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Egy évvel ezelőtt be-
szélgettünk vele utoljára 
az Üjságíró Klubban a 

némafilm-művészeink 
találkozóján, örömmel 
üdvözölte a réglátott 
pályatársait, kollégáit, 
barátait. Ez a baráti tár-
saság azóta nagyon meg-
fogyatkozott. Egy év 
alatt ment el Gömöry 
Vilma, Laj ta Andor, 
Gárday Lajos, Szenkár 
Dezső, Dénes György 
után Gellért Lajos Is, 

aki már ott volt a ma-
gyar némafilmgyártás 
bölcsőjénél. Mennyi ér-
dekes történetet őrzött 
tarsolyában. Lulu bácsi 
elment szó nélkül, de a 
sárgult fényképek, a régi 
újságkivágások, plaká-
tok és egy érdekes könyv 
— melyet halála előtt 
fejezett be — megma-
radt az utókorra. 

Nemcsak színész volt, 
rendező is. Játszott szín-
padon és filmen. ír t és 

Az óhaza című filmben 
Igallts Sandyval 

Tesséky László és Gellért 
Lajos a Sörlock Nick-Nock-

ban 

Gellért Lajos (álarccal) és 
Igallts Sandy Az óhaza című 

Uher-fllmben 
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OLDÁS £S KÖTÉS 
Magyar film 

Széles változatban is 
Főszereplők: 

LATINO VICS ZOLTÁN 
AJTAY ANDOR 
DOMJAN EDIT 

SZAKATS MIKLÓS 
10 éven alul nem ajánlott 

FELÜTON 
Magyar film 

Széles változatban ls 
Főszereplők: 

SZIRTES ADAM 
PÉCSI SÁNDOR 
GYÖNGYÖSSY 

KATALIN 

A Házasodik az uram c. filmben 

rajzolt. Mindene a mű-
vészet volt. 

Első filmjét Kertész 
Mihály rendezte -Háza-
sodik az uram* címmel. 
Ugyancsak vele forgatta 
az 1917-ben készült -Ha-
lálcsengő«-t. Igen sok 
Fejős Pál filmben szere-
pelt (Arsén Lupin utol-
só kalandja, Fekete ka-
pitány, Lidércnyomás, 
Pán, Üjraélők). Sokat 
dolgozott Deésy Alfréd, 
Gerőffy, Lázár, Fodor, 
Pallós, Uher, Hintner 
keze alatt. Megbízható 
színész volt, nem tarto-
zott a sztárok sorába. A 
magyar hangosfilmgyár-
tósban kevés feladathoz 
jutott. 1932-ben játszotta 
első hangos szerepét a 

-Repülő arany* című, 
Székely István rendezte 
filmben. Utoljára az 
1949-ben gyártott -Űri-
muri*-ban — Wágner 
zenetanár szerepét ját-
szotta. Nevéhez fűződik 
-A színész fényképe« 
(1918) és -Az egér« (1922) 
főszerepe és rendezése. 
Jelentős szerepeket ját-
szott a -Becstelen be-
csület*, -Fixírozzák a fe-
leségem*, -Három pár 
facipő*, -Az ingovány*, 
-Isten fia, ördög fia*, 
-Leánybecsület*, -A 
pénz*, -Selim Nuno« 
(A börzecézár), -Az 
óhaza*. -A bosszú*, a 
-Tavaszi vihar* filmek-
ben. 
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