vidék legnagyobb moziját, a Belvárosi Mozit 1920-ban kezdték építeni, az eredeti 
tervekkel ellentétben azonban nem a budapesti építész, Szivessy Tibor, hanem 
Sebestyén Endre szegedi építész tervei alapján. Sebestyén Endre elhagyta a lakásokat, 
a mozihoz kétszintes előcsarnokot, az emeletre karzatos dísztermet tervezett koncertek, 
bankettek számára. A mozitermet alkalmassá tették színházi előadásokra is, a színpadot 
ellátták süllyesztővel és zsinórpadlással is, előtte nagyméretű zenekari árkot alakítottak 
ki, a földszintre 700, az erkélyre és a páholyokba 500 ülőhely került. Az emeletre 



kétoldalt lépcső vezetett föl. Az előcsarnok fölött büfé kapott helyet, a Deák Ferenc utca 
sarkán lévő emeleti nyitott terasz a dohányosok részére készült. Az előcsarnokból átjáró 
vezetett a Stefánia felé a Park kávéházba, mely arról volt nevezetes akkor még Kossuth 
Kávéház néven, hogy egyike volt azoknak a kávéházaknak, ahol rendszeres mozgókép 
vetítéseket tartottak 1905-től. Részben a kávéház nyári mozijának helyet adó „hűvös, 
szép fenyveskert - udvarának” helyére került a Belvárosi Mozi épülete.(…) 

 
A mozi abban az időben több volt, mint filmvetítés. A filmrevü vagy szkeccs a műsor 
része volt, ahol élőben énekeltek, táncoltak, jeleneteket, tréfákat adtak elő színészek. 
1921 októberében belügyminiszteri rendelet szabályozta a mozgófénykép előadásokat. E 
szerint másnemű műsort, úgymint: orfeum, kabaré, dalestély, hangverseny stb. nyilvános 
előadást tartani tilos. Nem vonatkozott ez a tilalom a bemutatott mozgófénykép egyes 
részeinek vagy jeleneteinek előadására, valamint tudományos ismeretterjesztő és 
hazafias irányú szavaló előadásokra. Így a moziszkeccs változatlanul jelen maradt, pl. a 
mozivásznon megjelenő darabot kiegészíthették színpadi jelenetekkel. 1927-ben pl. a 
Korzó Moziban a Lesz maga juszt is az enyém c. Harmat Imre és Eisemann Mihály 
énekes, táncos mozi-szkeccsében, ami 3 színpadi és 4 filmrészből állt, többek között 
maga a szerző, Eisemann is föllépett.  
(…)  
A nagy érdeklődéssel várt hangosfilm vetítésének technikai feltételeit Szegeden először 
a Belvárosi Moziban teremtették meg. Már 1929 végén tervezték az áttérést a „beszélő” 
filmre, de az első vetítésre 1930. június 6-án került sor. Előtte hetekig fúrtak-faragtak, 
szereltek, átalakították, kibővítették a gépházat, hangszórókat szereltek a színpadra, a 
függöny mögé. A Délmagyarország című lap szerint „telt ház izgulta és kíváncsiskodta 
végig a hangosfilm szegedi debütjét. Tömegek álltak a mozi-foyerban” és „a kiszűrődő 
hangokat éhesen falták a kívülállók és áhítatosan csodálkoztak.” A mozi zenekarának 
helyén virágok díszlettek, a film előtt Jung Péter okleveles gépészmérnök vonzóan és 
népszerűen ismertette a hangosfilm technikáját, majd felcsendült Radames hangja, 
ahogy Aidához énekelt és következtek a Fox Follies revüfilm részletei. Csodálkozást 
váltott ki „amikor a karcsú filmdíva hangja kemény altban hódította meg szíve 
választottját.” 1930. július 21-27 között az első magyar hangosfilmet is műsorára tűzte a 
Belvárosi Mozi. A „Csak egy kislány” férfi főszerepét a Szegedről Pestre szerződött 
Jávor Pál alakította.(…) 


