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„Hëgyën, vőgyön járogatok vala…” 
Kicsipatak és Dózsaújfalu rövid,  
de tanulságos történetéből

Hëgyën, vőgyön járogatok vala,
Virágecskát szedegetek vala.57

Ha a Moldvát középen észak–déli irányban kettészelő Botosán (Botoşani) és Foksán 
(Focşani) között vezető DN-2 es főút mentén Bákótól (Bacău) délre, vagy Egyedhal-
mától (Adjud) északra indulunk, hozzávetőlegesen a két város közti távolság Bákó 
felé eső harmadánál, a Bákótól délre elterülő, szinte egységes csángómagyar terület 
déli részén, az országúttól nyugatra található Klézse valamint Rekecsin község két, 
viszonylag újabb keletkezésű faluja, a hagyományosan Pokolpataknak, Kicsipatak-
nak nevezett, valamint a korábban Buzdugánnak, aztán Újfalunak, manapság pe-
dig Dózsaújfalunak mondott település. A szomszédságon kívül talán elsősorban az 
a közös bennük, hogy többé-kevésbé mindkettő megfelel mai nevének, az előbbi vi-
szonylag valóban kicsi, az utóbbi pedig meglehetősen új keletkezésű.

Ismerkedjünk meg velük közelebbről!

Pokolpatak – Rosszpatak – Kicsipatak (Valea Rea – Valea Mică)

Amikor a Bákóból Egyedhalmára (Adjud) vezető országúton a Klézse központja felé 
letérő  elágazást  elhagyjuk  és  tovább  haladunk  déli  irányban,  jobbra  hamarosan 
megpillantunk egy nemrég épült, mégis formás római katolikus templomot. En-
nek környéke, tulajdonképpen Klézse község déli része a legutóbbi közigazgatási 
reformkor hivatalosan Kicsipatak  (Valea Mică) névre  „keresztelt”  egykori Rossz-
patak, vagy Pokolpatak falu, ma már Klézse községgel összeépült, azzal szinte egy-
gyé vált, de közigazgatásilag többé-kevésbé önálló településrész a Szeret folyó jobb 
oldalán. A viszonylag újabb keletű falu kezdete az idők homályába vész. A klézsei 
Duma András úgy hallotta, hogy a 18. század második felében egy – talán kolera 
– járvány alkalmával a falu korábbi lakosainak egy részét máshova telepítették, s 
az üresen maradt házakat kapták volna a madéfalvi veszedelemből menekült szé-
kelyek. Ugyancsak helyi szájhagyomány, hogy a 20. század közepén az ide is szol-
gáló klézsei plébános, Minuc (Minuț) páter ötletére nevezhették el Pokolpatakot Ki-

57  Pokolpatakról  Egyházaskozárra  települt  Dávid  Illésnétől  1954-ben  gyűjtött  népdal  (Domokos–
Rajeczky 1991. 152).
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csi pataknak. Különben élt Klézsén egy Minuc (Minuț) Péter nevű kántor is (Vincze 
szerk. 2004: 262) és nem tudom, ez esetben melyikükről van szó. A település koráb-
bi nevéről tudnunk kell, hogy a Szeret menti magyar tájnyelvben a pokol szó nem 
föltétlenül a gyehennát jelenti, a falu egykori lelkésze, Petrás Incze János szerint „a 
pokol szó melléknévül használtatik mindenre, mi csak az élők között virgoncz, ha-
miss, pajkos, csintalan, így itt pokol nevet viselnek ezek pokol-ember, pokol-gyer-
mek, pokol pap, pokol-asszony, pokol-bíró s. t., leginkább pedig hivataljokat szigo-
ruan teljesítők teszik magokat e nevezetre érdemeseknek.” Sajnos azonban az utó-
korra kiváló ismeretanyagot hagyó Petrás számára sem volt egyértelmű, hogy mi-
lyen is az a „pokolszőrű paripa”, amiről a következő verset jegyezte volt föl:

Pokol szőrü paripádot,
Nyergeld ne tásd el ě szádot.
Met ha üdődöt halasztod
Galambodot el szalasztod.

Mert azzal fejezi be a vershez kapcsolt jegyzetet, hogy „Millyen lehetet azon-
ban a pokolszőrű paripa, megfejtésre vár.” (Domokos–Rajeczky 1956: 53–54.) Le-
het, hogy a településnek is nevet adó, sok bajt és kárt okozó vízfolyás is így kaphat-
ta a nevét.

Pokolpatak a források szerint egykor részes (kiváltságos, szabadparaszti) lakos-
ságú település volt, a Klézse alatt összeszűkölő völgy peremén, a Ruszu domb olda-
lában és völgyében. A falu három részből áll: Csernát, Pokolpatak és Kicsipatak. 
Szántóföldjei zömmel a Szeretterének, vagy Mezőségnek nevezett, rendkívül ter-
mékeny vidéken terültek el, de a rekecsini gát fölépülése után ezek víz alá kerültek 
s a falu mezőgazdasági termelése szempontjából elvesztek. Pedig ez volt a település 
határának legjobb része.

Első alkalommal Gegő Elek említette a magyar lakosságú falut, mint Klézse fili-
áját (Gegő 1838). A 19. század közepén is Klézse leányegyházaként szerepel, aminek 
250 katolikus lakosa „szinte mind csángó, de van köztük néhány székely származá-
sú is” (Jerney 1851 I.: 202). A jászvásári római katolikus vikárius 1857. évi jelentése 
szerint lakosságának száma 121 volt, tehát vagy a település lélekszáma ingadozott, 
vagy a nyilvántartások voltak bizonytalanok, hiszen Pokolpatak sokáig nem is szá-
mított közigazgatásilag önálló településnek. Népessége a 20. század elején szaporo-
dott meg, főként somoskai, valamint klézsei kirajzásokból. 1930-ra elérte a 283 főt, 
a magyarokat azonban akkor külön nem tartották számon. (Domokos 1987.)

Bákó megye földrajzi szótára a 19. század végén „Valea Rea”-t 37 családdal és 
132  fővel  említi, mint  ami a  falutól nyugatra  eredő és  a Szeretbe  torkolló Pokol-
patak mentén helyezkedik el. A statisztika szerint a  falubeliek 16 lovat, 161 szar-
vasmarhát, 15 sertést és 17 kecskét tartottak, ami az összeírás felületességére vall, 
mert a juhok számát össze sem írták, azok nyilván valami távolabbi esztenán vol-
tak. Nehéz ugyanis elképzelni, hogy egyáltalában nem lett volna birtokukban ezek-
ből a többféle hasznosítású állatokból. A falu azonban akkor is teljes egészében ma-
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gyar  lakosságú volt.  (Racoviţă 1895: 232.) Az 1992.  évi népszámlálás Pokolpata-
kon 705  lakost  talált, akik közül 676 személy római katolikus és Tánczos Vilmos 
szerint közülük hatszázan (85%) beszélték a magyar nyelvet. Ugyanő figyelte meg, 
hogy a 2009-ig 770-re növekedett lakosságban ugyanolyan arányú katolikusoknak 
(735 fő) túlnyomó része, 83%-a beszélt, 89%-uk pedig értett magyarul. (Tánczos 
2012: 16.) Gyakorlatilag tehát elmondhatjuk, hogy Pokolpatak katolikus lakosságá-
ból csak a kiskorú gyermekek nem beszélik szüleik anyanyelvét, mert ők, hogy az 
idegen nyelvű oktatás során ne szenvedjenek hátrányt, kényszerűségből románul 
beszélnek kisebb gyermekeikkel. Így csak később, nagyobb testvéreiktől, szomszé-
doktól, nagyszüleiktől tanulhatják meg az anya-nyelvet.

Pokolpatak  római  katolikus  közösségének  2004-ben  lett  önálló  plébániája,  új 
templomát 1990-től építették a régi helyére, és Boldog Moldovai Jeromos tisztele-
tére szenteltek. Ez a Moldovai – Oláh vagy Oláhországi jelzővel is emlegetett – Je-
romos, akit 1983-ban avatott boldoggá II. János Pál pápa, a moldvai római katoli-
kus egyház történelmének egyik tisztázatlan személye. Már születése helyeként is 
többféle településről olvashatunk, közös bennük, hogy valamennyit római katolikus 
vallású csángómagyarok lakták, tehát Jeromos is ehhez a közösséghez tartozóként 
láthatta meg a napvilágot. Életrajzi adatai rendkívül hiányosak. Iancu Laura lelki-
ismeretesen vizsgálta azokat a forrásokat, amiknek összegyűjtéséhez még Domo-
kos Pál Péter látott hozzá, Jeromos boldoggá avatás idején. Különböző kiadványok 
1556. június 7., június 21., vagy június 29-ét jelölik meg születése idejének, s nem 
ismert az adatok lelőhelye sem. Úgy tudjuk, hogy születésekor Costişte Ion vagyis 
Kostist János nevet viselte, s a rendbe való felvételekor kapta a Jeromos nevet. (Da 
Napoli 1775.) Nem világos továbbá, hogy a nevében szereplő Vlah (Oláh) szó nép-
név, vagy földrajzi elnevezés (da Vallachia)? A magyar nyelvű forrásokban, közle-
ményekben az Oláhországi Jeremiás, valamint az Boldog Oláh Jeremiás haszná-
latos. A téma kutatójának helyzetét rendkívül nehezíti az a körülmény, hogy a ro-
mán nyelvű életrajzi leírások nélkülözik a bibliográfiai hivatkozásokat. Születési he-
lye még bizonytalanabb, első életrajzában és a különböző, később keletkezett élet-
rajzokban, az egyházi portálokon, a források megnevezése nélkül számos adattal 
– Zaxo, Saxo, Sasca, Sarsca, Tzatzo vagy Tațo, Șcheia vagy Scheia, sőt Karácsony-
kő, vagy éppen Szászkút – találkozhatunk. (Idézi Iancu 2017: 150.) Valamennyi te-
lepülés Moldvában található, tehát az „oláhországi” jelző, ami Havasalföld történe-
ti megnevezése, legalábbis bizonytalan. Hasonlóképpen tisztázatlan Jeromos 1574. 
vagy 1575. évi Itáliába utazásának iránya, van aki Onyesten, más Gyimesen keresz-
tül utaztatja. Jeromos – aki akkor még János volt – bérmálkozásának időpontja is 
tisztázatlan. Ezért Nicolae Iorga még a katolikusságát is kétségbe vonta, de az va-
lószínű, hogy „egyházi rend szentségében nem részesült”. Az életrajzok „egyszerű, 
írástudatlan, teológiában járatlan szerzetesnek”, laikus barátnak mutatják be, „aki 
több mint  negyven  esztendőt  töltött  el  a  kolostor  falai  között,  többnyire  betegek 
ápolásával foglalatoskodva…” Domokos Pál Péter az 1980-es évek elején, beszélge-
téseink során gyakran emlegette Jeromosra vonatkozó kutatásainak eredménye-
it, a boldoggá avatás hozzáférhető jegyzőkönyvei között arra a mondatra bukkant, 
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hogy „beteg szerzetestársait édesanyjától tanult énekekkel vigasztalta…” Istenem 
– mondogatta Péter bácsi –, ha csak egyetlen sorát följegyezték volna ezeknek az 
énekeknek, micsoda kincset érnének azok számunkra…!

Jeremiás  1625-ben bekövetkezett  halála  után  testét  a  nápolyi  Szeplőtelen  fo-
gantatás templomában helyezték nyugalomba, ám a koporsónak a 18. század során 
nyoma veszett. Más adatok szerint a római Brindisi Szent Lőrinc templomba vitték, 
s csak 1947-ben került elő a rend központi templomában, majd 1961-ben Rómából 
Nápolyba, 2008-ban pedig a moldvai Onyestre szállították. Jeromos boldoggá ava-
tásának körülményei meglehetősen hosszadalmasak voltak. Még 1627-ben kezde-
ményezték az eljárás megindítását, de az újbóli és újbóli megindulása után ismeret-
len okokból többször is megszakadt. Végül II. János Pál pápa 1983. október 30-án 
avatta boldoggá. Ennek egyházpolitikai körülményei a kor egyháztörténetére vo-
natkozó kutatások és publikációk hiányában nem ismertek. Jeremiás tiszteletének 
attribútumait  is mostanában szedik össze,  elsősorban a  legújabb  román nemzeti 
jelképek tárházából. (Iancu 2017: 167.) Annyit tudunk tehát e titokzatos sorsú ba-
rátról, hogy valamikor a 16. század derekán született, valószínűleg csángómagyar 
paraszti közösségben, hiszen római katolikus vallásra keresztelték. 1574-ben,  ta-
lán 18 éves korában Erdélyen keresztül elgyalogolt Brassóba, majd Gyulafehérvá-
ron keresztül Raguzába és Bariba, ahol 1578-ban, Nápolyban belépett a kolostor 
laikus testvérei közé. „Kitűnt önmegtagadásával, felebaráti szeretetével és csodái-
val.” – írja róla a Magyar Katolikus Lexikon (Diós 2004), anélkül, hogy ezeket rész-
letezné. Pozzuoliban halt meg 1625. március 5-én, Sessa Aurimcu szerzetes név-
vel. Több más, újonnan épült moldvai katolikus templommal együtt a pokolpataki 
– vagy most már kicsipataki – is ennek a bizonytalan sorsú Boldog Jeromosnak az 
emlékét őrzi.

A falu több pontján álltak haranglábak, ezeket az 1980-as években elbontották, 
az eredetileg magyar feliratú kereszteket is akkor cserélték román feliratú beton-
építményekre. Van azonban, ahol jobban megbecsülik a pokolpatakiak hagyomá-
nyos értékeit. Így az 1940-es években a klézseiekkel együtt Magyarországra tele-
pült két kiváló hagyományőrző: Dávid Illésné (1908–1988) énekes és Máris György 
(1903–1982) mesemondó, furulyás, táncos, akik 1984-ben, illetve 1978-ban meg-
kapták a Népművészet Mestere kitüntetést, amit a magyar állam 1953-ban alapí-
tott azoknak a személyeknek, akik – az okirat szerint – „hosszabb időszak alatt ki-
fejtett munkásságuk során a népművészet fejlesztésében kimagasló eredményeket 
értek el”. Persze tudjuk, hogy a népművészetet nem lehet „fejleszteni”, de Rózsi néni 
és Gyuri bácsi a Baranya megyei Egyházaskozáron megélték, ápolták és továbbad-
ták a moldvai Pokolpatakról hozott hagyományos énekeket, dallamokat, táncokat.

A település jelenleg közigazgatásilag Klézséhez tartozik és általában is minden 
tekintetben osztozik annak sorsában és körülményeiben. 2000 után itt is megindult 
a magyar nyelv fakultatív oktatása, amit egy ideig Duma Dániel, Duma András fia 
tanított, majd felváltotta őt egy „kicsi, de ügyes”, Csíkszeredából való „tanító néni”, 
Böjte Aranka, akit a csíkszeredai Boros Rezső, aztán hamarosan a somoskai Ben-
ke Pál követett. Kicsipatakon jöttem össze Csuraj Péter nevű fiatalemberrel, aki in-
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nen került ki a bécsi papi szemináriumba. Mikor 2007 nyarán a szüleinél találkoz-
tam vele, arról beszélgettünk, hogy ha majd felszentelik, nagyon szeretné elvállal-
ni Ausztriában, az Őrvidéken, Galambos Iréneusz atya nyomába lépve, az alsóőri 
magyarok lelki gondozását. Ezért imádkozik – mondta – minden áldott nap. Azóta 
azonban olyan híreket hallottam, hogy az Ausztriába került Csuraj Péter otthagyta 
a papságot és hűtlen lett ifjúkori terveihez. De talán mégsem így történt…? Isten – 
és az emberek – útjai itt is kiszámíthatatlanok.

Kicsipatak és Dózsaújfalu, valamint Klézse és Somoska népessége között törté-
nelme során mindig szoros kapcsolat volt, ami részben a házasodásokban, részben 
a határhasználat gyakorlatában érvényesült. Ma is számon tartják, hogy Kicsipatak 
Csernátok nevű falurésze főként Dózsaújfalu román anyanyelvű lakosaiból települt 
a 20. század során.

Dózsaújfalu – Gheorghe Doja

Kicsipataktól délre, azzal szinte összeépülve találjuk a térség egyik legfiatalabb tele-
pülését, amit ma Dózsaújfalunak neveznek. A 19. században keletkezett falu a Szál-
va patakának mentén található, Rekecsin és Klézse között, az előbbitől 8 kilométer-
nyire északra, az utóbbitól 2 kilométerre délre. Közigazgatásilag újabban Rekecsin-
hez (Răcăciuni) tartozik.

Nevét rövid története során gyakran változtatták és többféleképpen eredeztetik. 
A 19. században egy közelben fekvő bojárbirtokból alakult lakott településsé, amit 
a birtokosról, Gheorghe Buzdugan bojárról kezdtek nevezni, de hivatalosan Újfalu-
ként (Satul Nou) tartották nyilván. Egy másik változat szerint, vagy ezzel párhuza-
mosan ismeretes olyan változat is, hogy „a szomszédban lévő Buzdugán várában ta-
lált buzogányokról kapta volna a nevét”.58 Persze a ’buzogány’ szó úgy a magyarban, 
mint a románban nem csak a hagyományos harci eszközt, hanem a gyékény (Typa 
ssp.) buzogányszerű termését, sőt furkósbotot is jelenthet, de a népi gondolkodás-
módra valló szómagyarázatnak megteszi. Persze lehet, hogy mindkét etimológiai 
értelmezésében van igazság, s az egykori bojárcsalád neve is a harci eszközre, vagy 
a kevésbé előkelő gyékény buzogányára vezethető vissza.

A  település magyar  lakosságáról  az  első hírt  Jerney Jánostól olvashatjuk,  aki 
az 1840-es években Újfaluként, mint Șturdza Vazul birtokáról ír róla, s megemlíti, 
hogy Klézse leányegyháza és 20 katolikus lakosa „székely és máshonnan származó 
magyar” (Jerney 1851 I.: 218).

A klézsei plébánia évi statisztikáiban is Újfalukként, vagy románosan Ujfalău-
ként jegyezték be a települést a 19. században (Gabor 1996: 89). Így szerepel abban a 
levélben is, amit a klézsei plébános, Petrás Incze János írt a Szent László Társaság-
nak az újfalusi templom megsegélyezése ügyében (Domokos 1979: 1507):

58  Buzdugan falu Părincea községhez tartozott (Lahovari–Brătianu–Tocilescu 1899 II.: 131).
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Mélyen tisztelt Társulat!
Kegyes Uraim!

A’ legmélyebb alázatossággal bátorkodom ide mellékelni egy jeles ügytár-
sam folyamodványát épületben lévő fijók szentegyházra annyira szükséges 
segélyért Satu Nou-Ujfaluban, mit erőssen hiszem kegyesen meg fog sza-
vazni a’ nagy érdemű szent Társulat!

Magam pedig míg élhetek állandóan imádom a jó Istent, a Szent Társu-
lat bóldogságáért, lévén mindenkor hű, és alázatos tisztelője.

Klézsén Június 17-én ószerint 1885.
Petrás Ince

Minorita rendi rom. kat.
hitküldér lelkész

Bákó megye földrajzi szótára is Satul Nou, vagyis Újfaluként tartja számon a 19. 
század utolsó évtizedében (Racoviţă 1895: 475). Lakóinak száma fél évszázad alatt 
tizenötszörösére 376 főre nőtt, ami számottevő betelepülésre vall, de egy részük va-
lószínűleg  tovább  is állt, mert néhány esztendő múltán már  felére (186 fő katoli-
kus) csökkent a számuk. Állatállományuk azonban viszonylag jóval több volt, mint 
a szomszédos pokolpatakiaknak, 1895-ben a földrajzi szótár szerint 65 lovat, 344 
szarvasmarhát, 113 sertést és 47 kecskét írtak össze, tehát a juhokat itt is figyelmen 
kívül hagyták (Racoviţă 1895: 475). Újabb emberöltő múltán, 1930-ra, a birtokosá-
ról akkor Gh. Buzdugánként emlegetett településen a római katolikusok száma is-
mét növekedett, de a népszámlálók a 283 katolikusból egyetlen egyet sem írtak be 
magyarként. Újfalu hagyományos műveltségéhez tartozik, hogy lakosai 19. század-
ban fazekasmesterséggel egészítették ki a gazdálkodásból származó jövedelmüket. 
Erre utal a település egyik régi neve: Olăreşti. (Ichim 1987: 50.)

Érdekes módon a Buzdugán nevet nem csak a településre használták, hanem 
egy közeli vasútállomásra is, ami félreértésekhez is vezethetett, hiszen az országút-
tól nyugatra sorakozó, túlnyomó részben magyar lakosságú falvak olykor több kilo-
méterre voltak a vasúttól, s egy-egy vasúti megállótól több települést lehetett meg-
közelíteni. Így a Buzdugán nevet viselő vasútállomáson kellett leszállnia az Adjud-
ról vagy Bákó felől érkezőnek, ha teszem azt Forrófalvára igyekezett. Mint ahogy 
1934 júliusában a mamaiai Jamboreen59 járt, a kolozsvári Puskás Lajos által veze-
tett cserkészek tették, mikor hazafelé tartva útba ejtettek néhány moldvai magyar 
települést. Az egyik cserkészfiú – Rohner Károly – által papírra vetett naplórészlet-
ből megtudjuk, hogy 

„Buzdugan felé kiszálltunk és megindultunk Forrófalva felé. A vasúti sínek 
mentén haladtunk. Nem messze pályamunkások dolgoztak, megszólítottuk 
őket az út után tudakolózva,  legnagyobb meglepetésünkre magyarul kezd-

59 Jamboree: cserkészek nemzetközi találkozója. A cserkészmozgalom Angliából indult önkéntes, po-
litikamentes ifjúsági mozgalom.
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tek beszélni. Mondhatom, nagyon kellemes meglepetés volt ez számunkra. 
Messze a pályaőr tűnt fel, akiről szintén kiderült, hogy magyar.” (Közli Sylvester 
2001: 99.)

Ez a rövid naplórészlet nemcsak arról szól, hogy akkoriban a buzdugániak ma-
gyarul szóltak a hozzájuk forduló idegenhez, de az is, hogy miért tévesztette össze 
az ott járt Domokos Pál Péter Buzdugánt Forrófalával (Domokos 1987: 575). Azért, 
mert Forrófalvának, akárcsak Klézsének, akkoriban Buzdugán néven működött a 
vasútállomása.

Az 1940-es évek végén, mivel Moldvában számos Újfalu nevű település volt – 
ki tudja milyen megfontolásból – az emlékezetes magyarországi parasztfelkelés 
vezérének, székely Dózsa Györgynek a nevét adták a településnek. Újfalu székely 
eredetű lakossága tulajdonképpen meg is érdemelte a Maros-Torda megyei Mak-
falváról származó családból való s a háromszéki Dálnokon született székely ne-
mes patinás nevét. Bár nem valószínű, hogy a Szeret menti településen akadha-
tott akár egyetlen ember, aki tudta, hogy kinek a nevét viseli az ő Újfaluból Dózsa 
nevére keresztelt faluja, s hogy ki is volt a tragikus sorsú székely hős, akinek tette-
ire emlékezve büszkén dagadhat a több mint ezernyi ott lakó – magyar és román –  
ember kebele. De hát ez, gondolom, senkit sem érdekel. Mindenesetre a románul 
Gheorghe Doja névre fordított nevű település magyarsága Dózsaújfalu névvel em-
legeti faluját.

A 20. század végére ismét jelentősen növekedett a település lélekszáma. Az 1996. 
évi 1057 főből 674 (64%) volt a katolikus és Tánczos Vilmos megfigyelése szerint 
több mint 80%-uk beszélte a magyar nyelvet. Árnyaltabb a kép a 2009. évi felmé-
rés szerint: az 1024 főnyi összlakosság 62%-a katolikus és a felük beszél, háromne-
gyedük érti a magyar szót, de anyanyelvként csak mintegy hatodrészük használja a 
magyar nyelvet. Ezzel szemben csupán tizedük olyan, aki egyáltalában nem ért ma-
gyarul. (Tánczos 2012: 16.) Moldvában a magyar nyelv közösségi megőrzésében je-
lentős szerepük volt a közülük való, deáknak nevezett kántoroknak, akik, amíg te-
hették, anyanyelvükön szolgálták templomaikban a hívek vallásgyakorlatát. Mint 
például a Dózsán, továbbá Berengyesten, Diószénben és Trunkon is kántorkodó, itt 
bemutatott Szilágyi Ferenc (1908–1994), aki „ragaszkodott a magyar szenténekek-
hez és imádságokhoz, ezért élete végén nyugdíj nélkül, nagy szegénységben tengő-
dött” (Csoma 2004: 42) (10. kép).

Újfalu első templomának építési idejéről nincsenek adataink. A ma is állót 1907-
ben építette a szatmári görögkatolikus román családban, 1853-ban született, ere-
deti nevén Săsăreanu nevű pap, aki egyházi kívánságra még Erdélyben latin rítusra 
tért, belépett a magyar ferencesek közé, majd Kárpáti Grácián névvel plébános lett 
Klézsében, s ebben az Újfaluban is ellátta a maga módján egyházi teendőit. Az ő ide-
jében épült templomot, a Kisded Jézus Szent Teréze nevére szentelték. Lisieux-i Kis 
Szent Teréz (1873–1897) a normandiai Alençouban született, 1887-ben, 14 eszten-
dős korában felajánlotta magát, legyen a kis Jézus játékszere, akivel bármit tehet, 
csak öröme teljék benne. 1890-ben belépett a Karmelita Rendbe, majd korai halála 
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után, 1923-ban boldoggá, 1925-ben szentté avatták. Az egész világot átfogó szerete-
téből talán rásugárzik valami faluja csángómagyar népére is.

A falu 1930-ban tizenötöd magával Klézse  leányegyháza volt (Domokos 1987: 
172).  1932.  évi moldvai  útja  során,  Kápotáról  jövet  a  „csángók  vándorapostola”, 
Domokos Pál Péter is járt Újfalun, amikor Pokolpatak mellett elhaladva jutott el 
Trunkba. Sajnos azonban ennél több tapasztalati adattal nem szolgál erről a két te-
lepülésről (Domokos 1987: 216).

Pokolpatak-Kicsipatak és Dózsaújfalu sorsáról elmondhatjuk tehát, hogy a kör-
nyék többségében magyar településeihez képest viszonylag rövid, talán csak két év-
százados történelmüknek kevés emléke maradt az utókorra. Mégsem múltak fölöt-
tük ezek az évszázadok nyomtalanul, mert az a tény, hogy bár ez idő alatt anyanyel-
vüket nem használhatták sem iskoláikban sem pedig templomaikban és túlnyomó 
részük még ma is érti és beszéli szüleik, nagyszüleik anyanyelvét, hűségüket és ki-
tartásukat mutatja. (9. kép)




