
75 évvel ezelőtt történt… 

In memoriam dr. Papp Jenő 

Hogy ki is volt Papp Jenő? A Dévaványai Hírlap 1938. június 26-i számában olvastam 

róla. Tisztelettel, nagyrabecsüléssel és szeretettel méltatták érdemeit a község elöljárói, a 

vármegye vezetői, kollégái és újságírók. 

Dr. Papp Jenő 48 évet élet. Rövid élete, munkássága, a hivatásában nyújtott önfeláldozó 

tevékenysége, közéleti szerepe Dévaványán meghatározó jelentőségű volt. Olyan életet élt, 

úgy dolgozott a közösségért, mely nemcsak saját korában, de napjainkban is tiszteletet 

érdemel. Neve, emléke, érdemei ne merüljenek feledésbe. 

Papp Jenő 1890-ben ványai kisgazda családba született. Gyermekéveit Dévaványán töltötte. 

Kisújszálláson járt gimnáziumba, majd ennek elvégzése után Budapestre ment és az orvosi 

pályát választotta. Az I. világháború miatt félbe kellett szakítani tanulmányait, majd háborús 

szolgálata közben tanulmányi szabadságot kapott és 1916-ban megszerezte orvosdoktori 

diplomáját. Ezután hadiparancsot kapott, a prágai katonai kórházba vezényelték, innen a 

rózsahegyi szanatóriumba került, ahol tüdőgyógyászatra specializálódott.  

1922-ben hazajött Dévaványára, hogy szülőfalujában gyógyíthasson, ahol három év elteltével, 

1924-ben községi orvosnak választották. Fáradhatatlanul végezte munkáját, nemcsak 

gyógyított, hanem nagy hangsúlyt fektetett a betegségek megelőzésére is. Felvilágosító 

munkát folytatott, előadásokat tartott, küzdött a tudatlanság, a babonaság ellen. Munkája nem 

volt eredménytelen, ezt bizonyították azok a mindenre kiterjedő statisztikák, melyeket évről-

évre gondosan, precízen készített.  

Orvosi tevékenysége és felvilágosító munkája mellett újságírói tevékenységet is folytatatott. 

Dévaványán 1913. január 1-jén jelent meg az első helyi lap Dévaványa címmel. A lap 

nyolcadrét alakú, társadalmi és közgazdasági hetilap volt, Sepsi Zsigmond nyomdász 

szerkesztette, ő volt a Dévaványa lap kiadója és technikai előállítója. Sepsi Zsigmond a 

háború kitörésekor bevonult katonának, ekkor a lap szerkesztését Papp Jenő vette át. A háború 

miatt azonban a lap megszűnt és ezután hosszú ideig nem volt hírlap Dévaványán. Papp Jenő 

1931-ben hozzálátott a dévaványai újság megvalósításához. Megállapodást kötött a 

Szeghalomvidéki Hírlappal, hogy Dévaványai Hét címen egyoldalas mellékletet adjanak ki és 

a hírlapot Dévaványán is árusítsák. A mellékletet Dobos Gyula hírlapíró és dr. Papp Jenő 

közösen szerkesztették. A Szeghalomvidéki Hírlap azonban csak egy ilyen mellékletet adott 

ki, mert a következő szám már a gyomai Gyoma-Endrőd-Kondoros című újságban jelent meg.  



1932. február 7-én nagy változás történt a dévaványai sajtó életében. Ezen a napon jelent meg 

a Magyar Vidék című újság, melyet Gyoma megjelöléssel állítottak elő, mely teljes 

terjedelmében dévaványai eseményekkel foglalkozott. A lap felelős szerkesztője Nádudvary 

Mihály, főszerkesztője dr. Papp Jenő, főmunkatársa Kenéz Béla volt. A Magyar Vidék 1933. 

júniuságig jelent meg Dévaványán. Papp Jenő kivált a lap kötelékéből és 1933. november 26-

án megjelentette a Dévaványai Hírlapot. Brüchner Mihály és Tekei Sándor nyomdászok 

állították elő az újságot. A Dévaványai Hírlap lapfejét Bogya István tanító rajzolta. 1934. 

szeptember 30-tól nyolc oldalas képes melléklettel jelent meg a hírlap, Paraszt Írás címmel, 

mely a Dévaványai Hírlap teljesen különválasztható melléklete volt. Kolozsi László 

szerkesztette és az ország fiatal írói írták, de helyet kaptak benne a dévaványai parasztírók is.  

Dr. Papp Jenő kitűnően képzett orvos volt, aki rendületlenül küzdött tanító jellegű 

előadásaival, egészségügyi ismeretek terjesztésével, nemcsak szóban, hanem a Dévaványai 

Hírlap hasábjain keresztül is. Hitt a nyomtatott betű erejében, meggyőződése volt, hogy 

szükség van a sajtóra, felvilágosító munkájának eszközeke volt a hírlap. Szerkesztette az 

újságot, cikkeket írt az egészségügyi helyzetről, statisztikai adatokat közölt a népességre 

vonatkozóan, felhívta az emberek figyelmét az egészséges életmódra, a betegségek 

megelőzésére, a járványok elkerülésére, a tisztaságra, a gyermekek helyes táplálására és 

számos más, az egészséget és életmódot befolyásoló témában. 

Dr. Tóth Bagi József így írt róla: „Nem mindennapi egyénisége az orvostudomány s a 

magasabb rendű gyakorlati szociológia határán nem merült ki. A Dévaványai Hírlapban 

Asztalos Bálint névvel megjelent versei egy igen mély érzésű s néha filozófiai régiekbe 

szárnyaló lírikust mutatnak be.” 

Dr. Papp Jenő hosszas és súlyos betegségben 1938. június 21-én Budapesten hunyt el.  

Dr. Papp Jenő munkássága, egészségügyi közszolgálata, orvosi hivatásának 

gyakorlása, közéleti tevékenysége ma is példaértékű. Kétségkívül megérdemli, hogy az utókor 

tisztelettel emlékezzen rá. 
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