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Mesekönyv és embermentés — fagylalttal és anélkül 

-

-
-

-

mit jelent az embertelenség és mit jelent megmaradni igaz, becsületes embernek. 
-
-
-

vezérelt irracionalitást minden gyermek elutasítja; és egy kisgyerek is képes kü-
lönbséget tenni a jó, az emberséges, illetve a gonosz és embertelen között. A szü-

-

-

Erre példa a Francesco Tirelli fagylaltozója, egy olasz fagylaltárus budapesti 
embermentésének története. 



Tanulmányok

-

-

-

el Francescót. 
A mesét Tamar Meir1 Jichak 

Meir (eredeti, magyarországi nevén Mayer Péter Iván György) — menye írta, 
-

adó 2017-ben jelentette meg Izraelben Yael Albert csodás rajzaival. A kötet meg-

-
fesszor lett Izraelben. 

A zsidóüldözések közvetlen eseményeit — tudtommal — egyetlen, 10 év 
alattiaknak szóló mesében sem dolgozták fel Magyarországon, míg Nyugat-Eu-

-

-
pesti, az erzsébetvárosi és a nemzetközi nyilvánosság számára is érdekes, fon-

-

1 Tamar Meir (1976) izraeli irodalomtörténész, a Bar Ilan egyetemen végzett, témája a Talmud 
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1. kép. A magyar kiadás címlapja
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A budapesti Lövölde téri fagylaltozó2 és Francesco Tirelli neve
-
-

re Tirelli 2008-ban megkapta a „Világ Igaza” kitüntetést3 tíz, (javarészt család)
név szerint említett budapesti zsidó4 megmentéséért, de neve nem szerepel a 

5

Balassi Kiadó által6

7 bukkan fel, míg 
8 Magyarországon az olasz fagylaltos ne-

cikke tudósított9 Angiolino Catellani 2014-es írása10 alapján. Ezt átvette a zsidó 

-
szám választja el. 

searc

február 7.

utónév ismeretlen); Meiri (az utónév ismeretlen); Frankl (az utónév ismeretlen); Eisler (az utónév 
-

 

Igaza kitüntetést adományozza azoknak a nem zsidó embereknek, akik életük kockáztatásával 

-

7 
8 . (Legutóbbi elérés: 2021. február 7.)
9 A Világ Igazai között van az olasz fagylaltos, aki zsidókat mentett Budapesten a vészkorszak 

idején. Magyar Kurír. (t.zs.) 2016. április
-

utóbbi elérés: 2021. február 7.)
10 Catellani, Angiolino
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felekezeti lap, az Új Élet11

adatbázis12

-

-

városban eközben tombolt a terror, mindennaposak voltak az utcai kivégzések, a 
-
-

13

kényszermunkára a Német Birodalomba, 300 kilométeres novemberi–decemberi 
gyalogmenetben. 

-

-
nek némi eredményét közöljük az alábbiakban. 

Nagyon keveset tudunk Tirelli múltjáról. Életrajzának rövid vázlatát, családi 
14 adta közre. Eszerint 

11 Új Élet, 2016. július 1. 3. p.
12 zsidotarsadalom
13 

Budapest, 1946.
14 -

-
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-

 Campagnolából. 
-

-
15 de 

feleségét az iratok nem említik név szerint. Az olasz forrás szerint az 1930-as 
években Tirelli többször meglátogatta családját, és fotókat, újságcikkeket muta-
tott magáról. 

16 Fodor Károly17 
18 -

19 olasz vívómes-

„Siniscalco Mario olasz vívómester Budapesten. A budapesti vívómester-

letelepedni. A nápolyi mester, ki mindhárom fegyvernemben úgy jobb-, mint bal-
kézzel egyaránt kiváló, ez év tavaszáig a nápolyi fascista kör vívómestere volt. 

-

15 Pénzügyi Közlöny, 1942. 6. szám, 8. p. 95. sorszám.
16 Esti Kurír, 1926. október 22., 10. p. 
17

-

a Színiakadémián is. Az 1910-es években nyári sporttábort létesített Siófokon. Közel 70 évesen 

18 MTK: Magyar Testgyakorlók Köre, 1888. november 16-án alapították. A magyarországi zsi-

sportszervezeteknél is dolgozott. 
19 Mario Siniscalco vívómester, 1927-ben egy ideig Szolnokon dolgozott. 
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-
zést vívott már Sassoneval, Nedo Nádival és a francia Bourdon-nal és Haussy-
val, és minden alkalommal fényesen megállotta a helyét. A jelenleg folyó livornói 

20 
-

szonöt évesen 1900-ban alapította meg vívóakadémiáját Velencében. Hatásá-

-
sen.21

22

23 együtt.24 Horvát forrás szerint nem csupán egy évet töltött Horvát-

1941 között.25

-
dapesti Hírlap így tudósított:

-

20
21 -

22 -

 
(Legutóbbi elérés: 2021. február 7.)

23
 
 
 

február 7.)
24 -

gus. 
25 

11. p.



Tanulmányok

nem ismerjük el reálisnak, csak azt, hogy valóban jobban vívott Tersztyánszkynál. 

Utána a magyar vívó-mestergárda tehetséges tagja, Skaliczky Géza vivómester 

még igazán nem rendelkezik annyi tudással, hogy akár egy harmadklasszisú ma-
gyar vívóval is meccsben mérje össze az erejét. 

26

Az Est -
-

26 Budapesti Hírlap, 1927. március 4., 7. p.

2. kép.  
In: Az Est, 1928. július 19. 11. p.
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27

-
-

Tirelli Budapesten.
„Közismert és közkedvelt alakja a pesti vívóéletnek a kis olasz Tirelli, aki a 

de most igazolta, hogy egyéb tudománya is van. A nyári holtszezonra nem tudott 

utcában  vonult a kis Tirelli, akinek a vívók 
29

-
30 lovag, korának neves vívómestere 

Santelli31 -
lenniumi, Magyarország ezeréves fennállása tiszteletére rendezett kardversenyt 
és ajánlatot kapva a Magyar Atlétikai Club-tól (MAC), letelepedett a városban. 
Tanítványai között számos magyar olimpiai, világ- és Európa-bajnokot tartanak

27 -
ai bajnok kardcsapat tagja volt. Az Európa-bajnokságokon 1930-ban Liège-ben és 1931-ben 
Bécsben csapatbajnok volt, egyéniben 1926-ban Budapesten és 1930-ban Liège-ben második, 

-

28 -

-

29 Az Est, 1928. július 19., 11. p.
30

31 Italo Santelli 1866, Carrodano (Olaszország) – 1945. február 8., Budapest. Vívómester, több 
magyar kardvívó oktatója.
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32 

32 Közli: En garde. Vívómagazin. I. évfolyam 1. ünnepi szám 2014. január 18. Kép a Gáborján 
Rita

3. kép. 32
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33, Elek Ilonát34, Kabos Endrét35, Pósta Sándort36. 
Santelli korszakában Tirelli itt volt segédvívómester éveken át. De kellett is 

-
zést, amelyen a legjobb magyar és olasz vívók csaptak össze.

Az esemény egyúttal komoly gazdasági vállalkozás is volt. 1931. márci-

épületében, a Vigadó „összes termeiben” rendezték meg az összecsapást, amely 
egyetlen francia szó, az „igen” (oui) félreértése miatt komoly botrányba is ful-

37 -
ször 1927. március 3-án vett részt az olasz csapat tagjaként ezen a versenyen: 
„ -
tert. Tirelli epéében
fölött.”39 40 alakját: „a rendkívül kister-

41”. 
1929 márciusában Santelli segédjeként részt vett Helene Mayer42 -

vó olimpikon fogadásán a Keleti pályaudvaron. De ez év nyarán már nem kapott 

személyisége miatt. 1930 októberében a kolozsvári zsidó Haggibor Sportegye-

33

34

35 Kabos Endre (1906–1944). Háromszoros olimpiai bajnok magyar vívó, Santelli tanítványa.
36 Pósta Sándor (1888–1952). Olimpiai bajnok magyar vívó, katona, fogorvos, újságíró, Santelli 

tanítványa.
37

félreértett szó miatt az olasz zsürielnök ellen”.
38
39 Magyarország, 1927. március 5.14. p.
40 Az Est, 1927. február 26. 13. p.
41
42 Helene Mayer (1910–1953). Az 1928-as olimpiai vívószám aranyérmese és az 1936-os berlini 

olimpia ezüstérmese. 
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4. kép.  
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43 44

43 „Hagibbor Sportegyesület, vagy Haggibor SE, románul AS Haggibor kolozsvári zsidó sport-

-

sportolók nem voltak többségben, így a Hagibbort és sportolóit törölték az ágazati sportszö-

44
budapesti Santelli-iskola egyik mestere. Tirelli október elején érkezik Kolozsvárra.” Ellenzék 

5. kép.  
Italo Santelli mellett a Santelli vívóteremben 

 
Karikatúra. Nemzeti Sport, 1928. március 18., 7. p.



Tanulmányok

-

volt (akinek nevét az újságíró Bajó-nak, Bajor-nak és Pajó-nak is írja egy cikken 
-

-

-
-

gédoktatóvá, innen a mesteri cím. Tirelli egyébként csak télen „mesterkedik“ 
Kolozsvárott, a Haggiborban. Nyáron Budapesten fagylaltot árul. Tirellinek nem 

45

-
ságnak kellett rövidesen bocsánatot kérnie. Amit Tirelli fellépése után, augusztus 
14-én meg is tett.

„Tirelli Ferenc olasz vívómester, akinek a magyar–olasz atlétikai viadalon 
-

zolta, hogy a vívómesteri címet teljes joggal használja, mert a vívómestereket 
vizsgáztató állami bizottság46 mesterlajstromában szerepel, és ismételten fejtett ki 

47

ben a magyar sajtó beszámolt egy nem mindennapi akcióról: magyarországi kard-

„Az Állami Vivómester Vizsgáztató Bizottság dr. Schwöder Ervin államtit-

45
46
47
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.” E bizottság 65 vívómesteri oklevelet adott ki — kö-

vívást az erre immár felavatottak. Négy olasz kapott mesteri és két másik segéd-
mesteri bizonyítványt48. 

-

-

kellett jelennie egy újabbnak.

-

bemutatott bizonyítékok alapján megállapítjuk, hogy Tirelli tényleg vívómester, 
49

Nem csak Tirelli volt aktív tagja a budapesti olasz fasiszták szervezetének, 
de akkoriban maga a fasiszta csoport sem tétlenkedett. 1929 januárjában iskolát 
alapítottak elemi és középiskolás tanulók számára, és megalakították az Olasz–
Magyar Kultúregyesületet is. 

-

-
naponként részt venni. Azok, akik a tanfolyamokat látogatják, Olaszországban 
nyaralhatnak, s akik jól tanulnak, jutalmakat kapnak. A tanfolyamon a tanulókat 

50 

-

48 Pesti Hírlap, 1929. szeptember 29. 13. p.
49
50 Budapesti Hírlap, 1929. január 8. 15. p.
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51 és a 
52 

-
szerrel, pizzával foglalkozott. De amikor 1929-ben megnyitotta fagylaltüzletét, 

-

1929. július 17-én kért iparigazolványt, amelyet augusztus 1-jével meg is kapott 
-

tokat nyújtott be.53 54 E 

alatt nyitott üzletet. 

-

adták fagylaltjukat. 
-

keknek különösen ízlett. „
nagyszülei kocsmája a Rákóczi tér egyik mellékutcájában volt. Mindig lopta a 

-

fagyikat, mert nekünk nem volt pénzünk.” 55 

51

52
53

54
megadták Tirellinek a Váci úti üzlet nyitási engedélyét: BFL VII. kerületi elöljáróság iratai, 

utca 45. 
55
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Egy a Friss Újságban megjelent, túlszínezett riport szerint 1929-ben vette kez-
detét az olasz fagylaltláz, éppen akkor, amikor Tirelli is beindította üzletét. A cikk 

56 Ha utánaszámolunk: 

olaszok sikerén felbuzdulva, magyar vállalkozók csaptak fel olasz cukrásznak. A 

-

tényleg felbukkan egy-egy olasz is.57

– Csak nem fogsz belépni a fasiszta pártba?

nekem, szegény pesti polgárnak, miért pont a fasisztákhoz ne lépjek be, amikor 
58

Az újságok 1929-ben csak egyetlen valódi olasz fagylaltost tudtak megszólal-
-

embert”. Mario Fumei olasz nyelven boldogan társalgott az Ellenzék riporterével, 
. -

56 Stób Zoltán: Negyedmillió tölcsér és kosárka egy kánikulai napon. Friss Újság, 1931. június 28. 
5–6. p.

57 Kaméleon nevek divatja. Az Est, 1932. május 13. 7. p. 
58
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59 Fumei nem 
-

A Budapesti Hírlap is közölt riportot60

írója mindössze negyven olasz fagylaltosról tudott, akik nyaranta fagylaltot, télen 
pedig déligyümölcsöt és tejtermékeket árultak. A cikk egy történetünk szempont-
jából érdekes információt is megoszt: az egyik gelateria (akkoriban gyakran az 

az ifjabb Santelli.61

vállalkozásában.

-

fagylaltot akartak kanalazni, beültek a cukrászdába, és ott komótosan fogyaszt-

-
tulást vizionáló cikkekben ítéltek el az „olasz inváziót”, és jelentették a magyar 

-

-
62 Memorandumot intéztek 

-

59 -
gyar írókat. Ellenzék, 1929. május 29. 6.p.

60 D. Guthi E.: Budapest— világváros. Budapesti Hírlap, 1930. április 20. 43. p.
61
62
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alacsonyan tartják a költségeiket.63 A magyar cukrászok mellé álltak a jobb- és 
baloldali lapok egyaránt. A magyar cukrásztársadalom ugyan minden politikai 

-

64 És kitették kirakatukba a plakátot: „Ma-

A magyar cukrászoknak könnyített zárórarendelettel kedvezett a kormány, 
65 és vasárnap is nyitva 

66

-
67 

-
-
-

.  apja, Olivio 

Magyarországot.68 Francesco Tirelli nem ezt válaszotta. Magyarországon maradt. 

-
tel az úgynevezett népösszeírás volt 1945 márciusában. Budapesen megszámlál-

Ferenc neve is, saját kézírásával. E dokumentum szerint a fagylaltos 1943. április 

63 Czukrászok Lapja, 1929. február10. 4.p.
64 Magyar Hírlap, 1930. május 7. 6.p.
65 „Cukrászok nyílt árusító üzleteinek esti zárórája”. Czukrászok Lapja, 1930 március 5. 9. p. 
66
67
68

1935. október 10. 3. p.
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69 

keresztnévvel áll, s rajta a foglalkozás típusa: önálló. A foglalkozás elnevezése 

a ’ ’cukras’. 
-

nem
köz-

vetlenül mellette álló
is megvan a maga története. Müller Lajos terveztette 1898-ban, de a terveket még 

-

-

1934-ben újabb átalakítást élt át az épület. Ekkor a tulajdonosa már dr. Mik-
lósi Henrikné, 

-

-
az, amelyet Francesco Tirelli bérelt 1943-tól.70

-

annak dátuma: 1934. december 20.
-

fagy-
laltszalon

69

70
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6. kép. Tirelli Ferenc cukrász üzlethelyiségének lakásíve. 
 

Az 1945-ös népösszeírás adatfelvételi és feldolgozási iratai. 
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-
koládé, kávé, rumosdió, eper, málna, barack, citrom, tuttifrutti, puncs. A portál 

-

-
-

7. kép. Budapest VII. Lövölde tér 7. Fischer-ház a Király utca sarkán. 
  

 
(Fortepan 82165)
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utcában épp az üzlettel szemben állt a „községi polgári iskola”. Mellette az Odeon 

ide tér vissza Francesco Tirelli 1943. április 1-én.71

71 -

8. kép. A Rottenbiller u. 66. szám alatti ház eredeti tervrajza. 
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34-ben72

-
73

-
leg fagylaltos vállalkozásának fejlesztése foglalta el, mert neve és cége több vi-

72

utcai kései klasszicista épületszárny mára már igen rossz állapotú. Az 1874-es engedélyezési 

73

9. kép. Özv. Varga Mihályné portál-átépítési terve, 1934. december 20. 
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-
74 miközben — a versenyszezonban — Budapesten volt vívómester. Az 

egyik jövedelem kiegészítette a másikat.

74 Esztergom és Vidéke, 1935. június 29., 4. p.

10. kép. A tervrajzi fotó nagyítása

11. kép. Velence látképe a bejárat fölött



Tanulmányok

-
-

városban, s alatta a név: Francesco Tirelli.75 

korzón, „a legmodernebb fagylaltgépekkel és olasz fagylaltossal”.76 1934 máju-
-

77

-
78

Franceskó volt nyíregyházai lakos -
tózkodik”.79

-
-

biztosításáról” és a 1939. évi IV. törvénycikket „a zsidók közéleti és gazdasá-
gi térfoglalásának korlátozásáról”. A gyorsuló ütemben szaporodó antiszemita 
törvények, rendeletek fokozatosan minimális szinte szorították a magyar zsidó-

75

76
77 Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap, 1935. szeptember 29., 2. p.
78

4. p.
79
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„Tudomásomra jutott, hogy egyesek valótlan híreket terjesztenek rólam. Ezen 
tendenciózus híreszteléssel szemben kijelentem, hogy családom olasz és római 

adok neki. Családomról közelebbi adatokat szerezhet bárki don Ettore Tirelli ró-
mai katolikus lelkésznél Carpi Modena. 

 80

80 Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap, 1939. június 11., 10. p. 

12. kép. Az új fagylaltos hirdetése Nyíregyházán, 1934 
Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap, 1935. május 18., 4. p.
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81

pénzügyei már annál kevésbé. 

82 által közzétett áprilisi listába, mint aki egy má-

83 Ezt a 

-

által publikált történet szerint Francesco Tirelli felesége és gyermekei Olaszor-
84

-

Mayerék -

„Tirelli olaszul kezdett beszélni Heilbrun apjával, így a magyarok úgy vélték, 
-

dóval. Tirelli nevetni kezdett, és visszakérdezett: Mi van velünk, olaszokkal, hogy

81 Budapesti Közlöny, 75. (1941) 12. (január 16.) 5. p.
82 Pénzügyi Közlöny, 69. (1942) 6. (április 1.) 8. p.
83

-

84
 (Legutóbbi elérés: 2021. február 7.)
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mindenki azt gondolja, hogy zsidók vagyunk? Vajon úgy nézek ki, mint egy zsidó? 
85

amíg vissza nem tért Olaszországba. 

85
en&itemId=5659942&ind=0 (Legutóbbi elérés: 2021. február 7.)

13. kép. A fagylaltüzlet és rejtekhely. A vonallal körbevett terület biztosan, 
 

szolgálta 1944-ben
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-
86 A szülei nélkül bujkáló Pétert, vagyis 

-

1945 januárjára 22 zsidó bújt el az üzletben. A bolt egy utcára nyíló nagy üzlet-

E két szoba összesen — az eredeti építési tervek alapján számolva — mintegy 

-
 

-
-

pontján, a nem túl távoli Mussolini téren (a mai Oktogonon) ürítette ki. Meir úgy 

miatt lebukott, de mindig kiszabadult a németek és a nyilasok fogságából. Meir 

-

zsidó lányoknak adta tovább. 
„A háború után, Tirelli újra megnyitott két nagy fagylaltüzletet Budapesten. 

Szombatonként ellátogatott hozzánk. Tisztelte a szokásainkat, és tudta, hogy tilos 
a borunkhoz nyúlnia. Részt vett a mi örömünnepeinken és másokén is, és szívé-
lyes kapcsolatban maradt minden megmentettjével. Végül a háború után alakult 

86 ובטובו חיינו - סיפור חיים יצחק מאיר   
- 

dona. 
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Svájcban.  87

-
biller utcától nagyon messze, a budapesti XI. kerületi Bartók Béla út 6. szám 
alatt kapott vállalkozói engedélyt elektromotor és gépfelállításra.88

-

a Bartók Béla út 6. alá.89

de egy 1949 októberi irat tanúsága szerint e tevékenységet nem kezdte meg.90 A 
fagylaltját még 1949-ben is bizonyosan árulta itt, mert iktatókönyvi bejegyzések 
szerint 1949 májusában járdafoglalási engedélyt kért az üzlet elé, és a biztosíték 

91

-
koriban a XI. kerületben, nem messze a Bartók Béla úttól, a Verpeléti út 15. szám 
alatt lakott, és foglalkozása cukrász volt.92 -

ezek szerint saját tulajdonú és nem bérelt — lakásának eladását intézze.93

-

be a tervei, és börtönbe is került.94 -
95 

87
88
89
90
91 BFL IV.1480.a. 390. kötet, iktatókönyv, 7499. sz.; 393. kötet, iktatókönyv, 20783. sz.  
92
93
94

95 -
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-
-

96 De akkor sem világos, miért 

-

-

 
97

Meggyanúsították órák engedély nélküli kereskedelmével, de annak részleteit a 

koponyatörést

-

szerint — szívbeteg

-

96

97  

(Legutóbbi elérés: 2021. február 7.)
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nem egy Tirelli — öngyilkos. 

-

július 22-én megjelent kormányzati közleményt — a Tirellivel kapcsolatos má-
sodik svájci közleményt — sok lap tette közzé. Eszerint vizsgálat indult Tirelli 

-
98

kérésére a vámigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytatott le, amelyben a 

Corbaz-t bízta meg az ügy kivizsgálásával. 99

98 -
partement fédéral de justice et police ouvre une enquête contre des fonctionnaires de la direction 

2021. február 7.)
99

révélant nécessaire, le département fédéral de justice et police a décidé, sur proposition du 



Tanulmányok

100 A megjelent közle-

-

korábbi jelentést, amely szerint Tirelli fején súlyos
-

csempészeket. 

-
101 A nem 

102

-
-

représentant permanent du procureur général de la Confédération pour la Suisse romande, de 

100

101 Corbaz levele 1954. október 12. Lausanne. Címzett: Monsieur le Professeur Werner 

102
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-

-

magyar zsidó értelmiségijeit is. Talán egyszer majd a svájciak is megírják valós 
-

103

103 Angiolino Catellani Istoreco 

14. kép. Campagnola Emilia. Francesco Tirelli édesanyjával, Emmával  
és unokatestvérével, Iride Spaggiarival 

104



Tanulmányok

A történelem üveggömbjét kezünkben forgatva látjuk a történelem egységé-
nek szépségét, de amint a tények mélyére szállunk, egy-egy témába beleásunk: 
valami mást, egyedit, valami szokatlant kapunk. Amikor Tamar Meir megírta 

meg. Amikor Angiolino Catellani megkezdte nyomozását Francesco Tirelli után, 
-

— általuk — a Világ Igaza elismerést, és ezért született meg Tamar Meir könyve, 

104. 

104 A tanulmány megszületését Budapest VII. kerület Erzsébetváros önkormányzata támogatta. 

-
Le vite e la 

morte di Francesco Tirelli.


