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Sáfár József és Soós Mária



Bakonyszentlászló
• 1884. dec. 12.: Sáfár

József megszületik
Bakonyszentlászlón

• anyja: Sáfár Örzse
(Erzsébet)
menyecskelány
törvénytelen gyermek

• apja: feltehetőleg
Fillinger Antal
gazdatiszt

• keresztszülők: Fiser
Miháy és Pekei Mária

• keresztelő pap: Miháldy
István

• 1888. ápr. 5.: Soós
Mária megszületik
Bakonyszentlászlón

• anyja: Kovács Gy.
Mária

• apja: Soós Pál
földművesek

• keresztszülők: Perger
Viktor és Smid
Erzsébet

• keresztelő pap: Miháldy
István



Sáfár Erzsébet és családja
• Erzsébet menyecskelány/napszámosnő (írástudatlan)

gyermekei: József (’84) Lajos (’87) és Terézia (’93-99.
kanyaró)

• Testvére: Ágnes is több gyermeket szült, azonban
mindannyian meghaltak: Anna (’84-85) Mária (’89-94) és
János (’99-1900)
ő tudott írni
50 évesen halt meg (1913. 01.21) Erzsébet jelentette be
halálát

• Testvére még valószínűleg: Sáfár Lipót (Ágnes
gyermekeinek keresztapja)

• Szüleik: Sáfár János (1819-1888.) és Sáncz/Sándli Terézia
• Házuk: 108.



Soós Pál és Kovács Gy. Mária
Gyermekeik:

sok földjük volt, kb. a falu
felső 10%-ba tartoztak
birtokaik jövedelme
alapján

saját házuk volt: 45.
Honvédelmi Miniszteri

engedéllyel házasodtak
össze

1882. február 20-án
(Bakonyszentászló)

Soós Mária szülei:

1.József:1882. okt. 29.-dec. 7.
2.Pál:’83

3.Katalin:’86
4.Mária:’88

5.Ferenc:’90
6.Erzsébet:’92
7.Eleonóra:’94

8.József:’95
9.Antal:’96

10.István:’99
11.Imre: ‘01
12.Teréz:’03



Ellis Island
„a Könnyek szigete”



A partraszállás

„Karantén és vámvizsgálat után zsúfolt
bárkákba terelték a bevándorlókat, melyek az

Ellis Island-i dokkba szállították őket.”
Részlet az Amerikás magyarok c. kötetből



A bebocsáttatási eljárás

Csomagjaikkal és azonosítási
számukkal a szűrőcsarnok
felé…

Inspektor vizsgálja a
bevándorlók szemét…



�Egymástól hosszú
csőkorlátokkal
elválasztott 22 járat
�15-20 fős csoportokat
terelnek a korlátok közé

Great Hall

�Az orvosi vizsgálaton kb.
6 másodperc jutott 1 emberre
– gyanúsak leválasztása

A képen elmevizsgálati
tesztet végeznek



� Irodahelyiségekben
pénzváltási lehetőség

� A vasúti jegy
megvétele és a
poggyász, táviratok
átvétele

�Bevándorlási tisztviselők
keresztkérdései -
tolmácsok
�Kitoloncolás vagy
befogadás?
1910 körül: 24000 ember

„egyértelműen és kétségkívül
jogosultak-e partra szállni”

-Idézet az amerikai bevándorlási törvény szövegéből-



Délután 5óra 30 perc:
véget ér a munka a
szigeten.
A szerencsések mennek
a vasúti termekbe…

…akiket viszont visszatartottak,
azokat Ellis Island-en
szállásolják el .
Hatalmas vacsora termek és
háromemeletes ágyakkal zsúfolt
hálótermek várják őket – külön a
férfiakat és nőket.

…az utolsó lépések



1902.: Sáfár József első útja
Amerikába

április 28-án érkezett meg Ellis Islandre Brémából
hajója: Köln (1970 férőhelyes)
útját maga fizette, összesen 9$ van nála
egy támogató neve is fel van jegyezve nevéhez
előtte még NEM járt Amerikában, egy rokonához

igyekszik,: sógorához(?)

Kora: 17 éves
Foglalkozása: munkás
Családi állapota: nőtlen
tud írni és olvasni
jó kondícióban van
célállomás: Philadelphia
(jegye van)



Köln hajó –
Németország 1902.

Bréma: április 15. – New York: április 28.



Hajónapló: 1. oldal

Laborer (labourer) – Szt. Laszlo, Hungary



Hajónapló: 2. oldal

Úti cél: Philadelphia – brother in law



Soós Pál Ellis Islanden
1908. május 8. Kora: 24 éves

Családi állapota: nőtlen
Foglalkozása: farmer
tud írni és olvasni
apja: Soós Pál,
Bakonyszentlászló
célállomás: Passaic, New
Jersey (jegye van)
útját maga fizette
korábban nem volt
AmerikábanBrémából indult 1908-ban

Amerikába hajója:
Main (3451 férőhelyes) – Németország 1908.
ő diktálta be, hogy lánytestvéréhez megy:
Mari Sooshoz, Passaicba
jó kondícióban van
5 láb és 5 inch magas, szőke haj és kék szem



1908.: Sáfár József
második útja Amerikába

jó kondícióban van - 5 láb 8 inch magas, szőke haj és kék
szem

célállomás: Passaic, New Jersey (jegye nincs)
unokatestvéréhez: Maria Sos (!)

október 14-én érkezett meg Ellis Islandre Brémából
hajója: Friedrich der Grosse (2423 férőhelyes)
anyja: Sáfár Erzsébet - születés hely: Bakonyszentlászló,

Magyarország útját maga fizette, 23$ van nála
korábban már VOLT Amerikában Philadelphiában 1902!04

Kora: 24 éves
Foglalkozása: farmer
Családi állapota: nőtlen
tud írni és olvasni



Friedrich der Grosse hajó –
Németország 1908

Bréma: október 3. – New York: október 14.



Hajónapló: 1. oldal

Farm laborer (labourer) – Hungary



Hajónapló: 2. oldal

Szt. Laszlo, Hungary - anyja: Safar Erzsebet



Hajónapló: 3. oldal

Úti cél: Passsaic, NJ – cousin: Maria Sos



Hajónapló: 4. oldal

Good condition – 5 feet + 8 inch tall and blonde hair + blue eyes



Esküvő 1909. február 14. vasárnap



Esküvői emléklap
Joseph Sáfár és Mary Soós

eskető pap:
Messerschmidt
Géza plébános

tanúk:
Emery Ledniczky

és
Laurent Weiss

helyszín:
St. Stephen’s

Magyar Church
Passaic, NJ



St. Stephen’s Church – Passaic, NJ
„egy katolikus magyar templom Amerikában. Forrón szeretett
hazájától fájó szívvel elszakadt, idegen nemzetek gomolygó
árjaiba került –
-kétezer katolikus magyar vallásos buzgóságának és
honszerelmének bizonyítéka”
-Messerschmidt Géza alapító plébános-



Visszatérés
Magyarországra



Bakonyszentlászló
Mária és József első gyermeke

Sáfár Mária
1910. november 8.:

5 naposan elhunyt veleszületett gyengeségben
Bejelenti: Soós Pál

Mária és József feltehetőleg a Soós család
házába tért vissza Amerikából

A későbbiekben Sáfár József jelentette be gyermeke
halálát (Ilona: 1917. június 30. és Erzsébet: 1919.
november 10.)



Ismét Amerikában

Philadelphia
1914. február 21-én
meghatalmazást ír
Sáfár József és
Soós Mária egy
birtok
megvásárlásához



Letelepedés Bakonyszentlászlón

�Két ingatlant
vásároltak 1914
áprilisában
�Meghatalmazást
Philadelphiában
írtak
�1914. április 23-
án saját kézzel írott
kérelmet nyújtanak
be a Telekkönyvi
HatósághozSáfár József és Soós Mária



Kérelem – Sáfár József saját kezű írása



Az adásvételi
szerződés másolati

példánya a
Telekkönyvi

Hatóság irattárából



Sáfár József és Soós Mária saját kezű
aláírása a kézbesítési vevényen



Adásvételi szerződés kérelme
1884.



Soós Pál és Kovács Gy. Mária eredeti
aláírása a bekebelezési kérelmen


