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A múlt eseményeit tanulmányozva és tisztázva alakíthatjuk 
jelenünkön keresztül a közeli, illetve távoli jövőt. A magyarság 
számára is az évente megrendezett különféle évfordulók mind ezt 
a célt szolgálják: magyarként megmaradni szülőföldünkön, be-
vállalni, optimistának lenni, megőrizni örökségünket és tovább-
adni.

A március 15-ei ünnepek kapcsán fogalmazódott meg ben-
nünk az óhaj, hogy a faluközösség egykori nagyjairól méltó-
képpen megemlékezzünk. Ezért Oroszhegyen augusztus 15-én, 
Nagyboldogasszony ünnepén a falu két jeles emberének állítunk 
méltó emléket: Jánosy József (1801–1885) 48-as honvédőrnagy-
nak és Tamási György (1709–1782) olvasókanonoknak. Mind-
kettő sokat tett a közösség és tágabb környezete anyagi és szel-
lemi felvirágoztatásáért, az impozáns épületek kivitelezése, az 
oktatás fejlesztése, a szegénység megszüntetése terén.

Írásunkat a márciusi események aktualitása folytán Jánosy 
József élettörténetének bemutatásával kezdjük. Úgy érezzük, 
hogy egy jó hazafi, faluját, közösségét szerető ember életének 
fontosabb mozzanatait szükséges megismertetni. 1801-ben szü-
letett, de nem tudjuk pontosan, hogy hol. A katonai statisztikák 
Felsőboldogasszonyfalvát jelölik meg születési helyként. Pál-
may József is innen származtatja a Jánosy család eredetét, de 
József születését Oroszhegyre teszi. Később, az 1848-49-es 
forradalom idején Pálffy Elek székelyudvarhelyi királybíró is 
megjegyzi: „e szék szülöttye, és szülöttye jelesen a szék azon ré-
szének, mely Havasalyának neveztetik…”

Gyermekkorát homály fedi, nem tudjuk, hogy hol végezte ta-
nulmányait. Valószínű, hogy az édesapja, oroszhegyi Jánosy Fe-
renc gróf Bethlen Leopold, később pedig gróf Petki jószág-
igazgatója volt. József valamely említett főúr birtokán szület-
hetett testvérével, Jánosy Elekkel együtt, aki 1831-ben székely-
udvarhelyi esperes és a gimnázium igazgatója volt egészen halá-
láig, 1833. január 14-éig. 

József 1822–1831 között a Sándor huszárezredben szolgált. A 
század első negyedében, az első orosz–török háború ideje alatt 
huszár főhadnagyként estei Ferdinánd főherceg szárnysegéde 
volt Diebits orosz hadserege balkáni hadjáratánál. Innen nyugdíj-
ba vonult. Megnősült, feleségül vette a korondi születésű Simény 
Jozéfát. Gyermekük nem született. Oroszhegyen, apai birtokán 
folytatta életét. Az ő nevéhez fűződik az 1846–1848 között épült 
római katolikus iskola második épületszárnyának felépítése. 

A következő adatunk Jánosyról az erdélyi nemzetőrség ala-
kulásának időszakára esik. Az anyaországi eseményeken felbuz-
dulva, 1848. március végén és április elején Erdélyben is 
sorra alakultak a nemzetőrségek, elsősorban a magyar la-
kosságú városokban. Udvarhelyszéken több helységben 
kedvező visszhangja volt a nemzetőrség szervezésének, 
már májusban szervezkedésekről beszélhetünk. Így Ud-
varhelyen, Keresztúron és Oroszhegyen, ahol már május 
20-án három század toborzódott. Pálffy Elek udvarhely-
széki királybíró a gróf Teleki József kormányzóhoz írt fo-
galmazványában megemlíti, hogy a székben nyu-
galmazott tisztek vannak az újoncok kiképzé-
sére, de felsőbb rendelet nélkül „nyílt vezetésre 
föllépni nem merészelnek”. Felsorolja a szék 
tisztjeit: Roth János (a Hannover huszárez-
redből kilépett hadnagy), Toldi Mihály (a her-
ceg Károly Ferdinánd gyalogezredből kilé-
pett hadnagy) és Jánosi József (a Reusz hu-

szárezredből kilépett hadnagy), illetve Móricz Dénes és Pün-
kösdi Pál, a székely huszárezredből kilépett századosok.

Megemlíti, hogy nincs fegyver és lőpor. Május 27-én a gu-
bernátor levelet intézett a szék főkirálybírójához, melyben kö-
zölte, utasította a sorkatonaság tisztjeit, hogy képezzék ki a nem-
zetőrséget, amiért majd fizetést kapnak. A fegyverre vonatkozó 
igények kielégítését a későbbiekre halasztotta. Augusztus 14-ére 
a szék a gyulafehérvári raktárból 300 fegyvert kapott, de ez 
messze az igények alatt maradt. A szék nemzetőrsége augusztus-
ban 11.791 főt számlált, tagjai összesen 1066 fegyverrel bírtak.

1848. szeptember 20-án egy rendkívüli ülés alkalmával Szé-
kelyudvarhelyen Bánffi János Küküllő megyei alispán megem-
líti, hogy az Erdélyben élő románság „a magyar nemzet elleni lá-
zadásra kezdett csoportozni”. A képviselők azonnali határozattal 
elfogadják, hogy 18–50 éves korig mindenki „felkelni tartoz-
zék”, s ezek egyharmada a felszólításra azonnal táborba szálljon, 
a második harmad őrvonalat képezzen, míg a többi tartalék sereg 
legyen. A gyűlés táborba vezető parancsnokként egyöntetűen Já-
nosy Józsefet nevezte ki, mely kinevezésre miniszteri jóváha-
gyást eszközöltek ki október 2-án. Az agyagfalvi székely nemzeti 
gyűlésen 1848. október 18-án Udvarhelyszék nemzetőrsége őr-
nagyává választják. A gyűlés alkalmával megalakult székely ka-
tonai tábor kezdetben fényes sikereket ért el, de a november 5-ei 
vesztes marosvásárhelyi csata a székely hadjárat végét jelentette. 
Sokan kerültek fogságba, köztük Jánosy is, ki 1849. március 11-
én, Nagyszeben felszabadításakor szabadult.

Április 27-én Bem parancsára megalakult Udvarhelyszéken a 
6-ik határvéd zászlóalj, melynek őrnagya oroszhegyi Jánosy Jó-
zsef lett. Századosok: angyalosi Sebestyén Sándor, Frank József, 
Ugron József, Lázár Mihály, Gyulai Ferenc, Bajkó András. Fő-
hadnagyok: Derzsi János, Bereczky Zsigmond, Fodor Károly, 
Sándor János, Bajkó József, Haricska József, László János. A 
hadsegéd Barabás József, a főorvos Szakács István volt. Ez a 
zászlóalj Havasalján, Sóvidéken és Keresztúron szerveződött to-
borzás útján. Az anyaszék lakosságának szabadságszeretete foly-
tán 6000 ember ajánlkozott, kik közül a fegyverhiány okán csak 
1200 embert választott a szervezéssel megbízott Jánosy. Ezek 
mind 30–35 éves személyek voltak. Az oroszhegyiek közül a leg-
jelentősebbek: Vass (Pacsai) András „Bem apó kedvenc segéd-
tisztje”, volt falubíró, községi jegyző, falu- és egyháztanácsos, 
továbbá Tamás András, a későbbi falubíró, községi és egyházi 
jegyző. Teleki Sándor – a megalakult csapat felett szemlét tartván 
– kijelentette, hogy ily szép zászlóaljat soha se látott. De a zász-
lóalj fölszerelése nagyon hiányos volt, csupán 600 személy bírt 
szuronyos fegyverrel, a többi vadászfegyverekkel volt ellátva.

Az osztrákok képtelenek voltak a magyar szabadságharc el-
fojtására, ezért segítségért folyamodtak a cári Oroszországhoz. 
Június 19-én Lüders tábornok a Tömösi-szorosnál, Engelhardt 
Törcsvárnál támadott ötszörös túlerővel. Az udvarhelyszéki 

zászlóalj részt vett Kiss Sándor ezredes mellett a tömösi, 
uzoni, kökösi és szentgyörgyi csatákban. Ez utóbbiban 

Jánosy seregének oldaltámadása mentette meg a magyar 
hadsereget. Az utolsó ütközetekre július 23-án került sor 
Sepsiszentgyörgyön, majd 29–31-én a tusnádi szoros-
ban. A szentgyörgyi szerencsétlen csata után Jánosy a 
Rikába rendeltetett zászlóaljával, ahol találkozott Bem 

tábornokkal. Bem rendelete szerint az utolsó emberig 
ki kellett tartani. Udvarhelyszék hősei a vezér 

rendeletét bizonyosan teljesítették volna, de 
alkalmuk nem volt rá, mivel az ellenség 

kikerülte a Rikát. Ez idő alatt lezajlottak a 

segesvári és tusnádi szerencsétlen kimenetű csaták, s így a rikai 
őrség kiesett a csatavonalból. Hogy abba bejuthassanak, Ka-
rácsonyfalván, Lövéten és Oláhfalun át Parajd felé húzódtak, 
hogy Gál Sándor hadtestével egyesüljenek, de a csapatok akkorra 
már elvonultak a Mezőség felé. Nemsokára az utolsó honvédse-
reg is letette Zsibónál a fegyvert, s így az udvarhelyszéki 6-ik ha-
tárvéd zászlóalj a szabadság védelmére többé mit sem tehetett, 
szétoszlott.

A szabadságharc bukása után Jánosy a szencsedi és a varsági 
részeken bujkált. Nagyszebenben halálra ítélték, katonasággal 
üldöztették, de elfogni nem tudták. A falubeliek kitartottak mel-
lette, élelmezték, el nem árulták volna. Megunva a két év bujdo-
sást, a magányt és a kemény teleket, 1851 szeptemberében önként 
feladta magát. 18 év fogságra ítélték. A josefstadti várban rabos-
kodott a szintén oroszhegyi származású gerilla őrnaggyal, dr. 
Oroszhegyi Szabó Józsával, a „márciusi ifjak” egyikével. 1856 
tavaszán mindketten kegyelmet kaptak. 

A büntetés letöltése után hazajött Oroszhegyre és bekap-
csolódott a falu gazdasági életébe. Egyháztanácsosnak és isko-
laszéki elnöknek nevezték ki. Részt vett a megbomlott közrend 
visszaállításában. Május 6-án a községi elöljáróság gyűlése kere-
tében a „határ Inspector fogadáson” megválasztották, azzal a fel-
tétellel, hogy fogadjon maga mellé három megbízható embert és 
a falu határán, beleértve a havasokat is, tegyen rendet. A garázdál-
kodó és rája támadó sófalviakat a Tartód feletti erdőrészből meg-
kötözve kísérte be szekereikkel együtt a falu községházára, mi-
után kardlappal elverte őket a helyszínen. Fokozatosan a rend 
kezdett helyreállni a faluban, 1857. március 19-én a „határrend-
őrségi” beszámolón a kirótt büntetések összege elérte a 156 ma-
gyar forintot. A büntetett személyek nyilvánoson szembesültek a 
falu vezetőségével és a határpásztorokkal. 

Felvállalta a „mészárlás” szakszerű elindítását is, az elöljá-
róság által megszabott feltételekkel. Ezek közül a legjelentőseb-
bek: minden hét csütörtökén és vasárnapján friss és elegendő hús-
sal ellátja a faluközösséget. A nagy ünnepeken is. A hús ára ala-
csonyabb kell legyen, mint városon. 

1858. április 27-én kinevezik községi főbírónak, mellette 
segédbíró Tamás András lett. 1859. szeptember 1-jén lemond az 
„oskolafelügyelő” funkciójáról, de azért az iskolai kihágásokat, a 
hiányzást továbbra is keményen bünteti. 1867-ben az Udvar-
helyszéki Honvédegylet tagja lesz. 1879. december 5-én lemond 
az iskolaszéki elnöki tisztségéről, 1880. június 6-án pedig vég-
legesen az egyháztanácsi tagságáról. 79 évesen teljesen vissza-
vonul a közéletből. 

1885-ben oroszhegyi birtokainak 1/3-át – egyenlő részekre 
osztva – a székelyudvarhelyi Római Katolikus Gimnáziumnak, a 
Református Kollégiumnak és a székelykeresztúri Unitárius Gim-
náziumnak adományozta. A birtokrész eladódott 1890. augusztus 
29-én, a székelykeresztúri gimnázium részére kiutalt 150 forint-
nyi összeg pedig Jánosy József alap címén tőkésíttetett. Kamatjai 
a gimnázium közszükségleteire fordítódtak. Az alap állása 1894 
végén 190 forint és 75 korona volt. Birtokainak többi része ké-
sőbb Farcád falu közösségének adódott el.

1886. november 16-án hunyt el Oroszhegyen. Laiber Antal 
akkori plébános a halottak anyakönyvébe a következőket jegyez-
te meg: „Jánosy József római katolikus nyugalmazott katonatiszt 
és birtokos 1885. november 16-án hunyt el, papot nem hívatott és 
eltemetve November 19-én a templom körüli Cinterem terüle-
tén”. Sírköve a '70-es években, a temető teljes felszámolásakor 
Oroszhegy sok neves emberének sírköveivel együtt befalazódott 
a templom kőkerítésébe.

Mihály TiborJánosy József
Sánta Csaba
szovátai szobrászművész alkotása

A címlapon: a farcádi református templom.
Balázs Ödön felvétele.
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József élettörténetének bemutatásával kezdjük. Úgy érezzük, 
hogy egy jó hazafi, faluját, közösségét szerető ember életének 
fontosabb mozzanatait szükséges megismertetni. 1801-ben szü-
letett, de nem tudjuk pontosan, hogy hol. A katonai statisztikák 
Felsőboldogasszonyfalvát jelölik meg születési helyként. Pál-
may József is innen származtatja a Jánosy család eredetét, de 
József születését Oroszhegyre teszi. Később, az 1848-49-es 
forradalom idején Pálffy Elek székelyudvarhelyi királybíró is 
megjegyzi: „e szék szülöttye, és szülöttye jelesen a szék azon ré-
szének, mely Havasalyának neveztetik…”

Gyermekkorát homály fedi, nem tudjuk, hogy hol végezte ta-
nulmányait. Valószínű, hogy az édesapja, oroszhegyi Jánosy Fe-
renc gróf Bethlen Leopold, később pedig gróf Petki jószág-
igazgatója volt. József valamely említett főúr birtokán szület-
hetett testvérével, Jánosy Elekkel együtt, aki 1831-ben székely-
udvarhelyi esperes és a gimnázium igazgatója volt egészen halá-
láig, 1833. január 14-éig. 

József 1822–1831 között a Sándor huszárezredben szolgált. A 
század első negyedében, az első orosz–török háború ideje alatt 
huszár főhadnagyként estei Ferdinánd főherceg szárnysegéde 
volt Diebits orosz hadserege balkáni hadjáratánál. Innen nyugdíj-
ba vonult. Megnősült, feleségül vette a korondi születésű Simény 
Jozéfát. Gyermekük nem született. Oroszhegyen, apai birtokán 
folytatta életét. Az ő nevéhez fűződik az 1846–1848 között épült 
római katolikus iskola második épületszárnyának felépítése. 

A következő adatunk Jánosyról az erdélyi nemzetőrség ala-
kulásának időszakára esik. Az anyaországi eseményeken felbuz-
dulva, 1848. március végén és április elején Erdélyben is 
sorra alakultak a nemzetőrségek, elsősorban a magyar la-
kosságú városokban. Udvarhelyszéken több helységben 
kedvező visszhangja volt a nemzetőrség szervezésének, 
már májusban szervezkedésekről beszélhetünk. Így Ud-
varhelyen, Keresztúron és Oroszhegyen, ahol már május 
20-án három század toborzódott. Pálffy Elek udvarhely-
széki királybíró a gróf Teleki József kormányzóhoz írt fo-
galmazványában megemlíti, hogy a székben nyu-
galmazott tisztek vannak az újoncok kiképzé-
sére, de felsőbb rendelet nélkül „nyílt vezetésre 
föllépni nem merészelnek”. Felsorolja a szék 
tisztjeit: Roth János (a Hannover huszárez-
redből kilépett hadnagy), Toldi Mihály (a her-
ceg Károly Ferdinánd gyalogezredből kilé-
pett hadnagy) és Jánosi József (a Reusz hu-

szárezredből kilépett hadnagy), illetve Móricz Dénes és Pün-
kösdi Pál, a székely huszárezredből kilépett századosok.

Megemlíti, hogy nincs fegyver és lőpor. Május 27-én a gu-
bernátor levelet intézett a szék főkirálybírójához, melyben kö-
zölte, utasította a sorkatonaság tisztjeit, hogy képezzék ki a nem-
zetőrséget, amiért majd fizetést kapnak. A fegyverre vonatkozó 
igények kielégítését a későbbiekre halasztotta. Augusztus 14-ére 
a szék a gyulafehérvári raktárból 300 fegyvert kapott, de ez 
messze az igények alatt maradt. A szék nemzetőrsége augusztus-
ban 11.791 főt számlált, tagjai összesen 1066 fegyverrel bírtak.

1848. szeptember 20-án egy rendkívüli ülés alkalmával Szé-
kelyudvarhelyen Bánffi János Küküllő megyei alispán megem-
líti, hogy az Erdélyben élő románság „a magyar nemzet elleni lá-
zadásra kezdett csoportozni”. A képviselők azonnali határozattal 
elfogadják, hogy 18–50 éves korig mindenki „felkelni tartoz-
zék”, s ezek egyharmada a felszólításra azonnal táborba szálljon, 
a második harmad őrvonalat képezzen, míg a többi tartalék sereg 
legyen. A gyűlés táborba vezető parancsnokként egyöntetűen Já-
nosy Józsefet nevezte ki, mely kinevezésre miniszteri jóváha-
gyást eszközöltek ki október 2-án. Az agyagfalvi székely nemzeti 
gyűlésen 1848. október 18-án Udvarhelyszék nemzetőrsége őr-
nagyává választják. A gyűlés alkalmával megalakult székely ka-
tonai tábor kezdetben fényes sikereket ért el, de a november 5-ei 
vesztes marosvásárhelyi csata a székely hadjárat végét jelentette. 
Sokan kerültek fogságba, köztük Jánosy is, ki 1849. március 11-
én, Nagyszeben felszabadításakor szabadult.

Április 27-én Bem parancsára megalakult Udvarhelyszéken a 
6-ik határvéd zászlóalj, melynek őrnagya oroszhegyi Jánosy Jó-
zsef lett. Századosok: angyalosi Sebestyén Sándor, Frank József, 
Ugron József, Lázár Mihály, Gyulai Ferenc, Bajkó András. Fő-
hadnagyok: Derzsi János, Bereczky Zsigmond, Fodor Károly, 
Sándor János, Bajkó József, Haricska József, László János. A 
hadsegéd Barabás József, a főorvos Szakács István volt. Ez a 
zászlóalj Havasalján, Sóvidéken és Keresztúron szerveződött to-
borzás útján. Az anyaszék lakosságának szabadságszeretete foly-
tán 6000 ember ajánlkozott, kik közül a fegyverhiány okán csak 
1200 embert választott a szervezéssel megbízott Jánosy. Ezek 
mind 30–35 éves személyek voltak. Az oroszhegyiek közül a leg-
jelentősebbek: Vass (Pacsai) András „Bem apó kedvenc segéd-
tisztje”, volt falubíró, községi jegyző, falu- és egyháztanácsos, 
továbbá Tamás András, a későbbi falubíró, községi és egyházi 
jegyző. Teleki Sándor – a megalakult csapat felett szemlét tartván 
– kijelentette, hogy ily szép zászlóaljat soha se látott. De a zász-
lóalj fölszerelése nagyon hiányos volt, csupán 600 személy bírt 
szuronyos fegyverrel, a többi vadászfegyverekkel volt ellátva.

Az osztrákok képtelenek voltak a magyar szabadságharc el-
fojtására, ezért segítségért folyamodtak a cári Oroszországhoz. 
Június 19-én Lüders tábornok a Tömösi-szorosnál, Engelhardt 
Törcsvárnál támadott ötszörös túlerővel. Az udvarhelyszéki 

zászlóalj részt vett Kiss Sándor ezredes mellett a tömösi, 
uzoni, kökösi és szentgyörgyi csatákban. Ez utóbbiban 

Jánosy seregének oldaltámadása mentette meg a magyar 
hadsereget. Az utolsó ütközetekre július 23-án került sor 
Sepsiszentgyörgyön, majd 29–31-én a tusnádi szoros-
ban. A szentgyörgyi szerencsétlen csata után Jánosy a 
Rikába rendeltetett zászlóaljával, ahol találkozott Bem 

tábornokkal. Bem rendelete szerint az utolsó emberig 
ki kellett tartani. Udvarhelyszék hősei a vezér 

rendeletét bizonyosan teljesítették volna, de 
alkalmuk nem volt rá, mivel az ellenség 

kikerülte a Rikát. Ez idő alatt lezajlottak a 

segesvári és tusnádi szerencsétlen kimenetű csaták, s így a rikai 
őrség kiesett a csatavonalból. Hogy abba bejuthassanak, Ka-
rácsonyfalván, Lövéten és Oláhfalun át Parajd felé húzódtak, 
hogy Gál Sándor hadtestével egyesüljenek, de a csapatok akkorra 
már elvonultak a Mezőség felé. Nemsokára az utolsó honvédse-
reg is letette Zsibónál a fegyvert, s így az udvarhelyszéki 6-ik ha-
tárvéd zászlóalj a szabadság védelmére többé mit sem tehetett, 
szétoszlott.

A szabadságharc bukása után Jánosy a szencsedi és a varsági 
részeken bujkált. Nagyszebenben halálra ítélték, katonasággal 
üldöztették, de elfogni nem tudták. A falubeliek kitartottak mel-
lette, élelmezték, el nem árulták volna. Megunva a két év bujdo-
sást, a magányt és a kemény teleket, 1851 szeptemberében önként 
feladta magát. 18 év fogságra ítélték. A josefstadti várban rabos-
kodott a szintén oroszhegyi származású gerilla őrnaggyal, dr. 
Oroszhegyi Szabó Józsával, a „márciusi ifjak” egyikével. 1856 
tavaszán mindketten kegyelmet kaptak. 

A büntetés letöltése után hazajött Oroszhegyre és bekap-
csolódott a falu gazdasági életébe. Egyháztanácsosnak és isko-
laszéki elnöknek nevezték ki. Részt vett a megbomlott közrend 
visszaállításában. Május 6-án a községi elöljáróság gyűlése kere-
tében a „határ Inspector fogadáson” megválasztották, azzal a fel-
tétellel, hogy fogadjon maga mellé három megbízható embert és 
a falu határán, beleértve a havasokat is, tegyen rendet. A garázdál-
kodó és rája támadó sófalviakat a Tartód feletti erdőrészből meg-
kötözve kísérte be szekereikkel együtt a falu községházára, mi-
után kardlappal elverte őket a helyszínen. Fokozatosan a rend 
kezdett helyreállni a faluban, 1857. március 19-én a „határrend-
őrségi” beszámolón a kirótt büntetések összege elérte a 156 ma-
gyar forintot. A büntetett személyek nyilvánoson szembesültek a 
falu vezetőségével és a határpásztorokkal. 

Felvállalta a „mészárlás” szakszerű elindítását is, az elöljá-
róság által megszabott feltételekkel. Ezek közül a legjelentőseb-
bek: minden hét csütörtökén és vasárnapján friss és elegendő hús-
sal ellátja a faluközösséget. A nagy ünnepeken is. A hús ára ala-
csonyabb kell legyen, mint városon. 

1858. április 27-én kinevezik községi főbírónak, mellette 
segédbíró Tamás András lett. 1859. szeptember 1-jén lemond az 
„oskolafelügyelő” funkciójáról, de azért az iskolai kihágásokat, a 
hiányzást továbbra is keményen bünteti. 1867-ben az Udvar-
helyszéki Honvédegylet tagja lesz. 1879. december 5-én lemond 
az iskolaszéki elnöki tisztségéről, 1880. június 6-án pedig vég-
legesen az egyháztanácsi tagságáról. 79 évesen teljesen vissza-
vonul a közéletből. 

1885-ben oroszhegyi birtokainak 1/3-át – egyenlő részekre 
osztva – a székelyudvarhelyi Római Katolikus Gimnáziumnak, a 
Református Kollégiumnak és a székelykeresztúri Unitárius Gim-
náziumnak adományozta. A birtokrész eladódott 1890. augusztus 
29-én, a székelykeresztúri gimnázium részére kiutalt 150 forint-
nyi összeg pedig Jánosy József alap címén tőkésíttetett. Kamatjai 
a gimnázium közszükségleteire fordítódtak. Az alap állása 1894 
végén 190 forint és 75 korona volt. Birtokainak többi része ké-
sőbb Farcád falu közösségének adódott el.

1886. november 16-án hunyt el Oroszhegyen. Laiber Antal 
akkori plébános a halottak anyakönyvébe a következőket jegyez-
te meg: „Jánosy József római katolikus nyugalmazott katonatiszt 
és birtokos 1885. november 16-án hunyt el, papot nem hívatott és 
eltemetve November 19-én a templom körüli Cinterem terüle-
tén”. Sírköve a '70-es években, a temető teljes felszámolásakor 
Oroszhegy sok neves emberének sírköveivel együtt befalazódott 
a templom kőkerítésébe.

Mihály TiborJánosy József
Sánta Csaba
szovátai szobrászművész alkotása

A címlapon: a farcádi református templom.
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