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Bevezető 

 A cikkbibliográfia elkészítésével célom Dr Papp Jenő életének és munkásságának bemutatása 

a Dévaványai Hírlapban írt cikkei alapján. Munkásságát ismertebbé tenni és az érdeklődők 

munkáját megkönnyíteni. A repertórium elkészítése során végzett gyűjtő munka hozzájárul Dr 

Papp Jenő élettörténetének megismeréséhez. 

 Dr Papp Jenő Dévaványán született, széles látókörű felvilágosult orvos volt, aki testével – 

lelkével segítette a rászorulókat. Fáradhatatlan harcosa volt a falu egészségügyének. A 

meggyőzés és a szeretett eszközeivel próbált meg hatni a község lakosságára. Nagyon 

fontosnak tartotta a betegségek megelőzését. A különböző egyletekben, önképző körökben 

előadásokat tartott, amelyeken harcolt a tudatlanság, babonaság ellen, tanácsokat adott a fertőző 

betegségek megelőzésére. Felhívta a figyelmet a tisztaság fontosságára, a tisztálkodás 

megfelelő módjára, környezetünk tisztántartására, portalanítására (a por hordozza a legtöbb 

fertőzést), a megfelelő árnyékszék építésére és tisztántartására. A megfelelő ivó kutak (Norton 

Kút) felállítására. Küzdött az anya- és csecsemővédelemért, szeretett volna korszerű 

szociálpolitikai reformokat: csak a szociális feltételek biztosításával lehet anyaságra nevelni a 

mezőgazdasági munkáslányokat, a rosszul táplált és nehéz munkától korán elcsigázott 

leányokból nem lesznek jó anyák, meg kell valósítani a mezőgazdasági munkások szociális 

biztosítását. Előadásokat tartott a csecsemők, megfelelő gondozásáról az anyáknak, harcolt a 

csecsemőhalandóság ellen. Fáradtságos küzdelmének meg is lett az eredménye, javult a 

község egészségi állapota. Dr Papp Jenő felsorakoztatta azokat az egészségvédelmi 

intézményeket, amelyekre Dévaványa községében feltétlenül szükség van. Pl: szülőotthon, 

egészségház, községi szegényház, járványkórház újjá építése, a piactér rendezése. Nagyon 

hiányzott a szülőotthon, és az intézményes terhes gondozás. Kritikus volt önmagával és 

másokkal szemben is és elvárta, hogy teljesítsék. A Dévaványai Hírlap hasábjain keresztül is 

próbált az emberekre hatni, állandó rovatával a népegészségügyről. Az általa szerkesztett 

Dévaványai Hírlap nagyon sok rétű volt. Foglalkozott a község legfontosabb problémáival, 

tájékoztatást adott a közegészségügyről számadatokkal alátámasztva, a gazdaságról, a piaci 

árakról, a környező lapokban megjelent tudósításokról, a MÁV menetrendjéről. Tanácsokat 

adott a helyes táplálkozásról, a megfelelő élelmiszerekről és azok tárolásáról, felhasználásáról, 

az időszaknak megfelelő ruházkodásról. Fontosnak tartotta a paraszt gyermekek iskoláztatását, 

a gazdák tovább képzését. Mellette irodalmi verseket, leírást, vicces történeteket és folytatásos 

regényt közölt a hírlapban. Dr Papp Jenő féltő gonddal vigyázott, hogy a lapja a vidéki hírlapok 

között első helyen álló illusztris nívóját megtartsa. A Dévaványai Hírlapban Asztalos Bálint 

névvel megjelent versei igen mély érzésű, lírikust mutatnak be.  

 Dr Papp Jenő Dévaványa szülöttje, célja volt munkásságával Dévaványa község előbbre 

jutását, egészségügyi helyzetének javítását elősegíteni.  Dr Papp Jenő városunk történetébe 

olyan betűkkel írta be a nevét, amely kiállja az idő próbáját és örökre megőrzik emlékét. 
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Ki is volt Papp Jenő? 

Somogyi Erzsébet: 75 évvel ezelőtt történt… In memoriam dr. Papp Jenő / Somogyi Erzsébet 

== 24 (2013) 7 : p. 7 

 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 26án 

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 



Dr Papp Jenő írásai 
 

5 
 

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.            

                                                                                                                                                          S.E  

 

A repertórium felépítése 

A repertórium felépítése a Dévaványai Hírlap induló évét 1933 novemberétől és a 1938 évét 

dolgozza fel. 

A leírás részei: tételszám, cím, szerző, évfolyam, évszám, hírlapszám, oldalszám, tartalmi 

ismertetés. 

A bibliográfiai tételekben használt rövidítések: 

/ szerzőségi adatot megelőző jel 
== a lap adott száma 
p.  oldal 

 

Bibliográfiai tételek: a megjelenés időrendjében, az oldalak sorrendjében követik egymást. A 

tételek előtt szereplő szám a mutató hivatkozási tétele. 

Névmutató: a szerzők, a cikkek címeiben szereplő személynevek, valamint a cikkekben 

meghatározó fontosságú személynevek vannak kiemelve. 

Tárgymutató: itt kaptak helyett a tartalomra jellemző tárgyszavak, valamint a földrajzi nevek. 

A tárgyszavak megalkotásánál a címben megfogalmazott tartalom volt a fő szempont, ennek 

hiányában a szöveg volt az irányadó. A tárgyszójegyzék bokrosító típusú, a tárgyszavak 

mechanikus betűrendben követik egymást.  
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 A hírlap cikkeinek időrendi leírása 

Dr. Papp Jenő írásai a Dévaványai Hírlapban. 

1933 

1 évfolyam 1. szám / 1933.11.26. 

1. 

Meg kell fogni az érdes magyar kezet: (Az első szám margójára)  /  Dr.  Papp Jenő == 1 (1933) 

1 : p. 1-2 

 A hírlap célja, nemcsak az aktuális eseményekről való tudósítás, hanem a falu népének kíván 

szószólója lenni. Az újság szerkesztői bíznak a leírt szó erejében és az újság nevelő hatásában. 

2. 

Közegészségügy: Vörhenyjárvány Dévaványán / Dr Papp Jenő== 1 (1933) 1 :  p. 7 

 Vörheny- járvány Dévaványán 1922-ben volt először. A cikk útmutatás, hogyan védekezzünk 

a betegség ellen. 

1 évfolyam 2. szám / 1933.12.03. 

3. 

Közegészségügy: Dévaványa közegészségügye november hónapban / szerző nélkül  == 1 

(1933) 2 : p. 5 

 Tájékoztatás község lakosságának egészségi állapotáról valamint megbetegedések és 

népesedési statisztikájáról. 

4. 

Megszűnt a vörheny-járvány és megnyílnak az iskolák / szerző nélkül == 1 (1933) 2 : p. 6 

 A községben megszűnt a vörhenyes megbetegedés. 

1 évfolyam 3. szám / 1933.12.10. 

5.                                                            

Közegészségügy Mit kell tudni a gazdasági cselédek és gépmunkások baleseti biztosításáról? / 

szerző nélkül == 1 (1933) 3 : p. 7 

 A biztosítással kapcsolatos tudnivalók: kiket kell biztosítani, mi az eljárás baleset esetén, a 

munkaadó költségtérítése és felelőssége, milyen segélyt ad az Országos Gazdasági 

Munkáspénztár, haláleseti, temetési segély. A diftéria elleni védőoltások a községi orvosoknál. 
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1 évfolyam 4. szám / 1933.12.17. 

6.                                              

Közegészségügy: Útmutatás a gazdasági cselédek és munkások betegség esetén való 

ellátásáról. / szerző nélkül ==  1 (1933) 4 : p. 7 

 Tudnivalók a gazdasági cselédek házi ápolásáról, a gazdasági cseléd kórházi ápolásának díját 

a gazda viseli 30 napon át. Gazdasági munkások gyógykezelés díját 8 napon át a munkaadó 

viseli. 

1 évfolyam 5. szám / 1933.12.24. 

7. 

Közegészségügy: Újabb három ólommérgezés történt Dévaványán. / szerző nélkül == 1 (1933) 

5 : p. 7 

 Dévaványán az egy évvel ezelőtti ólommérgezés aktái még nem záródtak le. A Zsombék 

utcában újabb három megbetegedés történt, a fémmázzal bevont agyagedényben tárolt 

lekvár okozta. 

 

Dr Papp Jenő írásai a Dévaványai Hírlapban. 

1934 

 

2 évfolyam 1. szám / 1934.01.07. 

8. 

A második évfolyam elé / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 1 : p. 1 

 A nyomdagép ritmusából ennek a falunak az élete árad és ennek a falunak a jövője vajúdik. 

9. 

Közegészségügy: Dévaványa 1933 évi népmozgalmi statisztikája / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 1 

: p. 7 

 Születések, halálesetek, csecsemőhalandóság, házasságkötések és általános közegészségügyi 

állapotok. 
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2 évfolyam 2. szám / 1934.01.14. 

10. 

Nagyszabású népművészeti kiállítás készül húsvétra Dévaványán / A D.H. eredeti tudósítása 

== 2 (1934) 2 : p. 3 

 Dr Papp Jenő a községi orvos, a Dévaványai Hírlap felelős szerkesztője vetette fel elsőnek azt 

a gondolatot, hogy teret kell biztosítani a népművészet gyűjtő fogalmába sorozott házi ipari 

munkásságnak Dévaványán. 

11. 

Közegészségügy: Hogyan táplálkozhatunk legolcsóbban Dévaványán. / Dr Papp Jenő == 2 

(1934) 2 : p. 6 

 Dr Papp Jenő községi orvos táplálkozási tanácsai a Dévaványai embereknek. 

2 évfolyam 4. szám / 1934.01.28. 

12. 

Közegészségügy: Újabb vörheny megbetegedések Dévaványán / szerző nélkül == 2 (1934) 4 : 

p. 7 

 Orvosi kezelésben nem részesült gyermekek miatt lépett fel Ványán a vörheny. A vörheny 

(skarlát) betegség gyanúja esetén azonnal forduljunk orvoshoz. A cikk tájékoztatást ad a 

betegség jeleiről, a védekezés fontosságáról. 

2 évfolyam 5. szám / 1934.02.04. 

13. 

Debreceni beszámoló / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 5 : p. 1-2 

  A cikk Gróf Bethlen István Debreceni beszámolóját ismerteti, a mezőgazdaság helyzetének 

enyhítésére tett intézkedéseket, javaslatokat. 

14. 

Szerkesztői üzenetek  / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 5 : p. 6 

 Dévaványa 1930. évi népszámlálási adatai. Területe 54 546 kat.hold, lakosainak száma 14 655 

fő, minden kilencedik ember analfabéta. A lakosság 29 %-a tanyákon lakik. A lakóházak száma 

8117. 

15. 

Közegészségügy: Tej és tejtermék vizsgálat volt január 26-án a Dévaványai piacon. / A  D.H. 

eredeti tudósítása == 2 (1934) 5 : p. 7 

 A Békéscsabai Vegykisérleti Állomás vegyészmérnöke tej és tejtermék vizsgálatot tartott a 

piacon, aki a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott a piaci rendről és tisztaságról.  
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Dr Papp Jenő előadása a Munkáskörben: 

 „Az emberi munkaerő védelme a tubercolózis elleni küzdelemben” címmel tartott előadást a 

Dévaványai munkások önképzőkörében. 

2 évfolyam 7. szám / 1934.02.18. 

16. 

Közegészségügy: Dévaványa lakossága 170 ezer pengőt költött alkoholra. / Dr Papp Jenő == 2 

(1934) 7 : p. 4-5 

 Az alkohol fogyasztás, a csecsemőket is beleértve átlag 14 liter volt.  

 A polgári anyakönyv vezetést 1896-ban vezették be Dévaványán. 1933 év végéig 19 132 

ember halt meg, ebből csecsemő 4 666. Dévaványán 38 év óta 1933-ban volt a legalacsonyabb 

a csecsemő halál. Erőteljes csecsemő védelemre van szükség. 

2 évfolyam 10. szám / 1934.03.11. 

17. 

Amikor a Dévaványaiak Turinba küldték követüket Kossuth Lajoshoz. / Dr Papp Jenő == 2 

(1934) 10 : p. 4 

 A márciusi szellem ma is él. Így alakul meg a Dévaványai olvasóegylet 1862-ben, mely 1874-

ben Polgári Körré, 1904-ben Dévaványai Kaszinóvá alakul át. A Kaszinó levéltárából előkerült 

egy levél, mely valósággal glorifikálja Kossuth személyét és történelmi jelentőségét. Dr Tóth 

János, országgyűlési képviselő 1892.szeptember 19-én Kossuth Lajost 90. születésnapja 

alkalmából méltatja, ünnepli a legnagyobb magyart. Dr Tóth János Turinba utazik Kossuthoz, 

hogy köszöntse minden magyar nevében és átadja az oklevelet, amely arról tanúskodik, hogy 

Túrkeve város Díszpolgárrá választotta. 

2 évfolyam 11. szám / 1934.03.18. 

18. 

Közegészségügy: Az Országos Társadalom Biztosító Intézeti tagok passzív tagsága.  / Dr Papp 

Jenő == 2 (1934) 11 : p. 7 

 Három lehetőség van, ha a munkaviszony megszűnése napjától a megelőző évben 3 hónapig 

biztosított volt, akkor a munkaviszony megszűnésétől számított 8 napon belül jogosult, ha hat 

hónapig volt, akkor három héten belül, ha egy évig, akkor hat héten belül jogosult. 

Óvintézkedések a kiütéses tífusz ellen. Tanácsok a betegség megelőzésére. 

Diftéria elleni védő oltások márciusban. A teljes védettség eléréséhez három oltás szükséges. 
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2 évfolyam 12. szám / 1934.03.25. 

19. 

Közegészségügy: Rendeletileg szabályozzák a fazekasok agyagedény gyártását  / Dr Papp Jenő 

== 2 (1934) 12 : p.7 

 A megjelenő rendelet a nem ipari eredetű ólommérgezéseknek, az egyik igen szomorú 

fejezetét fogja lezárni.  

 A Ramon oltások 100 százalékos védelmet biztosítanak a roncsoló toroklob és torokgyík ellen. 

A vármegyei Stefánia Szövetség fiók intézetei erősen csökkentették a csecsemőhalandóságot. 

 dr Vass Albert és dr Papp Jenő „Gyógyászat” című orvosi szaklapban tudományosan 

foglalkoznak a fazekasok ólommázas edényeinek vizsgálatával. 

2 évfolyam 14. szám / 1934.04.08. 

20. 

Közegészségügy: Az elmúlt negyedévben lényegesen javult Dévaványa közegészségügyi 

állapota. Beszédes statisztikai adatok  / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 14 : p. 6 

 Az 1934. év első három hónapjának népmozgalmáról, gyermekhalandóságáról szóló 

statisztikája igazolja, hogy a falu egészségügye javult. Az első negyedévben 139 gyermek 

született. Szülő otthonra van szükség, a szülőotthon falállítása csökkentené a szülés alatt és 

után történő elhalálozások száma. Legjobban a tüdővész és a szervi szívbaj pusztít. Szomorú 

fejezete a statisztikának a sok elvetélés. Egyetlen gyermek sem halt meg gyógykezelés nélkül. 

A leküzdött diftéria, örvendetes javulás. A Ramon féle diftéria elleni védőoltással a 

veszélyeztetett korosztály 90%-a be van oltva. Védekezés trachoma ellen. A betegségek 

megelőzésében az elöljáróság mindent elkövet a község érdekében. 

2 évfolyam 19. szám / 1934.05.13. 

21. 

Dévaványa művészi szemmel nézve. / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 19 : p. 2-3 

 Szőke Győző festőművész látogatott el Dévaványára. 

2 évfolyam 25. szám / 1934.06.24. 

22. 

Dévaványai emlékek nyomán a Felvidéken: Ványai vitézek csatáznak  a Szarvaskői sziklatetőn. 

/ Peregrinus == 2 (1934) 25 : p. 3-4 

 Az Egri Divéki Árpád, Heves megye történetének egyik legalaposabb ismerője, azt mondta, 

hogy Egerben Dévaványa adott a legtöbb katonát a haza védelmére. 

 

 



Dr Papp Jenő írásai 
 

11 
 

23. 

Közegészségügy: A csecsemő és gyermekkori vérhasról / szerző nélkül == 2 (1934) 25 : p. 7 

 A csecsemő és gyermekkori vérhas, bélhurut, hasi hagymáz, elleni védekezés alapja a tisztaság 

és a beteg ruhaneműinek állandó fertőtlenítése. A beteget külön szobában kell elhelyezni. E 

három betegségről dr Vass Albert és dr Papp Jenő egészségügyi előadásokat tartanak. 

2 évfolyam 26. szám / 1934.07.01. 

24. 

Képkiállítás  / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 26 : p. 2  

 Szőke Győző festőművész 24 db olajfestményt állított ki a Vadkacsa télikertjében. Részben az 

itt tartózkodásakor készített festményeket Dévaványa és környékéről. 

25. 

Dévaványai emlékek nyomán a magyar Felvidéken: „Déva-Ványára valósi Csomor András” 

hőstette az Egri várban: barangolás az Egri várban Imre király sírja körül, ahol a világ 

legnagyobb temploma is az első modern erőd állott / Peregrinus == 2 (1934) 26 : p. 4 

 Egy utalvány tanulsága szerint a „Déva-Ványára” való Csomor Andrásnak egy pár bocskort és 

paraszti gúnyát, azonkívül három aranyat utalt ki a várnagyi kincstartó 1596-ban, hogy 

segítséget hozzon az ostrom alatt álló várnak. Hogy útja sikerrel járt-e, azt nem tudni. 

2 évfolyam 27. szám / 1934.07.08. 

26. 

Közegészségügy: A toll piaci árusításának szabályai, kirostálják a nem megfelelő bábákat. 

Megjegyzések Dévaványa népmozgalmi statisztikájához. Nem lehet egészségügyi előadásokat 

tartani. / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 27 : p. 7 

  Az elöljáróság szabályozta a tollnak nyílt piacon való árusítását. Kirostálják a nem megfelelő 

bábákat. Megjegyzések Dévaványa népmozgalmi statisztikájához. A község elmúlt negyedévi 

statisztikája: születések és halálozások. Dögök az útszéli árkokban, Dévaványán szokás a 

döglött állatokat az útszéli árokba vagy a temető árokba dobják. Ez a látvány visszataszító és 

szigorú büntetéssel kell sújtani. Nem lehet egészségügyi előadásokat tartani: a szülőknek tehát 

kötelessége gyermekéért mindent megtenni. A nyári hőségben is illik a csecsemő védő 

előadáson megjelenni. 

2 évfolyam 28. szám / 1934.07.15. 

27. 

Kevés búza – kicsi szalma, sok üres zsák / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 28 : p. 1 

 A hetven napos aszály kiégette a termést. Így a kisparasztnak nehéz eleget tenni a 

kötelezettségeinek. Meg kell segíteni nagy bajában ezt a társadalmi réteget. 
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28. 

Közegészségügy A betegségek ellen leghatásosabban tisztasággal védekezhetünk. 

Pénztárkönyv bevezetésére kötelezik az orvosokat. / szerző nélkül == 2 (1934) 28 : p. 6 

 A betegségek ellen leghatásosabban tisztasággal védekezhetünk. Nagyon fontos, hogy a 

tisztaságra ügyeljünk. Egyik Budapesti híradás szerint, pénztárkönyv bevezetésére kötelezik az 

orvosokat.  

2 évfolyam 29. szám / 1934.07.22. 

29. 

Dévaványai emlékek nyomán a felvidéken: Nem is volt az juhász aki a Kunságban ne szolgált 

volna Molnár Bocskó „megoldja” a gazdasági válságot, lesz-e „királyválasztmány”? és más 

egyebek? / Peregrinus == 2 (1934) 29 : p. 3 

 A cikk írója a 87 éves Molnár Bocskóval beszélget. 

2 évfolyam 31. szám / 1934.08.05. 

30. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 31 : p. 1 

 A legrosszabb földek a kisgazdák kezén vannak. Nekik nem csak gazdálkodni, hanem harcolni 

is kell a földdel. A szík hősei ők. 

2 évfolyam 32. szám / 1934.08.12. 

31. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 32 : p. 1 

 Vasárnap gyűlést tartott a községi mezőgazdasági bizottság, mely az agrármunkásoknak 

érdekképviselete. Szó esett többek között a vetőmagakcióról, munkalehetőségekről. Nincsen 

munka. A Nemzeti Egység Dévaványai szervezetének Munkaközvetítő Hivatala háromszáz 

munkára jelentkező munkás közül alig ötvenet, hatvanat tud elhelyezni. 

2 évfolyam 33. szám / 1934.08.19. 

32. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 33 : p. 1 

 Országzászlót állít fel Dévaványa. Megint az utak Dévaványa Gyoma közt. Legjobb volna, ha a 

gazdák, iparosok és a kereskedők közös akciót indítanának az út építéséért. Munkalehetőség 

jó része kubikmunka, amit nem bír el mindenki. A kubikoláshoz edződni kell. 

 

 

 



Dr Papp Jenő írásai 
 

13 
 

33. 

Közegészségügy Rendezni kell a piac kérdést. Beton alapra kell helyezni az élelmiszer piacot. 

Szüntessék meg a földről való árusítást. / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 33 : p. 8 

 Beton alapra kell helyezni a mai piacteret, a köztisztaság, közegészségügy érdekében. 

2 évfolyam 34. szám / 1934.08.26. 

34. 

Közegészségügy Be kell keríteni a piacteret és meg kell szervezni a piacőri állást. Az eladók és 

vásárlók egészségügyi lelki ismerete. / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 34 : p. 8 

 A piac nincs bekerítve, a csordáról hazatérő tehenek naponta vizitelnek a piactéren és 

otthagyják látogatásuk nyomait. Mindez nem fordulna elő, ha a piac be lenne kerítve és piacőr 

lenne. Ezen változtatni kell. 

2 évfolyam 36. szám / 1934.09.09. 

35. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 36 : p. 1 

 Az iskolákban szerdán megkezdődik a tanítás. A gyerek nem iskolába, hanem munkába 

meggy, mert a szülők vannak rászorulva a gyermek keresetére. A szülőket kell felvilágosítani, 

hogy fontos gyermekeik szellemi képzése. 

2 évfolyam 37. szám / 1934.09.16. 

36. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 37 : p. 1 

 A parasztság az utolsó erőtartalékunk, ez őrzi a faj fizikai, szellemi egységét. A lakosság 

természetes szaporodása kielégítő, néhány példa a mezőgazdasági munkások 45%, uradalmi 

cselédség 15%, iparosság 10%. A mezőgazdasági munkásoknál szükség van szociális 

intézkedésekre. 

37. 

Közegészségügy: A munkás joga betegség és baleset esetén az Országos Társadalombiztosító 

Intézetnél. / A D.H. eredeti tudósítása == 2 (1934) 37 : p. 7 

Biztosítás betegség ellen. Ismerteti a munkások jogait, betegség, baleset esetén. 

2 évfolyam 38. szám / 1934.09.23. 

38. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 38 : p. 1 

 Dévaványa Vadásztársasága. A vadhús felesleget itthon is ellehetne adni. 
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2 évfolyam 39. szám / 1934.09.30. 

39. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 39 : p. 1 

 Itt az ősz és vele együtt az újabb nyomor enyhítő akció. Az Anya - és Csecsemővédelmi Intézet 

300 pengő támogatást kapott.  Dévaványán elkészült az úgy nevezett munkáskataszter az 1934 

évi kereset alapján, amelyben a munkanélküliek anyagi viszonyait tartják nyílván. 

2 évfolyam 40. szám / 1934.10.07. 

40. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 40 : p. 1 

 Nem tudjuk hányadik kartellként, megalakult a tollkartell és mivel a termelői árakat 

lenyomták, a viszont eladási árakat felemelték. Az árak mesterséges leszorításával legalább 10 

ezer pengővel károsították meg a gazdákat. 

41. 

Közegészségügy Dévaványa közegészségügyi helyzete 1934. harmadik negyedévi 

népmozgalmi statisztikájának tükrében. / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 40 : p. 8 

 Statisztikai adatok: születések, halálesetek, betegségek. 

2 évfolyam 42. szám / 1934.10.14. 

42. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 42 p. 1 

 Hétfőn reggel megkezdődnek a Hortobágy – Berettyó csatorna gátemelési munkálatai.  Ezzel 

az intézkedéssel számos csatorna menti birtokos kívánsága teljesül és a Dévaványai 

munkanélküliek nagy része elhelyezkedhetik. 

43. 

Közegészségügy / dr Papp Jenő == 2 (1934) 42 : p. 7 

 A közkutakról, a kutak állapotáról és a kutak vizének közfogyasztásra való alkalmasságáról. 

 

2 évfolyam 43. szám / 1934.10.21. 

44. Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 43 : p. 1 

 A magyar gazda háromszor annyi költséggel termel, mint külföldi osztályosai. De ennek nem 

a magyar gazda az oka. Az Alföldnek nincs megfelelő középfokú iskolái, közintézményei, utjai, 

gépkultúrája. 
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2 évfolyam 44. szám / 1934.10.28. 

45. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 44 : p. 1 

 Képviselő választás. A Kunhegyesi kerületben lezajlott az országgyűlési képviselő választás, 

báró Hellenbach Gottfried lett a terület képviselője. 

2 évfolyam 45. szám / 1934.11.04. 

46. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 45 : p. 1 

 Lezajlott simán a választás, a Nemzeti Egység szervezetének listája győzött. 

 Mivel fűt a szegény ember télen? A szalma hozzátartozik a szegény ember életéhez, 

szalmazsákon születik, hal meg és szalmával tüzel. Az idén kevés a szalma, nem lesz mivel 

fűteni. Ezért fontos lenne a fásítás, ha erdők öveznék a községet lenne mivel fűteni. 

47. 

Tízórai tej / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 45 : p. 4 

 Tízórai tej óvodás és iskoláskorú gyerekeknek, utána könnyebb lenne bevezetni az iskolai 

fogászatot, az iskolai fürdőt. 

2 évfolyam 46. szám / 1934.11.11. 

48. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 46 : p. 1 

 A gazdasági viszonyok leromlása következtében sok a koldus. A megoldási lehetőség 

kidolgozása Dévaványán, a szegényügyi tanácsnok feladata lenne. 

 A szeghalmi út a legrosszabb egyben legforgalmasabb útja az országnak. Érthetetlen miért 

nem kövezik ki az utat, amikor ezzel az egész megyének nagy hasznot jelentene.  

49 

Kórház és falu / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 46 : p. 3 

 Beteg szállító autó üzembe helyezésének lehetősége, hogy a szegény betegek is eljussanak 

időben a kórházba. 
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2 évfolyam 47. szám / 1934.11.18. 

50. 

Intelligens fiatalság – paraszt fiatalság. Széljegyzetek a Nemzeti Egység Dévaványai 

szervezetének kultúrprogrammjához. / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 47 : p. 3 

 A Nemzeti Egység Dévaványai szervezete kultúrelőadásokat rendez és a problémák gyökeréig 

hatoló felvilágosító munkát végez. 

2 évfolyam 48. szám / 1934.11.25. 

51. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 48 : p. 1 

 A tejtermelés és az ellátatlan csecsemők. Dévaványa napi tejtermelése 6 ezer liter és egy liter 

tej ára 10 fillér. Sajnos senki nem gondolt még arra, hogy Tejszövetkezetet kellene felállítani, 

hogy község legszegényebb gyerekei is ihassanak tejet. 

2 évfolyam 49. szám / 1934.12.02. 

52. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 49 : p. 1 

 A pulyka értékesítés kérdése kezd problematikussá válni. A közvetítő kereskedő nem akar 

engedni a saját profitjából. Legfőbb ideje lenne, hogy a hatóságok is beleavatkoznának a 

kérdésbe. 

2 évfolyam 50. szám / 1934.12.09. 

53. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 50 : p. 1 

 Közelednek a karácsonyi ünnepek. Megélénkül a vásárló kedv és a méltányosság. Vásároljunk 

idehaza. 

2 évfolyam 51. szám / 1934.12.16. 

54. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 51 : p. 1 

 A téli szezon beálltával erőteljes lendületet vett a népművelés idei programjának 

lebonyolítása. A programokat ki kell egészíteni a való élet követelményeivel. Tanfolyamokat 

kellene szervezni. 
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2 évfolyam 53. szám / 1934.12.30. 

55. 

Nincs Munka. A beteg falu. Munkanélküliség és közegészségügy. Kritikai megjegyzések 

Dévaványa 1934 évi közegészségügyéhez. (Első közlemény) / Dr Papp Jenő == 2 (1934) 53 :  p. 

7 

 Dévaványa a birtok megosztási viszonyok, a közegészségügy és a munkanélküliség tükrében.  

Dr Papp Jenő írásai a Dévaványai Hírlapban. 

1935 

3 évfolyam 1. szám / 1935.01.06. 

56. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 1 : p. 1 

 Elmúltak az ünnepek. Dévaványa vissza zökkent a hétköznapi élet kerékvágásába. Dévaványa 

lakóságának 30 %-a tanyán él. Ez a réteg még a legjobb időjárási viszonyok közt is el van zárva 

azoknak az eszközöknek használatától, amely könnyebbé tenné minden napi életüket. 

57. 

Nincs Munka. A beteg falu. Munkanélküliség és közegészségügy. Csak a tervszerű 

családvédelem fokozhatja az élve születtek számát. (Második közlemény) / Dr Papp Jenő == 3 

(1935) 1 : p. 3 

 A születések számának csökkenése általános jelenség. Családvédelem a népesedési politika 

alapján. Nem csak a sok gyermekes anyák jutalmazásával, hanem korszerű szociálpolitikai 

reformokkal. 

3 évfolyam 2. szám / 1935.01.13. 

58. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 2 : p. 1 

 Dévaványa úthálózatának megjavítása érdekében minden lehetőt el kell követni. 

59. 

Nincs Munka. A beteg falu. Munkanélküliség és közegészségügy. Csak a szociális feltételek 

biztosításával lehet anyaságra nevelni a mezőgazdasági munkás leányokat. (Harmadik 

közlemény)  / Dr Papp Jenő == 3 (1934) 2 : p. 3 

 Csak a szociális feltételek biztosításával lehet anyaságra nevelni a mezőgazdasági 

munkáslányokat. A rosszul táplált és nehéz munkától korán elcsigázott leányokból nem 

lesznek jó anyák. Meg kell valósítani a mezőgazdasági munkások szociális biztosítását. 
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3 évfolyam 3. szám / 1935.01.20. 

60. 

Fórum   / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 3 : P.  1 

 Hosszú évek tapasztalata a munkanélküliség depressziója nem mindig egyforma. Vannak 

elviselhető és kevésbé elviselhető periódusai. Fel kellene állítani egy munkaközvetítő hivatalt, 

amely számon tartaná és segítene a munkanélküli munkásságot. 

61. 

Nincs Munka. A beteg falu. Munkanélküliség és közegészségügy. Az elvetélések csökkenését 

csak a gazdasági viszonyok javulása idézheti elő. (Negyedik közlemény) / Dr Papp Jenő == 3 

(1935)  3 : p. 5 

 Az elvetélések csökkenését csak a gazdasági viszonyok javulása idézheti elő. A teljes 

eredmény eléréséhez szociális reformokra van szükség, hogy ezek olyan viszonyokat 

teremtsenek, amelyek között öröm lesz új életet adni és megbocsáthatatlan bűn, minden 

szándékos elvetélés. 

3 évfolyam 4. szám / 1935.01.27. 

62. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 4 : p. 1 

 Tőkerészi olvasókör könyvet keres megvételre. A gazdasági iskolára szükség van, az új 

földbirtokreform és a telepítések küszöbén. Az eredményes gazdálkodáshoz a több tudás adja 

meg az eszközöket. 

63. 

El kell tüntetni Dévaványa nyomortanyáját, ahol döghúst esznek egyes emberek, törvénytelen 

a gyermekek nagyobbik fele és betegségek melegágyai a sárviskók. Látogatás a feneketlen 

nyomor, a szellemi sötétség és az apróbb bűnök birodalmában. / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 4 : 

p. 2 

 A Túrér szociográfiája. Dévaványának kötelességei vannak, elsősorban önmagával szemben, 

a Túrér kérdés megoldása terén. 

64. 

Nincs Munka. A beteg falu. Munkanélküliség és közegészségügy. Dévaványa 1934 évi 

halálozási statisztikája. Ki kell építeni azokat a stratégiai pontokat, ahonnan a fertőző 

betegségek ellen a legkisebb veszteséggel harcolhatunk. (Ötödik közlemény) / Dr Papp Jenő == 

3 (1935) 4 : p. 3-4 

 Statisztikai adatok a halálozásról, a halálozás neme, kor szerint, heveny fertőző 

betegségekben elhaltak. A szegénység miatt a fertőző betegségek elleni védekezés eszközei 

hiányosak. Védő oltásokkal, hatósági óvintézkedésekkel, járványkórházzal vesszük fel ellene a  

a harcot. 



Dr Papp Jenő írásai 
 

19 
 

65. 

Dr Papp Jenő előadása a harci gázokról. / A D.H. eredeti tudósítása. == 3 (1935) 4 : p. 4 

 Dr Papp Jenő községi orvos, a Dévaványai Hírlap felelős szerkesztője végig lebilincselő, 

rendkivül érdekes előadást tartott a Kultúrházban a harci gázokról és az ellenük való 

védekezésről.  

3 évfolyam 5. szám / 1935.02.03. 

66. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 5 : p. 1 

 Kormány feladat a falu erősen kikezdett erkölcsiségét helyre állítsa. 

67. 

Nincs Munka. A beteg falu. Munkanélküliség és közegészségügy. Ha valahol jogosultak a 

fertőző-betegségek elleni küzdelemben elengedhetetlenek a diktatórikus intézkedések. 

Legalább 30 ágyas járványkórházra van szükség Dévaványán. (Hatodik közlemény) / Dr Papp 

Jenő == 3 (1935) 5 : p. 3-4 

 Ha valahol, úgy a közegészségügy terén minden jogosultsága megvan a diktatúrának, mert 

míg a lakosság nem hisz a tisztaság megelőző erejében, addig százak eshetnek áldozatául. 

Fontos az iskoláskorú gyermekek vizsgálata, legalább harminc ágyas járványkórház, hogy 

minden ezer lakosra két ágy jusson. Az egészség kultúra fokozása, minél nagyobb 

nyilvánosságú egészségügyi előadások tartása. 

3 évfolyam 6. szám / 1935.02.10. 

68. 

Fórum / Dr Papp Jenő  == 3 (1935) 6 : p. 1 

 A pillanatnyilag fölös cukor készletet a nélkülöző embereket kellene ellátni és utána 

denaturálják (emberi élvezetre használhatatlanná tegyék). 

69. 

Nincs Munka. A beteg falu. Munkanélküliség és közegészségügy. A falusi lakosság élet 

színvonalának emelése nélkül a tüdővész pusztításait teljesen leküzdeni nem lehet. A dolgozó 

korban minden második ember tüdővésznek lett az áldozata. Tüdődiszpanzerre van 

szükség.(Hetedik közlemény) / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 6 : p. 3-4 

 Dolgozókorban minden második ember tüdővész áldozata. Gondoskodni kell az utcák 

portalanításáról, az utcák fertőzött porának megkötéséről. Dévaványán napi 6000 liter a 

tejtermelés, negyedét exportálják, negyedrésze pedig egyszerűen elvész, mert a tanyák 

tejfeleslegét a mai út és közlekedési viszonyok mellett nem lehet hasznosítani. Elég magas az 

alkohol fogyasztás, minden személyre 10 és fél liter „élvezete”esett.  
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3 évfolyam 7. szám / 1935.02.17. 

70. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 7 : p. 1 

 A gazdasági cselédek szerződésének megkötése fokozottabb figyelmet. Nagyobb aktualitással 

bír az idénymunkások elhelyezése. Dévaványai gazdaságok 400-450 hónapos munkást tudnak 

alkalmazni, és így itt is nagy munkafelesleg mutatkozik majd. 

71. 

Nincs Munka. A beteg falu. Munkanélküliség és közegészségügy. Dévaványán évről évre 

csökken a házasság kötések száma és veszélyben van a 13,3 ezrelékes szaporodási arányszám. 

Rák, szervi szívbaj és csecsemőhalandóság. (Nyolcadik közlemény) / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 

7 : p. 3-4 

A rák 1934-ben, 25 halálesetre 11 rákos haláleset esett. 1934-ben 78 halálozás közül 34 szív 

és az éredény megbetegedésben pusztult el. 33 csecsemő közül 24 veleszületett 

gyengeségben pusztult el. A Stefánia anya és csecsemő védintézet már óriási javító munkát 

végzett. Dévaványa népmozgalmi politikája országos viszonylatban is megfelelő marad. 

 3 évfolyam 8. szám / 1935.02.24. 

72. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 8 : p. 1 

 A fogyatékosak segítése. Egy kicsit nagyobb gondoskodással, minden testi hibás embert 

legalábbis olyan boldoggá lehetne tenni, mint amilyen boldogok az épek. 

73. 

Nincs Munka. A beteg falu. Munkanélküliség és közegészségügy. A betegségek szociális 

kihatására döntő befolyással van a munkanélküliség. A betegségek szociális kihatására döntő 

befolyással van a munkanélküliség. (Kilencedik közlemény)  / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 8 : p. 

5-6 

 A munkanélküliség nagy befolyással van a betegségek lefolyására. A falusi közegészségügy 

megjavításánál kikell terjeszteni a nemi betegségek elleni küzdelemre is. Kívánatos lenne 

kötelezővé tenni a vérvizsgálatot és ingyenessé a gyógyítást. Szomorú tünet a szívbetegek 

számának emelkedése. Ideális állapot az volna, ha a munkanélküliség akadályait áttörve, a 

falut olyan preventív egészségügyi intézményekkel hálóznánk be, melyek a megbetegedéseket 

minimumra redukálnák. 
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3 évfolyam 9. szám / 1935.03.03. 

74. 

Nincs Munka. A beteg falu. Munkanélküliség és közegészségügy. Csőd szélén a magán orvoslás 

– ma már minden második beteg gyógykezelése szociális keretek között történik. (Tízedik 

befejező közlemény) /  Dr Papp Jenő == 3 (1935) 9 : p. 3 

 A betegségek keletkezése, terjedése, lefolyása szervesen összefügg az uralkodó munka és 

termelési viszonyokkal. Minél rosszabbak ezek a viszonyok, annál nehezebb a szociális 

orvostudomány egyik legfőbb célját a megelőzést. 

3 évfolyam 10. szám / 1935.03.10. 

75. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 10 : p. 1 

 Márciusban kormányzói kézirattal feloszlatták a képviselői testületet.  

76. 

Közegészségügy / (p) == 3 (1935) 10 : p. 6 

 Statisztikai adatok születésről, halálozásról. Májusban lesznek a diftéria elleni védő oltások. 

Járványos betegségek nem fordultak elő. 

3 évfolyam 13. szám / 1935.03.31. 

77. 

Közegészségügy: Hogyan védekezzünk az influenza ellen / szerző nélkül == 3 (1935) 13 : p. 6 

 Tanácsok, hogyan védekezzünk az influenza ellen. 

3 évfolyam 14. szám / 1935.04.07. 

78. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 14 : p. 1 

Választási eredmények értékelése. 

3 évfolyam 15. szám / 1935.04.14. 

79. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 15 : p. 1 

Ma nyílik meg a Református leányegylet kézimunka kiállítása. 

 

 

 



Dr Papp Jenő írásai 
 

22 
 

3 évfolyam 16. szám / 1935.04.21. 

80. 

Húsvét elé / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 16 : p.1 

 A keresztény magyarság, a Krisztus feltámadását ünnepli.  

81.  

Közegészségügy: Időszerű gondolatok Dévaványa utcáinak portalanításáról. / Dr Papp Jenő == 

3 (1935) 16 : p. 3-4 

 A por elleni küzdelem egyidős a modern orvostudománnyal. A por tele van fertőző bacilussal. 

Míg nem lesznek kő utjaink, a falu egészségét komoly veszély fenyegeti. Végre kell hajtani a 

közúti közlekedés rendszabályait. Propagálni kell a „Virágos Dévaványát”.  

3 évfolyam 17. szám / 1935.04.28. 

82. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 17 : p. 1 

 Nincs elég munkalehetőség. Dévaványa legnagyobb problémája ma abban áll, hogyan adjanak 

megélhetést a lakosság egyharmad részének. Körülbelül 5 ezer lélek ma a létminimum alatt 

van. Dévaványám ma újra engedélyezték a községi faiskola felállítását, miután az előzőleg 

pajzstetűvel fertőzött fákat teljesen kiirtották. 

3 évfolyam 18. szám / 1935.05.05. 

83. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 18 : p. 1 

 Reformok. Április 29-én, hétfőn délelőtt összeül az új országgyűlés, amely meghozza az új 

reformokat. 

84. 

Közegészségügy: Néhány időszerű megjegyzés a cukorrépa munkások egészségügyi 

ellátásáról. / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 18 : p. 3-4 

 Munkásvédelmi szempontból néhány közegészségügyi kérdésre hívja fel a figyelmet. A 

munkások megfelelő elszállásolása, a mosdási lehetőség biztosítása, minden munkásnak külön 

ivóedény, a fertőzések elkerülése érdekében. 

3 évfolyam 19. szám / 1935.05.12. 

85. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 19 : p. 1-2 

 Munkaszerződések. A munkás érezze, hogy a szerződés védi őt és megérthesse mire kötelezi 

el magát. 
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3 évfolyam 20. szám / 1935.05.19. 

86. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 20 : p. 1 

 Létesítsenek középiskolát Dévaványán, fontos a község fejlődéséhez.  

3 évfolyam 21. szám / 1935.05.26. 

87. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 21 : p.1-2 

 Feltárni a falusi élet rejtett szakadékait, a mezőgazdasági higiéniáról, munkás szerződések 

megreformálása. A munkaerő védelmére talán még soha ekkora szükség nem volt, mint éppen 

ma, amikor a munkapiacon mást sem látunk, mint sovány, lerongyolódott embereket. 

88. 

 A N.E.P. Dévaványai szervezete a legmesszebb menőleg Honorálni kívánja a mezőgazdasági 

munkások érdemeit. / A D.H. eredeti tudósítása. == 3 (1935) 21 : p. 2 

 Gömbös Gyula miniszterelnök Dr Papp Jenő községi orvost, a Dévaványai Hírlap felelős 

szerkesztőjét kérte fel a titkári tisztség betöltésére. Dr Papp Jenő a megtisztelő megbizatást 

elfogadta és a beiktatáson, csak azért nem lehet jelen, mert beteg. 

89. 

Közegészségügy: Néhány megjegyzés a falusi árnyékszékekről / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 21 : 

p. 3 

 A modern élet követelménye a megfelelő árnyékszék építése és tisztán tartása. Az iskolában 

kellene elkezdeni a rendre és tisztaságra való nevelést. 

3 évfolyam 22. szám / 1935.06.02. 

90. 

Fórum: Ágyrajáró paraszt. Van-e szükség munkásszázadokra. Könyvnap és a falu. / Dr Papp 

Jenő == 3 (1935) 22 : p. 1 

 A kormány kiakarja építeni a mezőgazdasági munkások szociális védelmét. Elviselhetővé 

akarja tenni a nincstelen munkás életének legszomorúbb fejezetét, az öregkort.  

 Idén országosan Június hónapban rendezik meg az úgynevezett könyvnapot, amely a magyar 

írók munkáit, a legnagyszerűbb magyar szellem termékeit népszerűsíti. 
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3 évfolyam 23. szám / 1935.06.09. 

91. 

Jövel Szent Lélek Úristen… / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 23 : p. 1 

 Az élet vájja a maga útját, és az ember tétován keresi a világválságból kivezető új életformát. 

A gazdasági válság csak függvénye a lélek és a szellem válságának. 

92. 

A falu és a hastífusz.  Néhány időszerű megjegyzés a falusi tífuszjárványok margójára. Első 

közlemény. / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 23 : p. 2 

 A hivatalosan kiépített járvány védelem súlypontja a falun a hastífusz elleni védekezés. A 

tífusztól való félelmet az egészség kultúrának kell felváltania. A népet a tisztaság szeretetére, 

a köztisztaság és az egyéni higiénia legelemibb szabályainak betartására kell nevelni. 

3 évfolyam 24. szám / 1935.06.16. 

93. 

Fórum „ Ha nem tanulsz suszter inasnak adlak.” / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 24 : p. 1 

 Ahhoz, hogy a tovább képzésből a legszegényebb gyermek is kivehesse részét, Dévaványán is 

fel kell állítani legalább egy polgári iskolát.  

94. 

A falu és a hastífusz. Néhány időszerű megjegyzés a falusi tífuszjárványok margójára. Második 

közlemény. / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 24 : p. 6 

 Ideális állapot az volna, ha az első tífuszos beteget már a betegségének kezdetén kezelnék.  A 

tífusz terjedése attól függ, hogy milyen az egészségkultúrai viszonyok között élnek az emberek. 

Járvány esetén a falu veszélyes terület, ahol mindenki ki van téve a tífuszos megbetegedésnek. 

3 évfolyam 25. szám / 1935.06.23. 

95. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 25 : p. 1 

 Aratás előtt áll a falu. 

96. 

A falu és a hastífusz. Néhány időszerű megjegyzés a falusi tífuszjárványok margójára. 

Harmadik közlemény / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 25 : p. 6 

 A tífusz terjesztésében falun nagy szerepet játszik a kiirthatatlan és kibírhatatlan legyek. A 

házi elkülönítés csődje. A magán lakás nem alkalmas a tífuszos beteg kezelésére, mert a 

beteget nem lehet tökéletesen elkülöníteni. Falun egyedüli megoldás minden hastífuszos 

beteg járványkórházba való kezelése. 
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3 évfolyam 27. szám / 1935.07.07. 

97. 

Fórum Ének az új kenyérről. / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 27 : p. 1 

 A föld új kenyeret terített az emberek asztalára. Aki falun kizárólag a földből él, rendszerint 

csak „újkor” fizet. Ez hosszú évtizedek bevált gyakorlata, de az utóbbi időben lanyhul a fizetési 

készség.  

3 évfolyam 28. szám / 1935.07.14. 

98. 

A cséplőgép munkások betegségei és balesetei. / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 28 : p. 2-3 

 A cikk az egészségügyi ártalmakról, a hőhatás, a vízcsömör (gyomor és bélhurut), a 

porbelégzési ártalmakról szól. Tanácsot ad mi a teendő sérülések és balesetek esetén. 

Tájékoztat az elsősegély nyújtásról. 

99. 

Csecsemővédelmi előadások a munkáskörben / szerző nélkül == 3 (1935) 28 : p. 4 

 Július hónapban a községi orvosok csecsemővédelmi előadást tartanak a Munkáskörben. Első 

előadást Dr Papp Jenő községi orvos tartja. 

3 évfolyam 29. szám / 1935.07.21. 

100. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 29 : p. 1 

 A születések száma csökken, a gyermekhalandóság száma emelkedik. Csecsemő halál, 

szociális nyomor, kultúrátlanság. 

3 évfolyam 30. szám / 1935.07.28. 

101. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 30 : p. 1 

 1872.02.08-án a képviselő testület Ehrlich Ignác indítványára kimondotta, hogy szükséges 

polgári iskola felállítása és utasította az elöljáróságot, hogy tegye meg a kellő lépéseket. A 

szeghalmi Péter András reál gimnázium párhuzamos osztályokat állít fel Dévaványán, ha a 

Dévaványa közönsége erkölcsileg támogatja. Ez egy nagyszerű, páratlan ajánlat. 
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3 évfolyam 31. szám / 1935.08.04. 

102. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 31 : p. 1 

 Ne agitáljanak a gimnázium ellen, minden elfogadható érv nélkül. Fontos a község kulturális 

fejlődése. Dévaványai Sport Egyesület, fontos szerepet játszik Dévaványa társadalmi életében, 

ezért megérdemli, hogy támogassuk. Nálunk még nincs öregség elleni biztosítás. Az idős 

emberek meghalnak anélkül, hogy megismernék a békés öregség boldog nyugalmát. 

3 évfolyam 33. szám / 1935.08.18. 

103. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 33 : p. 1 

 Gömbös Gyula miniszterelnök beszéde a magyar földbirtok reformjáról. 

3 évfolyam 36. szám / 1935.09.08. 

104. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 36 : p. 1 

 Vége a nagy vakációnak. Ha azt akarjuk, hogy az iskola a mai elnehezült viszonyok között 

maradéktalanul betölthesse hivatását segíteni kell. Például az iskolai tej tízórai, a rászoruló 

gyermekek felruházása, iskolaorvos intézmény rendszeresítése. 

105. 

Dr Papp Jenő riportja. Temet a falu. Anyák és csecsemők a gazdasági válság örvényében / Dr 

Papp Jenő == 3 (1935) 36 : p. 5 

  A cikk az egészségügyi és szociális csecsemővédelemről szól. A csecsemőhalálozás, 30 élve 

születéssel szemben 28 csecsemő halt meg és ezek közül 24 bélhurutban. Összefüggésben van 

a szülők szociális helyzetével és az elhalt csecsemők táplálási és ápolási módjával. Súlyos 

szociális probléma, hogy a szegénység miatti nem megfelelő táplálkozás miatt, hamar elapad 

az anyatej. Anyák a cinizmus útján. Egyenesen megdöbbentő az a közöny, amellyel igen sok 

anya a csecsemője sorsát kíséri. A csecsemővédelem a legszebb honvédelem. 

106. 

Közegészségügy. Védekezzünk a tífusz ellen. / (p.) == 3 (1935) 36 : p. 8 

 Tanácsokat ad a tífusz betegség megelőzésére. 

3 évfolyam 37. szám / 1935.09.15. 

107. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 37 : p. 1 

 Megnyílt a gimnázium.  
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3 évfolyam 38. szám / 1935.09.22. 

108. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 38 : p. 1 

  Dévaványán örvendetesen elterjedt a digózás, a rossz földeknek megtérítés útján való 

javítása. A koldus kérdés megoldása lehetne, ha a koldusok ellátását valamelyik karitatív 

intézményre bíznák. 

3 évfolyam 39. szám / 1935.09.29. 

109. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 39 : p. 1 

 A legnagyobb elismerés hangján szólhatunk azokról, akik Dévaványa munkásságának munkát, 

keresetet, végeredményben megélhetést biztosítsanak a télre. 

110. 

Közegészségügy. Dévaványa műszaki közigazgatása és a közegészségügy. Első közlemény. / 

Dr Papp Jenő == 3 (1935) 39 : p.1 

 Dévaványa közegészségügye a szorosan vett orvosi és közigazgatás terén figyelemre méltó 

haladást mutat. Megoldásra vár az utca rendezés, csatornázás, portalanítás, fásítás és az 

építési higiénia számtalan kérdése. 

3 évfolyam 40. szám / 1935.10.06. 

111. 

Dr Papp Jenő közegészségügyi riportja. Vérhas, tífusz, tuberkulózis. Széljegyzetek Dévaványa 

1935 harmadik negyedévének közegészségügyi statisztikájához. / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 40 

: p. 4-5 

 Statisztikai adatok születésről, halálozásról és a fertőző betegségekről. Falusi viszonyok között 

a legjobb segítség a védőoltás elrendelése, a kényszer oltás. A megelőzés a leghatékonyabb és 

legolcsóbb orvosság. 

112. 

Egy ványai napszámos jegyzetei a kalendárium szélére. / Lejegyezte Asztalos Bálint  == 3 (1935) 

40 : p. 5 

  Egy ványai napszámos elbeszélése a hétköznapjairól. 
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113. 

Közegészségügy. Az elöljáróság szigorú rendszabályokat foganatosít a tífusz elleni védekezés 

terén. Modern faiskolává alakítják át a faiskola területén található épületet. / A D.H. eredeti 

tudósítása == 3 (1935) 40 : p. 7   

 Dr Papp Jenő indítványára több ágyas, modern járványkórházzá alakítják át a faiskola 

területén található épületet. 

3 évfolyam 41. szám / 1935.10.13. 

114. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 41 : p. 1 

 A cikk a szegény emberek megsegítésének lehetőségeit tárja az olvasó elé. 

115. 

Közegészségügy. Dévaványa műszaki közigazgatása és a közegészségügy. Második 

közlemény. / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 41 : p. 3-4 

 Ez a cikk csak a nagyobb anyagi befektetés nélkül megoldható tennivalókkal foglalkozik, és 

ezekkel is a talajhigiénia szempontjából.   

3 évfolyam 42. szám / 1935.10.20. 

116. 

Fórum / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 42 : p. 1-2 

 Ez a cikk bemutatja, hogy modern technikai adottságok igénybe vételével, például 

baromfikeltető állomás létesítésével duplára lehetne emelni a baromfi eladásból származó 

bevételt. 

117. 

Közegészségügy Dévaványa műszaki közigazgatása és a közegészségügy. Harmadik 

közlemény.  / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 42 : p. 4 

 A Talajegészségügynek legsúlyosabb sérelme a kutak, trágyatelepek és árnyékszékek mai 

elhanyagolt állapota. Szigorúbb ellenőrzés alá kell helyezni a kút és árnyékszék építést. A lakás 

nemcsak kultur kérdés, hanem egészségügyi kérdés is. Fontos az építkezési szabályrendelet 

betartása. 

3 évfolyam 43. szám / 1935.10.27. 

118. 

Fórum A népegészségügyi kiállítás margójára. / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 43 : p. 1 

 Október 19-én nagy érdeklődés mellett nyitották meg a Turul Szövetség Országos 

Népegészségügyi kiállítást. 
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3 évfolyam 45. szám / 1935.11.10. 

119 

Fórum Békésmegye megsegítése után csak mi következhetünk. / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 45 

: p. 1 

 Ha a kormány a békés megyeiek sérelmeit orvosolja, rajtunk is segítve lesz, mert az elhangzott 

panaszok túlnyomó részét csak intézményesen és országos rendezéssel lehet megszüntetni. 

Jön a tél és falun alig van más olvasnia való, csak a kalendárium. A gazdáknak szakkönyvet kell 

a kezükbe adni, hogy legalább télen ne csak a kalendáriumot olvassák. Ismertessük meg 

gazdáinkkal az öntözés problémáit. 

120. 

Dr Papp Jenő riportja „Ifjúság az egészségért” Két órás séta az Országos Népegészségügyi 

Kiállításon. / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 45 : p. 3-5 

 A cikk az Országos Népegészségügyi kiállításról számol be.  

3 évfolyam 47. szám / 1935.11.24. 

121. 

Fórum Útvesztőben / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 47 : p. 1 

 A cikk az elzárkózásról szól. Az intelligencia nem érti meg a parasztot, és a paraszt nem érti 

meg az intelligenciát. Nem a szavakban, nem a tettekben nem értik meg egymást, hanem 

érzésben. 

3 évfolyam 48. szám / 1935.12.01. 

122. 

Fórum Kis ablakok mögött. / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 48 : p. 1 

 A cikk a falu gondjairól szól. Aki teheti dolgozhasson, a szegények nyomorát enyhíteni kell. 

Lehetőleg központilag kell irányítani a gyűjtést és az elosztást. 

123. 

Vers / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 48 : p. 3 

 Asztalos Bálint verse: Ének a Virág tehénről  

124. 

Közegészségügy Miért van szükség az iskolai ebédeltetési akcióra? / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 

48 : p. 5 

 Kozma Miklós belügyminiszter az iskolai gondozás nemzetpolitikai jelentőségéről beszélt és a 

Napokban 8 ezer pengőt utalt ki Békés megyének a szegény iskolás gyermekek ebédeltetési 

akciójára. Dévaványa nagy szegénységében elsősorban az iskolás gyermekek ebédeltetési 

akcióját kell megszervezni. 
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3 évfolyam 49. szám / 1935.12.08. 

125. 

Fórum Sár vagy arany / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 49 : p. 1 

 A cikk az utak állapotáról és az útépítés fontosságáról szól. 

3 évfolyam 50. szám / 1935.12.15. 

126. 

Fórum Mezőgazdasági munkás-tanfolyam, ami nincsen. / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 50 : p. 1 

 Mezőgazdasági munkás tovább képző tanfolyamokra van szükség.  

3 évfolyam 51. szám / 1935.12.22. 

127. 

Fórum Az igazi karácsony. / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 51 : p. 1 

 Emlékezés a régi karácsonyokra. 

128. 

Közegészségügy Az 1935 évi tífuszjárvány tanulságai. / Dr Papp Jenő == 3 (1935) 51 : p. 3-4 

 Az elmúlt tífuszjárvány analízise. 

3 évfolyam 52. szám / 1935.12.29. 

129. 

Fórum Mit vár Dévaványa az újesztendőtől? /  Dr Papp Jenő == 3 (1935) 52 : p. 1 

 Létszükséglet az út, amely munkaalkalmat, kereseti lehetőséget ad és majdnem minden 

problémánk megoldási lehetősége. 

 

Dr Papp Jenő írásai a Dévaványai Hírlapban. 

1936 

 

4 évfolyam 01. szám / 1936.01.05. 

130. 

Fórum A negyedik évfolyam elé. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 1 : p. 1 

 Nincs más célunk, mint folytatni azt a munkát, amit a Dévaványai Hírlap első számának 

megjelenésével elkezdtünk. Vállaljuk Dévaványát minden gondjával, panaszával és boldogok 

leszünk, ha a jövőben is segíthetünk.  
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131. 

Közegészségügy Beszéljenek a halottak. Megjegyzések Dévaványa 1935 évi halálozási 

statisztikájához. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 1 : p. 3-4 

 Halálozási adatok ismertetése. Dévaványán a halálozás 5 ezrelékkel magasabb volt az 

országos átlagnál. 7 éven aluli korosztályra esik az összhalálozás 45 százaléka. 1935-ben 

minden második halott 15 éven aluli gyermek volt. 

4 évfolyam 02. szám / 1936.01.12. 

132. 

Fórum Közegészségi statisztika olvasása közben. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 2 : p. 1 

 Gondolatok a múlt évi statisztika alapján. Súlyos probléma lett a megélhetés.  

133. 

Vers / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 2 : p. 2 

 Asztalos Bálint verse: Asszony keresés. 

134. 

Közegészségügy Beszéljenek a halottak. Megjegyzések Dévaványa 1935 évi halálozási 

statisztikájához. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 2 : p. 3-4 

 Halálozási adatok ismertetése. 100 élve születettre húsz halálozás esett. Öregkorban 

félelmetesen pusztít a rák. 

4 évfolyam 03. szám / 1936.01.19. 

135. 

Fórum Mit akarunk? / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 3 : p. 1 

  A csalódottság nálunk beletörődést szül és nem dacos azért is tenni akarást jelent. A cikk a 

tenni akarásra, építésre buzdít. 

136. 

Közegészségügy Beszéljenek a halottak. Megjegyzések Dévaványa 1935 évi halálozási 

statisztikájához. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 3 : p. 3-4 

 Halálozási adatok ismertetése. Dévaványán a születési arány 40 ezrelékről 29,8 ezrelékre 

csökkent. Minden eszközzel csökkenteni kell a csecsemőhalandóságot. 

137. 

Hírek / Szerző nélkül == 4 (1936) 3 : p. 4 

 Dr Papp Jenő községi orvos és a Dévaványai Hírlap felelős szerkesztője előadása, a Munkás 

Olvasókörben az influenzáról tartott népies és lebilincselő előadást, körülbelül 300 főnyi 

hallgatóság előtt. 
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138. 

Hírek / Szerző nélkül == 4 (1936) 3 : p. 5 

 Egészségügyi előadás a 48-as Olvasókörben. Dr Papp Jenő községi orvos a himlő, diftéria, és a 

tífusz elleni védőoltásról valamint a járványkórház szükségességéről beszélt. 

4 évfolyam 04. szám / 1936.01.26. 

139. 

Fórum S.O.S / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 4 : p. 1-2 

 „A nyomorúság egyre bénítóbban hat Dévaványa egész életére. A lakosság háromnegyed 

része éhezik.” – mondotta Simó János a NEP választmányi ülésén. A NEP Dévaványai 

szervezete, a Stefánia Szövetség és a különböző társadalmi egyesületek mindent elkövetnek a 

megszaporodott nélkülözők megsegítésére, de az ő erejük már nem tud megbirkózni a 

községre szakadt súlyos nyomorral. Dévaványának nagy szüksége van a segítségre. 

140. 

Közegészségügy A községi orvosok egészségügyi propaganda előadásai. / A D.H. eredeti 

tudósítása == 4 (1936) 4 : p. 3-4 

 Nagy érdeklődés kísérte Dr Papp Jenő községi orvos előadását a fertőző betegségekről, és a 

fertőző betegségek elleni küzdelemről. A védőoltások és a járványkórház szerepe a fertőző 

betegségek elleni küzdelemben. 

4 évfolyam 05. szám / 1936.02.02. 

141. 

Fórum Válasz egy levélre. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 5 : p. 1 

 Képzett szellemi erővel felfrissítsük Dévaványa komoly feladatokra hivatott paraszt erőit. A 

múltban is szükségünk volt idegen intelligens elemekre és a jövőben is szükségünk lesz rájuk. 

4 évfolyam 06. szám / 1936.02.09. 

142. 

Fórum Az emberszeretet, a tisztesség, a becsület szolgálatában. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 6 

: p. 1 

 A „Magyar Úr” című folyóirat szerkesztőinek látogatása Dévaványán. 

143. 

Hírek / Szerző nélkül == 4 (1936) 6 : p. 5 

 A Dévaványai Hírlap vezércikke a Községi Közlönyben. A Budapesten megjelenő Községi 

Közlöny című országos hetilap legutóbbi számában majdnem egész terjedelmében leközölte 

dr Papp Jenő tollából a Dévaványai Hírlap egyik legutóbbi számában megjelent „S.O.S” című 

vezércikket, amelyben Dévaványa nagy nyomorát illusztrálta. 
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4 évfolyam 07. szám / 1936.02.16. 

144. 

Fórum A paraszt. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 7 : p. 1 

 Tanácskozás az alföld parasztságának megsegítésére, érdekeinek érvényesítésére. 

4 évfolyam 08. szám / 1936.02.23. 

145. 

Fórum Megjegyzések egy napirendről levett javaslathoz. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 8 : p. 1  

 Csak helyeselni tudjuk, hogy nem siették el a községi szervezési rendszer módosítását. 

4 évfolyam 09. szám / 1936.03.01. 

146. 

Fórum Mit vár a falusi sajtó az új sajtótörvénytől? / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 9 : p. 1 

 A sajtó legyen a legmagasabb rendű nemzeti élet szóvivője és kialakítója egy tisztultabb 

jövőnek. 

4 évfolyam 10. szám / 1936.03.07. 

147. 

Közegészségügy A mezőgazdasági munkásbiztosítás jelentősége Dévaványa 

agrármunkássága szempontjából. (Bevezetés.) / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 10 : p. 3 

 A cikk a magyar szociálpolitikának egyik legakuttabb kérdése a mezőgazdasági munkásság 

szociális biztosításának megoldásáról ad tájékoztatást. 

4 évfolyam 11. szám / 1936.03.15. 

148. 

Fórum Márciusi csillagok. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 11 : p. 1 

 Emlékezés 1848. március 15-ére. 

149. 

Közegészségügy A mezőgazdasági munkásbiztosítás jelentősége Dévaványa agrármunkássága 

szempontjából. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 11 : p. 4  

 Az agrárbiztosítást meg kell oldani, mert e nélkül a csecsemővédelem, a gyermekvédelem, az 

anyavédelem, a szociális betegség elleni védelem csak féleredményeket hozó. 
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4 évfolyam 12. szám / 1936.03.22. 

150. 

Fórum Hogyan tehetjük szebbé Dévaványát és hasznosabbá kertjeinket. / Dr Papp Jenő == 4 

(1936) 12 : p. 1 

 Ültessünk fát, gyümölcsfát, virágot, főzelékféléket, hogy szebbé, vonzóbbá, gazdagabbá és 

egészségesebbé tegyük Dévaványát. 

151. 

Közegészségügy Mi legyen az agrármunkásokkal, akik betegségük, rokkantságuk miatt nem 

tudnak nehéz testi munkát igénylő munkakörben elhelyezkedni? / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 

12 : p. 4 

 A könnyebb testi munkát igénylő községi munkáknál előnybe kellene részesíteni a szerzett 

vagy vele született rokkantság miatt csökkent keresőképességgel rendelkező munkásokat. 

152. 

Vers / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 12 : p. 5 

 Asztalos Bálint verse: Parasztlevél egy úri asszonyhoz… 

4 évfolyam 13. szám / 1936.03.29. 

153. 

Fórum Háziiparban és gyümölcstermelésben kell foglalkoztatni a munkanélkülieket. / Dr Papp 

Jenő 4 (1936) 13 : p. 1 

 A meginduló akcióhoz az államnak is fontos érdeke fűződik, de mennyivel fontosabb nekünk, 

akik között százan és ezren a legnagyobb nyomorban, munka és kenyér nélkül néznek a jövő 

elé. 

4 évfolyam 14. szám / 1936.04.05. 

154. 

Fórum „ A magyar búza jövője biztosítva van…” / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 14 : p. 1 

 Tíz év óta nem volt ilyen szép kilátásunk. A jövőnk már nem olyan sötét, bizakodóbb a kedvünk 

és élénkebb a tenni akarásunk. 

4 évfolyam 15. szám / 1936.04.12. 

155. 

Közegészségügy Időszerű közegészségügyi kérdések. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 15. : p. 6 

 A cikk tanácsokat ad a nagytakarításhoz. Tartsuk tisztán a piacteret. Oltassuk be magunkat 

tífusz ellen. 
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4 évfolyam 16. szám / 1936.04.19. 

156. 

Fórum Védjük meg a nép munkaerejét. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 16 : p. 1-2 

 A munkásság megélhetését csak együttesen biztosíthatják a bőséges munkaalkalom és az 

elfogadható bér. 

4 évfolyam 18. szám / 1936.05.03. 

157. 

A Nemzeti Egység Párt ványai szervezetének félévi működése. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 18 : 

p. 1-2 

 A cikk a NEP ványai szervezetének félévi működéséről ad tájékoztatást. 

158. 

 Írók – könyvek. Asztalos Bálint (dr Papp Jenő) verseiből gyűjteményes kiadás készül. / Bognár 

József  == 4 (1936) 18 : p. 10 

 Bognár József cikke Dr Papp Jenőről és verseiről. 

159. 

Vers / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 18 : p. 10 

Asztalos Bálint verse: Áld meg uram, Asszony keresés. 

4 évfolyam 19. szám / 1936.05.10. 

160. 

Fórum Ne csak az anyák napján… / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 19 : p. 1 

 Boruljunk le ma a magyar édesanya szentsége előtt, de holnap álljunk már ismét mellette, 

hogy bármelyik pillanatban a támaszai lehessünk. 

4 évfolyam 22. szám / 1936.05.31. 

161. 

 Az állam, a vármegye és a községek fedezik a szociális tevékenység költségeit. A mezőkövesdi 

mintajárás egészségügyi intézményeinek megtekintése. A matyóház és a matyómúzeum. / Dr 

Papp Jenő 4 (1936) 22 : p. 5-6 

 Beszámoló Mezőkövesdi tanulmányi kirándulásról. 
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4 évfolyam 23. szám / 1936.06.07. 

162. 

Fórum Tanulni akar… / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 23 : p. 1 

 A képviselőtestület évi 2000 pengőt szavazott meg a gimnáziumnak. Ebben a gesztusban 

életprogram van, a parasztság tanítatni akarja a fiait. 

4 évfolyam 24. szám / 1936.06.14. 

163. 

Fórum A tanító. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 24 : p. 1 

 A boldog holnap egyik legnagyobb biztosítéka, a tanító a „nemzet napszámosa” 

4 évfolyam 25. szám / 1936.06.21. 

164. 

Fórum Három esztendő. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 25 : p. 1-2 

 Tájékoztatás a Nemzeti Egységpárt Dévaványai szervezetéről. 

165. 

Közegészségügy Küzdelem a csecsemőhalálozás ellen. / A D.H. eredeti tudósítása == 4 (1936) 

25 : p. 7 

 Dr Vass Albert és Dr Papp Jenő községi orvosok június 21-től augusztus 2-ig csecsemő 

egészségügyi előadásokat tartanak a Munkás Önképzőkörben. 

4 évfolyam 26. szám / 1936.06.28. 

166. 

Fórum Suhog a kasza. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 26 : p. 1 

 Néhány gondolat az okos takarékosságról. 

167. 

Közegészségügy Morbus hungarikus. Leküzdhető-e a tífuszjárvány Dévaványán? / Dr Papp 

Jenő == 4 (1936) 26 : p. 3-5 

Tanácsok a betegség meg előzésére és a betegek ápolásáról, elkülönítéséről. 

4 évfolyam 28. szám / 1936.07.12. 

168. 

Fórum A cséplőgép meséje. / Dr Papp Jenő == 4 ( 1936) 28 : p. 1 

 Gondolatok az aratás megkezdéséről. 
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169. 

Van-e szükség községi orvosi rendelőre? / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 28 : p. 3-4 

 A cikk a községi orvosi rendelő szükségességéről és bővítéséről szól. A rendelőt a község 

egészségházává fejlesszük ki. 

4 évfolyam 30. szám / 1936.07.26. 

170. 

Fórum Talyicskák az utcán. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 30 : p. 1-2 

 Tanácsok a munkásoknak keresetük beosztására. Több előre látással és az elkerülhetetlen 

tényezők józan mérlegelésével soha nem kerülhetnének kritikus helyzetbe. 

4 évfolyam 31. szám / 1936.08.02. 

171. 

Fórum A megoldott koldus kérdés. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 31 : p. 1-2 

 Visszaélések miatt ezután az adományokat a hatóság által szervezett bizottsághoz juttatja. Így 

helyre áll a munkaképtelen szegény embersége, nem kell megalázkodnia senki előtt. 

4 évfolyam 32. szám / 1936.08.09. 

172. 

Közegészségügy Az elmúlt héten nem fordult elő tífusz megbetegedés. / Dr Papp Jenő == 4 

(1936) 32 : p. 6 

 Kérjük olvasóinkat, hogy a köztisztaság fenntartása érdekében kiadott intézkedéseket, a 

legpontosabban hajtsák végre és a tífusz ellen oltassák be magukat. 

4 évfolyam 33. szám / 1936.08.16. 

173. 

Fórum Értékesíthetetlen gyümölcs. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 33 : p. 1  

 A gazdát meg kell tanítani, hogy csak jót és okszerűen termeljen, meg kell szervezni az 

értékesítést. 

4 évfolyam 34. szám / 1936.08.23. 

174. 

Közegészségügy Néhány megjegyzés a tífusz elleni védekezés margójára. / Dr Papp Jenő == 4 

(1936) 34 : p. 7 

  A védőoltás beadatása, a hatósági intézkedések betartása és egyéni életmódunkban a 

tisztasági rendszabályok szerint élünk, így elkerülhető a tífusz betegség. 
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4 évfolyam 35. szám / 1936.08.30. 

175. 

Miért nyúlósodik a kenyér? /  Dr Papp Jenő == 4 (1936) 35 : p. 6 

 A továbbított kérdésre a Békéscsabai Vegykísérleti állomás a következő felvilágosítást adta. A 

kenyér nyúlósodását úgynevezett burgonya bacilusféleségek okozzák. Erősen savanyú kovászt 

kell készíteni, sülés után hűvös helyen kell tartani. 

4 évfolyam 37. szám / 1936.09.13. 

176. 

Fórum A könyvnélküli falu. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 37 : p. 1 

 A könyvtárak erősebb állami támogatása kellene, hogy a falu problémáihoz közel álló irodalmi 

termékek olcsó kiadásainak lehetőségét elősegítése. A falu ősszel nem maradna könyv nélkül, 

és elősegítené a falu kulturális életének fejlődését. 

4 évfolyam 38. szám / 1936.09.20. 

177. 

Fórum Ha a falusi sajtót támogatnák… / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 38 : p. 1-2 

 Falun kevés a könyv, kevés falusi újság van. Van néhány próbálkozás, de nagyon sok akadályt 

kell leküzdeniük, megérdemelnék a támogatást. 

 4 évfolyam 39. szám / 1936.09.27. 

178. 

Fórum Ne felejtsük el… / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 39 : p. 1  

 Tekintsünk vissza egy pillanatra a falura, ahol akad munka megint mindenkinek és mindezt a 

parasztnak a paraszt kitartásának, a paraszt hitének érdeme. Ne felejtsük el, hogy mivel 

tartozunk a parasztságnak.  

4 évfolyam 40. szám / 1936.10.04. 

179. 

Fórum A néptáplálkozási kiállítás margójára. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 40 : p. 1-2 

 A cikk a „Magyar Nép Hete” kiállításról számol be. A kiállítás néptáplálkozási része a munkás 

étrendjének átalakítását mutatja be. Szükség van főző tanfolyamra, hogy tanulja meg a 

munkás- földmíves asszony az élelmiszerek helyes piaci bevásárlását és a jól főzést. 

180. 

Vers / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 40 : p. 2 

Asztalos Bálint verse: Azt álmodtam… 
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181. 

Közegészségügy Még egyszer a hastífusz elleni védőoltásról és a járványkórházról. Ma már 

csak azok betegednek meg hastífuszban, akik védőoltásban nem részesülnek – falun minden 

hastífusz beteg járványkórházba való. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 40 : p. 4-5 

 Tanácsok a védőoltás beadatásáról és a megelőzés fontosságáról. A járványkórház 

fontossága, kell a megfelelő felszerelés, konyha, fürdőszoba és képzett ápolók. 

4 évfolyam 41. szám / 1936.10.11. 

182. 

Az ország ellen van, aki nincsen a falu mellett… Feljegyzések a Magyar Nép Hete kiállításról. / 

Dr Papp Jenő == 4 (1936) 41 : p. 3-4 

 Beszámoló a Magyar Nép Hete kiállításról. A Turul Szövetség fiataljai, akik a kiállítást 

megrendezték ezúttal is megtették a magukét. Színekkel, számokkal, megállapításokkal 

ismétlik újra és újra a falun segíteni kell, de ugyanakkor fanatikusan bíznak a jövőben. 

183. 

Közegészségügy Az elmúlt negyedévben 36 lélekkel szaporodott Dévaványa lakossága. / Dr 

Papp Jenő == 4 (1936) 41 : p. 8 

 A cikk az elmúlt negyedév egészségügyi helyzetéről tájékoztat. 

4 évfolyam 42. szám / 1936.10.18. 

184. 

Vers / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 42 : p. 2 

 Asztalos Bálint verse: Azt álmodtam… 

185. 

Közegészségügy Milyen a község egészsége? / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 42 : p. 5 

 A község egészségügyi helyzetéről tájékoztat. Az őszi szezon mindennapi betegségei végig 

vonult a községen. A hastífusz megbetegedések csökkentek. A balesetek elhárításáról a 

munkásoknak tanfolyamot kellene rendezni. 

4 évfolyam 43. szám / 1936.10.25. 

186. 

Fórum Vet a paraszt. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 43 : p. 1  

 A vető paraszt az élet legnagyobb megtartója és nevelője. 

 

 



Dr Papp Jenő írásai 
 

40 
 

187. 

 Gábor Pál meghalt. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 43 : p. 2 

 Háromszék vármegye Sepsi járásának utolsó székely főszolga bírója.  Emlékirat, Dr Gábor Pál 

munkásságának méltatása. 

188. 

Vers / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 43 : p. 2 

 Asztalos Bálint verse: Azt álmodtam… 

189. 

Közegészségügyi kishírek / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 43 : p. 8 

 Értesülésünk szerint az egész ország területén kötelezővé teszik a diftéria és a tífusz elleni 

védőoltásokat. 

4 évfolyam 44. szám / 1936.11.01. 

190. 

Fórum Van-e népi kultúra Dévaványán? / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 44 : p. 1-2 

 A cikk bemutatja, hogy a népi kultúrának méltó helyet kell biztosítani a magyar ég alatt. 

191. 

Vers / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 44 : p. 2 

 Asztalos Bálint verse: Azt álmodtam… 

192. 

Közegészségügy Milyen a község egészsége? / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 44 : p. 7 

 A cikk a község egészségi állapotáról, és az új jégrendeletről ad tájékoztatást. 

4 évfolyam 45. szám / 1936.11.08. 

193. 

Fórum Menius Agrippa meséje és a valóság. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 45 : p. 1 

 A mese tanulsága: cicomákért ne fossza meg magát a rendes táplálkozás lehetőségétől, mert 

valóban gyomron keresztül dolgozik az ember. 
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194. 

Közegészségügy Milyen a község egészsége?  / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 45 : p. 8 

 A község egészsége javuló tendenciát mutat. Október hónapban természetes úton 23 lélekkel 

szaporodott Dévaványa lakossága. Meg kell oldani a fürdő kérdését. Az OTI bevezette a 

tanoncok heti fürdetését. Építeni kell valamilyen fürdőalkalmatosságot a tanoncok és az egész 

lakosság érdekében. 

4 évfolyam 46. szám / 1936.11.15. 

195.  

Mellékutca / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 46 : p. 1  

 A cikk bemutatja a mellékutcák állapotát. A mellékutcák lakosságát létérdekükben fenyegeti 

a járdák és a villanyvilágítás hiánya. Pótolni kell ezeket. 

196. 

Beszélgetés Békefi Benővel Ványa vallásosságáról. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 46 : p. 3 

 Beszélgetés Békefi Benővel Ványa vallásosságáról.  

197. 

Tájékoztassák az OTI érdekeltjeit jogaik és kötelezettségük felől. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 46 

: p. 8 

 Tájékoztassák az OTI érdekeltjeit jogaik és kötelezettségük felől. Felkell világosítani az 

érdekelteket, talán a népművelési előadások keretében. 

4 évfolyam 47. szám / 1936.11.22. 

198. 

Engedjünk teret a falusi moziknak. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 47 : p. 1-2 

 A mozi nemcsak új színt, hanem egészségesebb életkiélési lehetőségeket is hoz az elmaradt, 

szűk horizontokkal küzdő faluba. 

199. 

Vers / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 47 : p. 5 

 Asztalos Bálint verse: Azt álmodtam… 

4 évfolyam 48. szám / 1936.11.29. 

200. 

Tovább a megkezdet úton. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 48 : p. 1 

 Úgy gondoltuk, hogy a népi törekvéseket tudatossá téve, mozgásba hozzuk a falu 

megmerevedett társadalmát. 
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201. 

Vers / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 48 : p. 5-7 

Asztalos Bálint verse: K. Balog Péter szerelme Nádas Zsuzsánnával 

Egy tipikus Ványai népmesét dolgozott fel szabad versformában. 

202. 

Közegészségügyi kishírek / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 48 : p. 9 

 A belügyminiszter rendeleteinek ismertetése. 

4 évfolyam 49. szám / 1936.12.06. 

203. 

Néhány szó a kultúresték elé / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 49 : p. 1 

 Legyenek a kultúresték a szellem, a hit és a gyakorlatiasság forrásai, ahonnan meríteni lehet 

műveltséget. 

204. 

November hónap népmozgalmi statisztikája. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 49 : p. 7 

 Tájékoztató adatok a születések, halálozás, házasságkötések, betegségek számáról. 

4 évfolyam 50. szám / 1936.12.13. 

205. 

A rovatvezető üzenetei. Lehet-e tbc ellen véd oltani? / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 50 : p. 7 

 A TBC ellen lehet véd oltani, sőt oltanak is. A csecsemők immunizálását még a múlt évben 

megkezdték, Szeged környékén. 

4 évfolyam 51. szám / 1936.12.20. 

206. 

Amire Dévaványának múlhatatlanul szüksége van. / Dr Papp Jenő == 4 (1936) 51 : p. 1-2 

  A Dévaványai elöljárósága erőteljes mozgalmat indított, hogy a zöldkereszt akciót 

Dévaványára is bevezessék. Szükség van a Zöldkereszt akció kiterjesztésére, ehhez egy 

egészségházra, egy szülőotthonra, egy csecsemő napközi otthonra, egy modern 

járványkórházra, minta ívó kútra, a szegényház modernizálására. 
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Dr Papp Jenő írásai a Dévaványai Hírlapban. 

1937 

5 évfolyam 1. szám / 1937.01.03. 

207. 

Az ABC harminckét betűjével… / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 1 : p. 1 

 Öt esztendővel ezelőtt kizárólag a magunk erejéből, úgyszólván az abc 32 ólombetűjével 

indultunk el, hogy új ösvényt vágjunk a falusi sajtószolgálat terén. Kérjük, fogadják szívesen 

őket. Nincs más célunk, mint folytatni azt a munkát, amit a Dévaványai Hírlap első számának 

megjelenésével elkezdtünk. Vállaljuk Dévaványát minden gondjával, panaszával és boldogok 

leszünk, ha a jövőben is segíthetünk. 

 

5 évfolyam 2. szám / 1937.01.10. 

208. 

Dévaványán a mezőgazdasági munkásság megállította a szaporodását. 1936-ban csak 141 

lélekkel növekedett a község lakossága. Magas a csecsemőhalálozás, de évről-évre csökken a 

tuberkulózis pusztítása. Meg kell oldani az egészségház, a csecsemő napközi otthon és az 

erőteljesebb anyavédelem kérdését. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 2 : p. 1-3 

 Dévaványa 1936 évi közegészségügyi statisztikája: születés, halálozás, házasságkötések.  

209. 

Dévaványán megjelent az influenza. Milyen a község egészsége? / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 2 

: p. 3 

 Az elmúlt héten megjelent az őszi és a téli hónapok elmaradhatatlan betegsége az influenza.  

210. 

Mentőautót Dévaványának. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 2 : p. 4 

 Dévaványa lakosságának számánál, földrajzi fekvésnél és útviszonyainál fogva joggal igényt 

tarthat egy mentőállomás felállítására. 

5 évfolyam 5. szám / 1937.01.31. 

211. 

A miniszterelnöki expozé. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 5 : p. 1 

 Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde, a feltörekvő népi erők a középosztályban 

érvényesülhessenek. 
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212. 

Huszonöt esztendővel ezelőtt… Miről írt Dévaványa első hetilapja a „Dévaványa”, melyet már 

Papp Jenő szerkesztett. / K Tóth Ferenc == 5 (1937) 5 : p. 4 

 K Tóth Ferenc levele, emlékezés a „Dévaványa” című hetilapra, melyet már Papp Jenő 

szerkesztett.  Dr Papp Jenő 1937-ben tölti be újságírói működésének 25 éves jubileumát. 

213. 

Gátat vetnek a rühesség tova terjedésének. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 5 : p. 5 

 Gátat kell vetni a rühesség terjedésének, gondoskodni kell fürdő felállításáról. Az uradalmak 

tegyenek meg mindent a munkások egészségének védelmére. 

5 évfolyam 7. szám / 1937.02.14. 

214. 

Köszönet a távozóknak. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 7 : p. 1 

 Dévaványán mindenütt befejeződtek a tisztújítások. Megköszönjük a távozóknak a 

munkájukat, melyet falunkért, Dévaványáért végeztek. 

5 évfolyam 9. szám / 1937.02.28. 

215. 

A NEP új szervezkedése elé. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 9 : p. 1 

 Darányi Kálmán miniszterelnök rövidesen országos körútra indul, hogy új lendületet és 

bizonyos mértékben új tartalmat adjon a NEP szervezkedésének.  

216. 

Népegészségügy Milyen a község egészsége? Northon kutat létesítenek a Bogyatelepen. / Dr 

Papp Jenő == 5 (1937) 9 : p. 7 

 A község egészsége kielégítő. A felállítandó Bogyatelepi Northon kút nagy hiányokat fog 

pótolni. A község legnagyobb munkástelepe hozzájut az első közműhöz. Dévaványán 63 

fürdőszobával ellátott ház van és külön 97 fürdőkád, csak minden száz emberre esik egy 

fürdőkád. A fürdő kérdést sürgősen meg kell oldani. 

5 évfolyam 11. szám / 1937.03.14. 

217. 

Március 15 / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 11 : p. 1 

 Megemlékezés Március 15-ről. 
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218.  

Népegészségügy Hogyan javíthatunk a hónapos munkások egészségügyén. / Dr Papp Jenő == 

5 (1937) 11 : p. 7 

 Tanácsok a hónapos munkások egészségügyének javítására. Fontos lenne a munkába állás 

előtti orvosi vizsgálat, a megfelelő szálláshely biztosítása, tisztántartott és fertőtlenített 

árnyékszékre. Fontos az állandóan egészséges ivóvíz és kellő mennyiségű mosdóvíz álljon 

rendelkezésre a munkásoknak. 

5 évfolyam 13. szám / 1937.03.28. 

219. 

A magyar húsvét felé. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 13 : p. 1  

 Gondolatok a húsvétról. Vállalnia szenvedést, szolgálni az eszmét és küzdeni érte. Ezt a három 

nagy tanítást jelenti számunkra a húsvét. Járjuk végig a számunkra rendelt utat. 

220.  

Népegészségügy Dévaványa közegészségügye számokban. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 13 : p. 

4 

 Statisztikai adatok születés, halálozás, fertőző betegségek. Dévaványa lakosainak száma 

15500, területe 54545 kat.hold. Az orvosok száma 6, ezek közül kettő községi orvos, a 

községben 5 közösségi és 5 magán bába van. Gyógyszertár kettő van. A statisztikai adatok 

nemcsak járási és vármegyei, hanem országos viszonylatban is magas születési és szaporodási 

arányszámmal áll őrt a magyar vártán. 

5 évfolyam 14. szám / 1937.04.04. 

221. 

Ne egymás ellen. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 14 : p. 1 

 Küzdelem a Zamojszky-féle földbirtok bérletéért. 

5 évfolyam 15. szám / 1937.04.11. 

222. 

Elismerés dr Papp Jenőnek és a Dévaványai Hírlapnak. / (b.j.) == 5 (1937) 15 : p. 6 

 Dr Szaller Miklós m kir, tisztiorvos beszéde a Kunhegyesi Egészségnapon és kiállításon. Dr 

Papp Jenő a Dévaványai Hírlap felelős szerkesztője minden tiszteletet és megbecsülést 

megérdemel az egészség védelem terén végzett gyönyörű propaganda munkájáért.  
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223. 

Népegészségügy Április 7-én kezdődtek a hastífusz elleni védőoltások. / Dr Papp Jenő == 5 

(1937) 15 : p. 9 

 Április 7-én kezdődnek a hastífusz elleni védőoltások. Az oltás 98 %-ban biztosít védelmet a 

hastífusz ellen. 

224. 

Vers / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 15 : p. 9 

 Asztalos Bálint verse: Azt álmodtam… 

5 évfolyam 16. szám / 1937.04.18. 

225. 

Dévaványa aratta a legnagyobb sikert a Kunhegyesi Egészségügyi kiállításon. / A D.H. eredeti 

tudósítása == 5 (1937) 16 p. : 2 

 Nagy feltűnést és általános elismerést keltett a Dévaványai Hírlap plakát kiállítása, Kolozsi 

László művészi rajztudása párosult dr Papp Jenő frappánsul megfogalmazott jelmondataival. 

226. 

Népegészségügy A gyermek napközi otthon után a csecsemő napközi otthont is meg kell 

csinálni Dévaványán. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 16 : p. 4 

 A csecsemőhalálozás görbéje akkor kezd emelkedni, amikor az aratási és cséplési munkák 

megindulnak. Nyáron az anyáknak is egyik napról a másikra dolgozni kell menni, így elkell 

választani a csecsemőt és gondozásukat sokszor magukkal is tehetetlen öregekre kell bízni. A 

legkézenfekvőbb segítség csecsemő napközi otthont kell felállítani. 

227. 

Vers / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 16 : p. 5 

 Asztalos Bálint verse: Arany kalitka 

5 évfolyam 21. szám / 1937.05.23. 

228. 

Májusi csoda / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 21 : p. 1-2 

 Legyünk hűek a táji jelleghez, a magyar kultúrához, amely oly szép, mint egy májusi nap a 

maga akácvirágzásával és akác illatával. 
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229. 

Népegészségügy Heti tudósítás a község közegészségügyi helyzetéről. Tisztasági razziák, udvar 

vizsgálatok a községben – A kisbirtokos gyermeke vezet a tisztaságban. – Mennyi a Dévaványai 

munkáscsaládok napi vízfogyasztása? – Jégháború a természetes, de fertőzött jég 

használatának eltiltása miatt. – Úri étel-e a spenót? – Bérfuvarozó autóvállalat létesült, amely 

a betegszállítást is ellátja. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 21 : p. 4-5 

 Az elmúlt hét a betegségek megelőzéséről és a prevenciónak a jegyében zajlott le. Az udvarok 

takarításáról, a fürdés fontosságáról, a munkásság táplálkozásának megváltoztatásáról. 

Bérfuvarozó autóvállalat létesült, ami a beteg szállítást is megoldja. 

5 évfolyam 22. szám / 1937.05.30. 

230. 

Örök magyar miszterium / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 22 : p. 1 

 Megemlékezés a hős katonákról. 

5 évfolyam 23. szám / 1937.06.06. 

231. 

Népegészségügy Heti tudósítás a község közegészségügyi helyzetéről. A fertőzött kútvíz 

veszélyezteti a munkások egészséget. – Néhány adat a bacillusgazdák éltéből. – Szaporodnak 

a genykeltő bacilusok által okozott bőrbetegségek. – Fellocsolták a piacteret. – Minden 

élelmiszerüzletben műjeget használnak. – Milyen az ideális mentőszekrény? - Mielőtt fürdőbe 

mennénk vizsgáltassuk meg magunkat orvossal. – Május hónapban 13 lélekkel szaporodott 

Dévaványa lakossága. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 23 : p. 4-5 

 Statisztikai adatok születés, halálozás, fertőző betegségek. Tanácsokat ad a fertőző 

betegségek megelőzésére, mit kell tartalmaznia a cséplőgépek mentőszekrényének. Tanácsos 

volna, ha fürdőre utazás előtt kikérnénk az orvos tanácsát. 

5 évfolyam 24. szám / 1937.06.13. 

232. 

A tiszántúli lélek él és éltet. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 24 : p. 3 

 Gróf Szapáry Gyula a Szolnok vármegyei Gazdasági Egyesület elnöke, az elmúlt vasárnap a 

Tiszántúl történelmi szerepéről beszélt a Gazdakörben. 

233. 

Népegészségügy A tej piaci árusítása. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 24 p. 6-7 

 A tej kezelése és forgalomba hozásának szabályai. 
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5 évfolyam 25. szám / 1937.06.20. 

234. 

Népegészségügy Heti tudósítás a község közegészségügyi helyzetéről. Az aratók betegségei. – 

A leggyakoribb betegség lett a bélhurut. – Az udvar vizsgálatok kritikája. – A piac egészségügyi 

hírei. – Védekezzünk a tífusz ellen. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 25 : p. 3-5 

 Tájékoztatás az aratók betegségeiről, fontos, hogy ne fertőzött vizet igyanak a munkások, a 

piac egészségügyi helyzetéről és hogyan védekezzünk a tífusz ellen. Étkezés előtt és után 

mossunk kezet. 

5 évfolyam 26. szám / 1937.06.27. 

235. 

Aratunk / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 26 : p. 1 

 Gondolatok az aratásról. Az aratás a legemberibb és legfenségesebb munka, amely felemel, 

hívővé tesz, rendíthetetlen megnyugvást, békét és jóságot ad. 

236. 

Népegészségügy Milyen a község egészsége? / dr Papp Jenő == 5 (1937) 26 : p. 4-5 

  Tájékoztatás a község egészségügyi helyzetéről. 

237. 

Csecsemő egészségügyi előadások. / Szerző nélkül == 5 (1937) 26 : p. 5 

 A nyári hónapokban dr Vass Albert és Dr Papp Jenő felváltva minden vasárnap 3 órakor 

előadást tart a Munkásönképzőkörben. 

5 évfolyam 27. szám / 1937.07.04. 

238. 

Szövetkezetek az érvényesülés útján. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 27 : p. 1 

 A szövetkezeti mozgalom szépen ívelő. Eddig csak szövetkezet alapjait raktuk le, most 

következik a fogyasztói piacok felkutatása. 

239. 

Dévaványa küzdelmes élete az egészségügyi statisztika számoszlopainak tükrében. Az elmúlt 

negyedévben 50 lélekkel szaporodott a község lakossága. A vadvizek és az aszály pusztításai 

után Isten áldása csak a gyermek. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 27 : p. 1-3 

 A 15 500 lelket számláló Dévaványa 1937 évi második negyedének népmozgalmi statisztikája, 

házasságkötésről, születésről, halálozásról. Nagyon hiányzik a szülőotthon, és az intézményes 

terhes gondozás. Szaporodik a szívbetegek száma. 
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5 évfolyam 28. szám / 1937.07.11. 

240. 

Jegyzetek a hét margójára. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 28 : p. 1 

 Gróf Zamojszki-féle földbirtok bérletének átadása a kisparasztságnak. 

241. 

Népegészségügy. Heti tudósítás a község közegészségügyi helyzetéről. Vigyázzunk a 

cséplőgép-munkások egészségére. . Nyaralni mentek a tanoncok. – Milyen a jó házi szappan. -  

Nyílt piacon nyáron ne árusítsanak húst. – Néhány megjegyzés az országos vásárok egészség 

ügyéhez. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 28 : p. 7-8 

 Tájékoztatás a község egészségügyi helyzetéről. Az OTI tanonc nyaraltatási akciója révén 12 

tanonc ment el nyaralni. Nyáron nyílt piacon ne árusítsanak húst, ha a portól a nap 

hősugaraitól nem védett. 

5 évfolyam 29. szám / 1937.07.18. 

242. 

Népegészségügy Heti tudósítás a község közegészségügyi helyzetéről. Egy családban hét 

vérhas megbetegedés fordult elő. – Hogyan védekezzünk a villámcsapás ellen. / Dr Papp Jenő 

== 5 (1937) 29 : p. 3-4 

 Tanácsok a vérhas fertőzések megelőzésére és hogyan védekezzünk a villámcsapás ellen. 

Közegészségügyi kishírek. 

5 évfolyam 31. szám / 1937.08.01. 

243. 

Népegészségügy A köztisztaság idősszerű kérdései. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 31 : p. 2-3 

 Tájékoztatás, hogy milyen teendői vannak a lakosságnak a köztisztaság és a higiénia terén. 

Például az udvarok, kutak, árnyékszékek tisztántartása, az élelmiszerek megfelelő tárolása. 

5 évfolyam 32. szám / 1937.08.08. 

244. 

Népegészségügy Óriási jelentősége volna annak, ha az egész ország sajtója rendszeresen 

foglalkozna a népegészségügyi kérdésekkel. dr Szaller Miklós nyilatkozata a Dévaványai Hírlap 

úttörő munkájáról. / Bognár József == 5 (1937) 32 : p. 3 

 Magyarországon a Dévaványai Hírlap volt az első politikai hetilap, mely állandó rovatot nyitott 

a népegészségügynek is. Dr Papp Jenő felismerte és vállalkozott a nehéz, de előbb-utóbb 

elismerésre találó úttörő munkára. 
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5 évfolyam 33. szám / 1937.08.15. 

245. 

Darányi békéje / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 33 : p. 1-2 

 Az idén rossz volt a termés, sok munkás kereset és kenyér nélkül maradt, ezen segít, hogy 

nagyarányú közmunkák várnak közeli kivitelre. 

246. 

Népegészségügy Heti tudósítás a község közegészségügyi helyzetéről. A nyári nagy 

csecsemőhalálozást a vérhas okozza. – Védekezzünk a hastífusz ellen. – Az utcai árkokban 

állanak a vizek. – Kultúra és a közegészségügy. – Az udvarok tisztasági foka és a libatömő ipar. 

– Néhány megjegyzés a háztartási alkalmazottak egészségügyéhez. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 

33 : p. 4-5 

 Tanácsok a fertőző betegségek megelőzésére, a hastífusz elleni védekezésről. Az utcai 

árkokban áll a víz, a szerves anyagok bomlásnak indultak, megoldást kell találni a vizek 

levezetésére.  

5 évfolyam 37. szám / 1937.09.12. 

247. 

A Nagykőrösi parasztszobor / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 37 : p. 1  

 Nagykőrös gazdatársadalma szobrot emelt B Tóth Ferencnek, aki csemegeszőlő kultúrát 

teremtett a sívó homokon. 

248. 

Népegészségügy Heti tudósítás a község közegészségügyi helyzetéről. Egy napon ötször húzták 

meg a „kisharangot”. – Ötven év óta szeptemberben először írjuk le, hogy nincs tífusz 

Dévaványán. -  A lakosság egy ötöd része iskolába jár. – Egészségvédelem a leghasznosabb 

beruházás. – Néhány szó az iskolás gyermekek személyi higienéjéről. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 

37 : p. 3-4 

 Ötven év óta szeptemberben először nincs tífusz Dévaványán. Fontos a csecsemőhalandóság 

elleni küzdelem. Egészségvédelem a leghasznosabb beruházás. Néhány tanács a szülőknek a 

tisztaságról, tanulásról, helyes táplálkozásról. 

5 évfolyam 38. szám / 1937.09.19. 

249. 

Népegészségügy Milyen a község egészsége? / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 38 : p. 4 

 A lakosság egészségi állapota kielégítő. 
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5 évfolyam 39. szám / 1937.09.26. 

250. 

Báró Hellenbach / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 39 : p. 1 

 Báró Hellenbach Gottfried országgyűlési képviselő beszámolója, mint a bel-, mint a 

külpolitikai helyzetről. 

251. 

Amit a vitaminokról 1937-ben tudunk / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 39 : p. 4 

 A szervezet a vitaminokat elő állítani nem tudja, ezt pótolni kell. A vitamin védi a szervezetet 

a fertőző betegségekkel szemben és hámvédő hatása van. 

252. 

Vers / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 39 : p. 6 

 Asztalos Bálint verse: Elégia 

5 évfolyam 40. szám / 1937.10.03. 

253. 

Népegészségügy Milyen a község egészsége? / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 40 : p. 4-5 

  A lakosság egészségi állapota kielégítő. Beszámoló a Gyulai Egészségügyi kiállításról. 

254. 

Amit a vitaminokról 1937-ben tudunk (folytatás) / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 40 : p. 4 

 A vitamin tartalmú tápszerek adagolása gyógyító hatású. Tájékoztatás, hogy egyes vitaminok 

milyen élelmiszerekben találhatóak. 

255. 

Vers / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 40 : p. 5 

 Asztalos Bálint verse: Nem fáj nekem… 

5 évfolyam 41. szám / 1937.10.10. 

256. 

Népegészségügy Dévaványa népmozgalma 1937. harmadik negyedévben.  Az elmúlt 

negyedévben huszonnyolc lélekkel szaporodott Dévaványa lakossága. / Dr Papp Jenő == 5 

(1937) 41 : p. 2 

 Statisztikai adatok házasság kötések, születések, halálozás, fertőző betegségek. 
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257. 

Amit a vitaminokról 1937-ben tudunk (folytatás). / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 41 : p. 2 

 Tájékoztatás, hogy egyes vitaminok milyen élelmiszerekben találhatóak. 

5 évfolyam 43. szám / 1937.10.24. 

258. 

Négyezer kisbölcső / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 43 : p. 1 

 A kormány egészségpolitikája nem csak helyes úton jár, hanem sikerült a nemzeti 

közvéleménybe bevinni, hogy a falu és ennek őstermelő néprétege a népességpolitika 

szempontjából egyetlen erőforrás. 

259. 

Tárca Mi a fajegészségügy? / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 43 : p. 2-3 

 A faj élettartalmának, erejének, kiválóságának növelését tűzte ki maga elé, másrészt 

fogyatékosságainak csökkentésén fáradozik. 

260. 

Vers / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 43 : p. 5 

 Asztalos Bálint verse: Ősz 

261. 

Népegészségügy Heti tudósítás a község közegészségügyi helyzetéről. A tanyavilág és a 

hastífusz. – Az utcák higiéniája télen. – Népbetegség a lúdtalp. – Erélyes intézkedésekre van 

szükség a rühesség ellen. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 43 : p. 7 

 Védőoltással elejét lehetne venni, hogy ne a tanyákon forduljanak elő az első hastífuszos 

megbetegedések. Nem csak a főútvonalakon kell a járdák tisztántartására gondot fordítani, 

hanem a szűk mellékutcákon is. A lakosság egészségi állapota kielégítő. 

5 évfolyam 44. szám / 1937.10.31. 

262. 

Tárca Mi a fajegészségügy? (2) / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 44 : p. 2-3 

 A fajegészségügy az emberek összességét, a nép törzsét nézi, addig az eugenika az egyest, az 

egyént tekinti átöröklés szempontjából. 

263. 

A Dévaványai temetők költészete. Őszi napsugárban a Ványai temetőkön keresztül. / Dr Papp 

Jenő == 5 (1937) 44 : p. 3 

 Jó néha a sírok közé menekülni, itt béke van, a sírok békéje. Itt csak temetési énekek 

zengenek. „Nyugodj békében”  
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5 évfolyam 45. szám / 1937.11.07. 

264. 

Tárca A kisipari műhelyek egészségügye. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 45 : p. 2-3  

 Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről, világító testekről, a műhely padlójának tisztán 

tartásáról, mosdóról, törülközőről, köpőcsésze stb, a tanoncnak egészséges hálóhelye és 

élelmezése legyen. 

265. 

Vers / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 45 : p. 5 

 Asztalos Bálint verse: Őszi időben  

266. 

Népegészségügy Október hónapban természetes úton 19 lélekkel szaporodott Dévaványa 

lakossága. / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 45 : p. 7 

 Október hónap statisztikai adatai. Közegészségügyi kishírek. 

5 évfolyam 46. szám / 1937.11.14. 

267. 

Tárca A szappan Szappanfőzés – nagymosás – mosdás / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 46 : p. 2-3 

  A szappanfőzés története és menete. A mosás technikája megfelelő. Tanácsok a helyes 

mosdáshoz. 

268. 

Népegészségügy Milyen a község egészsége? / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 46 : p. 7 

 A lakosság egészségi állapota megfelelő. Nagyobb jelentőségű egészségi esemény az elmúlt 

héten nem fordult elő. 

5 évfolyam 47. szám / 1937.11.21. 

269. 

A megváltozott falu / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 47 : p. 1 

 A nagy világégés nyomán támadt, országokat és egyéneket egyaránt megrázó gazdasági és 

erkölcsi forrongás a magyar falu népének nemcsak életszínvonalát és életigényét változtatta 

meg gyökeresen, hanem merőben átformálta az életmódját is. 
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270. 

Népegészségügy A fűszer- és vegyeskereskedések egészségügye és vizsgálata. / Dr Papp Jenő 

== 5 (1937) 47 : p. 5-8 

 Az üzletek és környéke tisztántartása, az üzlet berendezése, az áruk elhelyezése, tárolása és 

árusítása.  

5 évfolyam 48. szám / 1937.11.28. 

271. 

Vers / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 48 : p. 2 

 Asztalos Bálint verse: Új vetés 

272. 

Vers / Dr Papp Jenő == 5 (1937) 48 : p. 5 

 Asztalos Bálint verse: Fiamhoz 

273. 

Népegészségügy Heti tudósítás a község közegészségügyi helyzetéről. A tífusz elleni 

védőoltásokat ki kell kiterjeszteni a tanyavilág lakosaira is. - Foglalkoznunk kell a nincstelenek 

lakáskérdésével. - Nagy szükség lenne szülőotthonra. - Mikor hívjuk az orvost? / Dr Papp Jenő 

== 5 (1937) 48 : p. 7 

 A védőoltások kiterjesztése a tanyavilág lakosaira is. Tél beállta elvágja a tanyasiakat a 

községtől, a sár, a járhatatlan utak. Most érezni milyen nagy szükség lenne szülőotthonra. 

Tanácsok, hogy mikor hívjuk az orvost. 

5 évfolyam 49. szám / 1937.12.05. 

274. 

Népegészségügy Mészáros és hentesüzletek egészségügye és vizsgálata. / Dr Papp Jenő == 5 

(1937) 49 : p. 7 

 Fontos a hús útja a vágóhídtól a mészárszékig, a hús vizsgálata állatorvossal, a hús szállítása. 

275. 

Heti tudósítás a község közegészségügyi helyzetéről. Milyen a község egészsége? – 

Novemberben 19 lélekkel szaporodott a község lakossága. – Miért nem volt bélhurutos 

csecsemőhalálozás Pusztaecsegen? – Terjed az egészség kultúra. – Jégháború. / Dr Papp Jenő 

== 5 (1937) 49 : p. 8 

 Jelenleg fertőző beteg nincs a községben, novemberben 19 lélekkel szaporodott a község 

lakossága, a lakosság egészségkultúrája örvendetesen fejlődik. 
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5 évfolyam 50. szám / 1937.12.12. 

276. 

Népegészségügy Hentes és mészáros üzletek egészségügye és vizsgálata (2). / Dr Papp Jenő == 

5 (1937) 50 : p. 7 

 Fontos az üzlethelységek berendezése és a húsárusítás szabályszerűségének betartása. 

5 évfolyam 51. szám / 1937.12.19. 

277.  

Népegészségügy Hentes és mészáros üzletek egészségügye és vizsgálata (3). / Dr Papp Jenő == 

5 (1937) 51 : p. 7 

 A hús piaci árusítás piaci szabályainak betartása. Fontos a húskészítmények élőállítása és 

árusítása, a szabályszerűségének betartása. A Dévaványai jégkérdés rövidesen megoldást 

nyer. 

Dr Papp Jenő írásai a Dévaványai Hírlapban. 

1938 

6 évfolyam 02. szám / 1938.01.09. 

278. 

A vöröskereszt / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 2 : p. 1 

 A vöröskereszt országos jelentőségű, helyi vonatkozásban is szép feladata van. Szociális 

gondozás, ifjúsági- és iskola egészségügyi gondozás, légoltalmi kiképzés. 

279. 

Népegészségügy Dévaványa népmozgalma 1937-ben. / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 2 : p. 5-8 

 Statisztika a demográfia és biológiai adatokról. A házasságkötések, a születések és halálozások 

számáról és annak értékelése. 

6 évfolyam 03. szám / 1938.01.16. 

280. 

A helyi sajtó / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 3 : p. 1 

 1913.01.01-én indult az első Dévaványai lap „Dévaványa” címmel. A helyi sajtó munkássága 

nem volt hiábavaló és a közönség támogatását is meghálálta a köz szolgálatával. 
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6 évfolyam 04. szám / 1938.01.23. 

281. 

Népegészségügy A tél egészségügye. / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 4 : p. 7-8 

 Javaslatok a téli ruházkodáshoz, a lakások tisztán tartásához és az étkezéshez. A község 

egészségügyi állapota kielégítő. 

6 évfolyam 05. szám / 1938.01.30. 

282. 

A kisemberek kormánya / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 5 : p. 1 

 A kormány az iparosság részére juttatott segítsége az egész községet előnyösen érinti. 

283. 

Vagyunk még magyarok / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 5 : 2-3 

 Érdemes felkutatni és megőrizni sajátosságunkat, és azután próbáljunk meg érte dolgozni is. 

284. 

Vers / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 5 : p. 5 

 Asztalos Bálint verse: Kereszthez értem 

285. 

Népegészségügy Gyermekétkeztetés. Megjegyzések a Dévaványai református egyház 

gyermekebédeltetési akciójához. / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 5 : p. 7-8 

 Az étkeztetés legfontosabb feladata elsősorban az iskolás gyermekek megfelelő élelemmel 

való ellátása. Az ebédeltetési akcióval megkezdődne a népélelmezés javítása. 

6 évfolyam 06. szám / 1938.02.06. 

286. 

Első lépés az agrárbiztosítás felé / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 6  : p. 1-2 

 A javaslat egészen minimális biztosítási terhet ró a munkaadóra s minden 65 éven felüli 

mezőgazdasági munkást öregségi segélyben kíván részesíteni. Nemcsak szociális, de erkölcsi 

tekintetben is jótékony hatást gyakorol a magyar falvak népére. 

287.  

Vers / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 6 : p. 4 

 Asztalos Bálint verse: Robogó vonaton 
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288. 

Népegészségügy A korcsmák egészségügye és vizsgálata (1). Történeti adatok. / Dr Papp Jenő 

== 6 (1938) 6 : p. 6 

 A szeszes italok élvezetének története egészen az ókorig nyúlik vissza, s majdnem ugyanolyan 

messze nyúlik az absztinencia propagandája is. Csökkenti az alkohol fogyasztást a nép 

általános kultúrájának emelkedése. Dévaványán az évi borfogyasztás átlag 140 ezer liter, 

sörfogyasztás 6 ezer liter, pálinkából 12 ezer liter körüli mennyiség fogy el. 

6 évfolyam 07. szám / 1938.02.13. 

289. 

Leventék / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 7 : p. 1 

 A cikk az ifjúság erkölcsi, hazafias és bajtársi neveléséről szól. 

290. 

Népegészségügy A korcsmák egészségügye és vizsgálata (2). / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 7 : p. 

6 

 Bemutatja miből készül a bor, sör, pálinka. A korcsma nyitás feltételei, törvényi szabályozása. 

Az italmérés és ital árusítás egészségügyi rendszabályai. 

6 évfolyam 08. szám / 1938.02.20. 

291. 

A közvagyon tisztelete / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 8 : p. 1 

 Az iskolai oktatásból nem hiányzik a polgári kötelességekre és a közvagyon megbecsülésére 

való állandó figyelmeztetés. A felnőttek részére pedig szükséges lenne, hogy iskolán kivüli 

népművelés keretében felhívják figyelmüket, hogy mennyire káros a közvagyon 

megrongálása, sőt nem illő a szó nélküli eltűrése sem. 

292. 

Népegészségügy A korcsmák egészségügye és vizsgálata (3). / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 8 : p. 

6 

 Fiatalkorúak részére szeszesitalt kiszolgálni tilos. Dévaványai állapotok és tennivalók. Az 

utolsó évtizedben javulást mutatkozik a korcsmák egészségügy tekintetében, de még ma is 

akad kifogásolni való. Fontos a korcsmák és környékének tisztán tartása. 

 

 

 

 



Dr Papp Jenő írásai 
 

58 
 

6 évfolyam 09. szám / 1938.02.27. 

293. 

Ezüstkalászos gazdák / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 9 : p. 1 

 A három hónapos téli gazdasági tanfolyamot 36 gazdaifjú sikeresen elvégezte, ezüstkalászos 

jelvényt és oklevelet kaptak. Kultúra nélkül nincs haladás, haladás nélkül nincs gazdasági 

boldogulás. 

294. 

Farsangi posta. Szerkesztői üzenetek. / Dr Papp Jenő (Asztalos Bálint) == 6 (1938) 9 : p. 2 

 Válaszok, tanácsok az olvasói levelekre. 

295. 

Vers / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 9 : p. 5 

 Asztalos Bálint verse: Új úton 

296. 

Népegészségügy Időszerű egészségügyi kérdések. Kötelező védőoltások. -  Be kell jelenteni a 

rákbetegeket. -  Néhány szó a gümőkórról. - Az élelmiszer kereskedők és iparosok orvosi 

vizsgálata. -  Milyen a község egészsége? / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 9 : p. 7-8 

 A Dévaványai Hírlap közli az oltási naptárt, a kötelező védőoltások beadásáról. Minden orvos 

köteles a Magyar Országos Rákellenes Szövetség által küldött kérdő íveket a nála jelentkező 

daganatos betegéről kitölteni és a Központi Statisztikai Hivatalnak elküldeni. A Tiszai Felsőjárás 

főszolga bírája elrendelte a közegészségügyi ellenőrzés alá tartozó üzletek vezetőinek és 

alkalmazottjainak kötelező orvosi vizsgálatát. Fertőző betegség a múlt év novemberétől a mai 

napig nem fordult elő. A népmozgalmi viszonyok megfelelőek. 

6 évfolyam 10. szám / 1938.03.06. 

297. 

Népegészségügy A szikvízgyárak egészségügye, közegészségügyi követelményei. / Dr Papp 

Jenő == 6 (1938) 10 : p. 6 

 A közfogyasztásra szánt szikvíz előállítása és forgalomba hozatala a közegészségügy 

követelményeinek minden tekintetben megfeleljen. Dévaványa évi szikvíz fogyasztása 

180.000 – 200.000 üvegre tehető. 

6 évfolyam 11. szám / 1938.03.13. 

298. 

Március 15 / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 11 : p. 1 

 Emlékezés 1848 március 15-re. 
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299. 

Népegészségügy Időszerű egészségügyi kérdések. Hova lett ezer ember? - Cselédlakás 

kataszter. -  Megkezdték az élelmiszerárusítók egészségügyi vizsgálatát. - Mezőgazdasági 

munkaszerződések. – Egészségügyi kalendárium. / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 11 : p. 5-6 

 Statisztikai adatok elemzése. Minden építéshez építési engedély kell. Az elmúlt héten 

kezdetét vette az élelmiszer árusítók egészségügyi vizsgálata. A helyes mezőgazdasági 

munkaszerződések ismertetése. Az olvasók figyelmének felhívása a tavaszi egészségügyi 

teendőkre. Kár, hogy nincs a népnek egészségügyi kalendáriuma, amely figyelmeztetné az 

olvasót az egészségügyi teendőkre. 

6 évfolyam 12. szám / 1938.03.20. 

300. 

Népegészségügy Időszerű egészségügyi kérdések. Hogyan készül a gémeskút? -  Gondoskodni 

kell a tanyavilág jó ivóvíz ellátásáról. - Mi a légmell kezelés? - Gümőkornak már a gyanúja 

esetén is forduljunk orvoshoz. - Védekezzünk a por ellen. / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 12 : p. 6 

 Gémeskút készítésének ismertetése. A jövő egészségügyi programjába fel kell venni a 

tanyavilág ivóvíz ellátásának kérdését is. A tüdővész elleni propagandát ki kell terjeszteni, már 

gyanú esetén is forduljunk orvoshoz. A lakáspor fertőző baktériumokkal van tele, nyitott 

ablakok mellett sepregessünk és minél több napfényt engedjünk be a lakásba. 

6 évfolyam 13. szám / 1938.03.27. 

301. 

Népegészségügy Időszerű egészségügyi kérdések. A jövőben az Országos Közegészségügyi 

Intézet utalja be gyógyintézetbe a tüdőbetegeket. - Még egyszer a cselédlakásokról. – Milyen 

a község egészsége? / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 13 : p. 6 

 A szegény sorsú gümőkórós betegek ingyenes ápolását újra szabályozta a belügyminisztérium 

körrendelete. A modernebb gazdaságink igyekeznek cselédeik szociális helyzetén javítani. A 

község közegészségügyi állapota kielégítő. Az egészség értékelésével, megbecsülésével a falu 

életének új fejezete fog kezdődni. 

6 évfolyam 15. szám / 1938.04.10. 

302. 

Új idők sodrában / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 15 : p. 1 

 Ezekben az új időkben be kell bizonyítanunk, hogy fajtánk, nemzetünk megállja a helyét a 

világtörténelmi események közepette. 
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303. 

Népegészségügy Időszerű egészségügyi kérdések. A falu egészség védelme a Mezőgazdasági 

Kiállításon. - 1938 első negyedében 64 lélekkel szaporodott Dévaványa lakossága. - Napközi 

otthonnal bővítik ki a Hajós utcai óvodát. / Dr Papp Jenő == 6 (1938) 15 : p. 6 

 Beszámoló a Mezőgazdasági kiállításról. Statisztikai adatok 1938 első negyedévéről. 

Dévaványán az elöljáróság a Hajós utcai óvodát szándékozik napközi otthonos óvodává 

építeni. 

6 évfolyam 19. szám / 1938.05.08. 

304. 

Hírek: dr Papp Jenő beteg. / Marton Károly == 6 (1938) 19 : p. 5 

 Dr Papp Jenő negyedik hete beteg.  

6 évfolyam 23. szám / 1938.06.05. 

24305. 

Beteg főszerkesztőnket… / Szerző nélkül == 6 (1938) 23 : p. 2 

 Beteg főszerkesztőnket Dr Papp Jenőt Budapesti betegágyánál számos Dévaványai barátja és 

tisztelője felkereste.  

6 évfolyam 26. szám / 1938.06.26. 

306. 

 dr Papp Jenő meghalt 1938.06.21-én. / Marton Károly == 6 (1938) 26 : p. 1 

 Dr Papp Jenő 1938.06.21-én meghalt. Nagy lélek vált meg törékeny hüvelyétől dr Papp Jenő 

halálával. A munka szeretetének, a fanatikus kötelesség érzetnek, a magyar falu, és a magyar 

embersors színvonalának elkötelezet önkéntese. Fáradhatatlan harcosa volt a falu 

egészségügyének. 

307. 

dr Papp Jenő élete és munkássága. 1890 - 1938 / dr Tóth Bagi József == 6 (1938) 26 : p. 2 

  1890.10.17-én született Papp Jenő, Dévaványai kisgazda családban. Kisújszállási 

gimnáziumban érettségizett, utána Budapesten tanult tovább és az orvosi pályát választotta 

és 1916-ban szerezte meg orvosi diplomáját. 1922-ben hazajött Dévaványára, hogy községe 

népének teljes erejével szolgálatára álljon. Orvosi munkája során kiemelt hangsúlyt fektetett 

a megfelelő tájékoztatásra. Mindent megtett a babonaság, a tudatlanság, a kuruzslás 

megszüntetésére és a fertőző betegségek kialakulásának megelőzésére. S tette ezt nem az 

erőszak eszközeivel, hanem a szeretett és a meggyőzés erejével. Fáradtságos küzdelmének 

eredményeként Dévaványa egészségügyi helyzete fokozatosan javult. A Kunhegyesi 1937-es 

egészségügyi kiállításon, Dr Papp Jenő munkájáról a hivatalos körök is a legnagyobb 

elismeréssel nyilatkoztak.  
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Felvilágosító munkájának kiváló eszköze volt a Dévaványai Hírlap hasábjai. Még 1913-ban 

belső munkatársa volt a Sepsi Zsigmond, helyi nyomdász által szerkesztett, de lényegében már 

ő által alapított és irányított „Dévaványa” nevű hírlapnak. Miután a község közegészségügyi 

szerkesztője lett előbb 1932-ben a Magyar Vidék, majd 1933 novemberében a Dévaványai 

Hírlapnak. Életének 48. évében ragadta el a halál. Emléke örökké élni fog. 

308. 

Ki volt Dr Papp Jenő? / dr Kenéz Béla == 6 (1938) 26 : p. 3 

 Dr Papp Jenő életének, munkásságának méltatása. 

309. 

Betegsége, halála és temetése / Szerző nélkül == 6 (1938) 26 : p. 3-4 

  Dr Papp Jenő betegsége, halála és temetése. Részvétnyilvánítások. 

6 évfolyam 27. szám / 1938.07.03. 

310. 

Még egyszer Dr Papp Jenő elhunytáról / Szerző nélkül == 6 (1938) 27 : p. 3 

 A részvét nyilvánító és vigasztaló levelekből próbálunk erőt meríteni, hogy Dr Papp Jenő 

szellemi örökét megőrizzük és tovább vigyük. 

311. 

Valaki utravált közülünk. / Dr Kiss Mihály m. kir. tisztiorvos == 6 (1938) 27 : p. 5 

 Megemlékezés Dr Papp Jenő népegészségügyi és népvédelmi munkásságáról. 

Papp Jenő írásai a Dévaványa Társadalmi és Közgazdasági Hetilapban  

1913 

1 évfolyam 2. szám / 1913.01.19. 

 

312. 

Vers / Papp Jenő == 1 (1938) 2 : p. 2-3 

 Papp Jenő verse: Új vizeken  

                                Életsiratás 

                                A dalok dala 

                                Életek 

                                Tegnap és ma 
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Megjegyzés: 

A lapot Sepsi Zsigmond Dévaványai nyomdász alapította. Az első világháború kitörése után őt hamar 

bevonultatták, így Papp Jenő orvostanhallgató vette át a szerkesztést. 1914 végén őt is behívták 

katonának, akkor Erdélyi Kálmán főjegyző vette át a szerkesztést, de a lap hamarosan meg is szűnt.  

(Lásd: Dévaványai Hírlap, 1934.09.30. 3. oldal.) 

Paraszt Írás / A Dévaványai Hírlap melléklete / 7. szám 1934.11.11. 

313. 

Vers: / Sinka István == (1934) 7 : p. 3 

 Papp Jenőnek a paraszt apák fiának szeretettel ajánlom… 

Sinka István: Anyámnak egy régi futásról üzenek 

 

Dévaványai Hírlap 

6 évfolyam 27. szám / 1938.07.03. 

314. 

Nagy lelkesedéssel fogadta a képviselő testület az egészségház létesítésére vonatkozó 

elöljárósági javaslatot. Beszámoló a f. évi április 22-én tartott képviselőtestületi közgyűlésről / 

szerző nélkül == 7 (1939) 19 : p. 2 

 B Kiss Márton főjegyző kivonatosan ismertette Dr Papp Jenőnek a község 

közegészségügyének megjavítása érdekében készített munkája azon részeit, ahol 

összefoglalva felsorakoztatta azokat az egészségvédelmi intézményeket, amelyekre 

Dévaványa községében feltétlenül szükség van. Pl: egészségház, községi szegényház, 

járványkórház újjá építése, a piactér rendezése. A képviselő testület nagy lelkesedéssel 

elfogadta a javaslatokat. 

Dévaványai Hírlap 

7 évfolyam 25. szám / 1939.06.18. 

315. 

Dr. Papp Jenő emlékezetére / sk. == 7 (1939) 25 : p. 3 

 Megemlékezés Dr Papp Jenő életéről, munkásságáról, halálának első évfordulóján. 
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Történetek Dr Papp Jenő életéből 

 

L. Papp Zsigmondné: Életsorsok 

  

 Vass Bálintné, Szitás Rozália férje a szerb harctéren olyan súlyosan megsebesült, hogy itthon 

100 %-os rokkantnak nyilvánították. Két bajtársa segítette hazajutni. Itthon az egyik kórházból 

a másikba vitték. A Dunántúlon az egyikben Ványai orvossal, Dr Papp Jenővel találkozott. Aki 

megígérte, hogy hazahozza meghalni Dévaványára. Itthon a megfelelő kezelés hatására 

felépült annyira, hogy könnyebb munkákat elbírt végezni. 

 

Békési Élet  

Néhány mozaik Dévaványa művelődési intézményeinek történetéből / Bereczki Imre == 22 

(1987) 4 : p. 484 

 A helyi lakosság életére jelentős hatást gyakorolt az 1930-as évek elején megjelent „Magyar 

Vidék”. Dr Papp Jenő helyi születésű orvos szerkesztette. Pár év múlva „Dévaványai Hírlap” 

néven jelent meg. 

 

L. Papp Zsigmondné elbeszélése alapján 

2015.11.20. 

 Dévaványán L. Papp Zsigmondné, Dékány Regina gondozta súlyos beteg sógornőjét, aki 

trombózist kapott. Nem volt szabad mozognia, teljes ágynyugalmat rendelt a községi orvos, 

Dr Papp Jenő. A gondos ápolásnak köszönhetően, lassan felépült. Sajnos mire felkelhetett 

volna újabb trombózist kapott. Regina kérte, hogy vigyék kórházba a súlyos beteg sógornőjét, 

mert igen nagy teher az ápolása. Dr Papp Jenő azt mondta, hogy ha megmozdítják a beteget, 

a vérrög elmozdulhat és a kapuig se érnek a beteggel, már meghalhat és a maga jó szíve Regina 

ezt nem tudná elviselni. Dr Papp Jenő egy mély érzésű, betegeivel odaadó, együtt érző orvos 

volt. 
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MELLÉKLETEK 

 

Dr Papp Jenő versei 

ÍRÓK – KÖNYVEK  

Asztalos Bálint (Dr Papp Jenő) verseiből gyűjteményes kiadás készül / Bognár József == 4 (1936) 

18 : p. 10 

 A Dévaványai Hírlap hasábjain többször találkozott az olvasó Asztalos Bálint nevével, de ez 

ideig csak kevesen tudják, hogy ez a név Dr Papp Jenőt takarja. Dr Papp Jenő versei elmondják 

a Ványai paraszt darabos szépségét. Dr Papp Jenő verseiből tisztán csendül az ég felé, hogy 

világgá sóhajtsa a paraszt vágyát, világgá örülje az örömét és világgá sírja a bánatát. Ezek a 

versek, most könyv alakban is megjelennek. 

Dévaványa 

1 évfolyam 2. szám / 1913.01.19. 

Új vizeken  

  ÉLETSIRATÁS 
 

Templomos anyának pogány fia vagyok, 

Lelkemből kihaltak az istenes imák, 
Tüzes csókok, a céda lánykacajok 
Rég sárba dobatták velem a bibliát. 
 

Szebb életet élni elmentem egy napon 
A lányos éjszakák muzsikás földjére, 
Hogy csókos örömbe, dalokba olvadjon 
Tavaszi testemnek forró éhes vére. 
 

Hiába sírt könnyet miattam anyám, 
Hiába… egy-egy sápadt szerelmes leány 
Édes ölelése édesebb éjszakán 
Csak virágnak nyílt a bánat koporsóján. 
 

Templomos anyának pogány fia vagyok, 
Lelkemből kihaltak az istenes imák, 
De néha – néha anyámra gondolok: 
Szeretném olvasni én is a bibliát! 
 
 A DALOK DALA 
 
Nagy gondú életem vágya a Halál 
nótát muzsikál, 
ha a csendes esték hófehér holdja 
síró tavaszon könnyét lecsókolja, 
és csengve-cseng a dal … a dalok dala 
egy fehér arcú lány 
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tűzpiros ajakán. 
 
Meghal a bánatom, s mesél az Élet 
tündérmeséket, 
és míg lelkem a Vágy fehér hajóján 
a megálmodott Jövő új vizein jár, 
csókba olvad a dal… a dalok dala 
egy fehér arcú lány 
tűzpiros ajakán. 
 
Bár fáj a csók … a bűnöm tüze éget … 
De az új élet 
friss fehér könnyel ragyog a szemembe 
friss remény csókot csókol a lelkembe 
és csengve-cseng a dal … a dalok dala 
egy fehér arcú lány 
tűzpiros ajakán. 
 
ÉLETEK 
 
Én temető vagyok … 
A szerelemnek sírt ástak már 
Bennem a kacajok. 
 

Te keresed a sírt, 
Hogy még halottammal is  
Megízleltesd a kínt. 
 

Ő várja az álmot  
Hogy a szerelem sírjára 
Ültessen virágot. 
 
 TEGNAP ÉS MA 
 
Sikoltnak, rínak a Vágyak dalai, 
mert éhes lelkemnek édes lány-falatját 
a setét gondok lomha csapatai  
felfalták. 
 
Engemet esznek a Vágyak. Az Éjszakák 
lámpa tüzénél kifázva, betegen 
érzem már a Halál lánc-testű kígyóját 
testemen. 
 
Az Ég behunyta előttem szemét … 
Rongyos húskolonc vagyok az Élet nyakán … 
bennem szülte ki tán fájdalom idegét  
az anyám. 
 
Nincs az Életemnek idegen lármája … 
Álmok se nótáznak mulatós lelkemnek, 
mióta a szívem: szennyezet oltára 
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testemnek. 
 
Tegnap még sírtam … Ma kacagok, mosolygok, 
mert nem korbácsol már Sorsom hóhér keze … 
Életem nyakáról is lehullt a Gondok 
kötele … 
 
Loptak a vágyaim egy édes szájú lányt 
ki poros arcomat tisztára mossa majd, 
ha lelkembe hullott csókjai parázsán 
forr a Dal 
 
Karmos kéj Ördögök temetés nótája 
Őt várta szívem  … Ő csókja a kedvem. 
Ő a dal … az Ének … az Élet … a Vágy … a 
Mindenem. 
 

Dévaványai Hírlap 

2 évfolyam 2. szám / 1934.01.14. 

 

DÉVAVÁNYA  

Hó behordta, köd belepte 

Élet alig akad benne 

Ásítás az egész falu 

Begubózott és szomorú 
 

Víg kurjantás sose hallik 

Minden szép fej búra hajlik 

Varjak kárognak felette 

Reménységét eltemette 
 

Öregek a fiatalok 

Nem csókolnak a leányok 

Sutban ülnek a legények 

Kérdezgetik: Minek élnek? 
 

És ha mégis akadnának 

Lázas órán lobogások 

Szándékuknak hamar vége 

Szalmaláng a temetőjük 
 

Micsoda sors hozott erre 

Sok sok bűnért vezekelve 

Régi magyar koporsója 

Dévaványa, Dévaványa 
 

1934. január 
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3 évfolyam 38. szám / 1935.09.22. 

NAGY DISZNÓTORT CSAPUNK  
 

Már hízik a tarka disznó. 
Hat kiló darát kap egy napra, 
készen is lesz András napra. 
 

Nagy disznótort csapunk, 
meghívjuk a Bálint sógort, akinek nagy 
csontnyelű disznóölő kése van 
és az urakhoz jár hentesnek. 
Zsuzsa húgomnak is szólunk, 
mert tavaly megorrolt, 
hogy nélküle tartottuk meg a disznótort. 
 

Nagy disznótort csapunk. 
 

3 évfolyam 39. szám / 1935.09.29. 

HOLNAP ELÁRVEREZNEK 
 

Magam vettem hétezer vályogot, 
magam csináltam belőle azt a sártanyát, 
magam raktam rá a veres cserepet, 
magam tapasztottam a falát, 
magam meszeltem fehérre, 
magam írtam ki a ház végére: 
készült az Úrnak ezerkilencszáz- 
negyedik évébe. 
Mégis recseg - ropog a ház, 
már látszik a falán, hogy a terhet: 
az ötszáz pengőt, 
amit a bank kölcsön adott, 
nem bírja soká. 
Érzem: 
a falak repedeznek, 
holnap elárvereznek, 
én mehetek tovább, 
de hová? 
 

3 évfolyam 43. szám / 1935.10.27. 

ÁLD MEG URAM 
 

Két szép száll deszkát vettem. 
Fizettem érte két nehéz pengőt, 
és csináltam belőle öröm szekeret: bölcsőt, 
hogy ringathassam a fiamat, 
mint szél az útszéli fát. 
Kicifráztam bicskámmal a bölcső fáját … 
Rávések egy cipőt meg egy kenyeret, 
aztán az ég felé tartom a gyereket: 
Áld meg Uram ! 
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3 évfolyam 47. szám / 1935.11.24. 

HÚGOM TEMETÉSE  
  
1. 
Apám az ereszaljából kihúzott egy nádszálat. 
Megmérte vele a kishúgom hosszát, 
aki meghalt veres himlőben 
és kinyújtva, felkötött állal feküdt a bölcsőben. 
Hetven centi pont, mondta az apám. 
Aztán a nádszállal a kezében 
a koporsóshoz ment és alku nélkül 
négy pengőért egy kékre festett koporsót vett. 
2. 
Anyám fehér ruhába öltöztette a kis lányt 
és virágot tett a halott kezébe. 
Majd a halottat az asztalra tettük 
körülültük és megbeszéltük, 
hogy nagyapja mellé temetjük 
öreg sírba, de új padmalyba. 
3. 
Apám ezalatt fejfát csinált 
a culápnak szánt akácból. 
Megfüstölte  a fejfa fejét 
és bicskával rávéste a kis lány nevét, 
közben ujjasával meg-meg törölte a szemét. 
4. 
Másnap jött a kántor úr és míg énekelt, 
apám leszegezte a koporsó fedelét. 
Sírtunk … 
Majd a temetőbe mentünk. 
Apám a fejfát,  
anyám a koporsót vitte a hóna alatt. 
és egy szót sem szóltunk egymáshoz. 
5. 
Anyám két hétig fekete kendőt viselt. 
A halott kis ingét, piros cipőjét 
zsebkendőbe kötve egy este  
a sifon aljába tette. 
Apám a pipáját tömte szívta, 
mert a pipa vigasztalta, 
és csak annyit mondott: 
ha nyáron a búza hét mázsát fizet 
akkor – meglássátok – márványból 
emelek sírkövet. 
6. 
 A búza hét mázsa tíz kilót fizetett 
és áll a sírkő a húgom sírján 
a temetőben: a Vágás alján. 
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3 évfolyam 48. szám / 1935.12.01. 

ÉNEK A VIRÁG TEHÉNRŐL 
 

A tehenemet Virágnak hívják. 
Füstös nyakú, paraszt, magyarfajta. 
A „B” bíjog van rajta 
és tíz liter tejet ad egy fejésnél. 
Csak az a baja, hogy ellésnél 
roppantul félti a fiát. 
 

Vasárnap üszőt ellet a virág 
pápaszemes vörös tarka borjút, 
mit köszönthetek Tóth Tamásnak, a gulyásnak, 
ki nagy kommendálója, a svájcer bikáknak . 
De nem szégyenítem vele a tanyám, 
mert az anyám, - tudom –  
bottal verne ki onnan, 
ha Virágot a fiával 
Szentgyörgynapkor oda kihajtanám. 
 

Két csecsből szoptatom Virág fiát, 
adok neki bőven abrakot, és ha eléri a száz kilógrammot túl adok majd rajta 
a Turi vásáron. 
Aztán István szomszéddal  
nagy áldomást csapunk. 
És tíz pengőért csengőt veszek  
a Virág nyakára, 
 és úgy hajtom ki  
Szentgyörgynapkor a Réheli tanyára. 
 

4 évfolyam 2. szám / 1936.01.12. 

ASSZONY KERESÉS  
 

Az asszony várásba már bele fáradtam. 
Utolsó kenyeremet már megsütöttem, 
útra valónak a tarisznyámba tettem. 
Holnap felveszem ünneplő ruhámat, 
két lovamat a Gyöngyvért meg az Áldáskát 
befogom a sárga szekérbe, 
s asszonykereső két lázas szemmel 
megyek a keréknyomok után messze …  
hol fényvirágot nyit az este. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Ha találkozom majd az Asszonnyal 
az ülés deszkájára szűröm ráterítem, 
magam mellé ültetem és átadom neki a kenyeret, hogy áldott kezével először  
Ő szegje meg. 
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4 évfolyam 12. szám / 1936.03.22. 

PARASZT – LEVÉL EGY ÚRIASSZONYHOZ …   
 
Hívlak magamhoz, mint Isten hívja ki a földből 
a füvet a virágot életet ünneplő tavaszi nászra. 
Életem ujjong utánad, mintha csak te tudnál adni nekem mindent: vizet és kenyeret. 
Mesekirályok aranyos ruhájába csak te tudnál öltöztetni, te – a szemembe nyíló szép asszonyvirág. 
Ekémmel a sovány sziken neked írok titkos levelet. Minden barázda egy - egy sora. 
Betűi meg azok az apró kenyér magvak, 
melyeket áldást váró kézzel a barázdákba hintek. 
Kaszámmal érted vágom a legszebb széna rendet. 
Csákányom, kapám nyelétől miattad véres a kezem. 
Korpa kenyéren miattad élek, mert azt akarom 
hogy a fehér kenyér csak a tied legyen. 
Neked teremjen a rét, a szik és minden, 
mit kezem után az Isten a földnek ad, 
a tied legyen. 
Legelésző nyáj, szántó ökörpár, búzakereszt, 
boglya, kazal mind csak azt hirdessék, 
hogy érted dolgoztam, 
ki az árnyékomban állsz majd egyszer asszonynak, 
kis házamba jössz el majd százszorszép virágnak, úri ruhádnak illatos selymével. 
Mi nekem elért fény lesz, neked lemondás mindarról, mit az álomkoronás királyfiról hittél 
ki fehér palotában lakik egy mesebeli kék tó partján, és ezer éve vár reád, 
hogy virágokból vesse meg ágyad, 
hogy aranyhintón vigyenek táltosai 
szerelmes muzsikájú szelek szárnyain. 
Mond, nem fog-e fájni, ha arany cipő helyett 
paraszt csizmát cipel majd a lábad, 
ha virágok helyett szúrós szalmazsákon álmodol majd 
a kenyérről, amelyből mindig kevés van, 
gyermeked karton ruhájáról, melyért a boltos mindig sokat kér 
és a homlokomról, melyre ezer ránccal lesz majd ráírva, 
hogy harcosa voltam a kenyérnek. 
Viharban, szélben esőben csak azért küzdöttem, 
éjjelt nappallá csak azért tettem, 
hogy egy percig se érezd a szegénységet, 
hogy fiadnak szebb legyen majd az élete. 
Mindaz, amit magadnak álmodtál az övé legyen, 
neki legyen aranyos hintója, táltos szép lova, 
drága asszonya. 
Mond fáj-e, hogy leírtam mindezt? 
Az álom, mely szépségével elbűvöl, más mint az élet. 
Ez csupa küzdés, lemondás, kibékülés. 
Porba hulló álmok halotti torán való kesergés. 
Ha félsz az élettől, mely előtted áll, 
ne áldozd fel álmaid. 
De vigyázz az álom elmúlik egyszer  
és ha leveted azt a sok pompát, mit szépítőszernek magadra vettél, 
ne nézz a tükörbe, mert megijedsz magadtól. 
A valóság nem szép, de széppé teszi az, ami elkoptatja az életet: a munka és a küzdés. 
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És megáldja majd a gyermek, aki először költi fel benned a nőt,  
ki először csimpaszkodik a nyakadba 
és először vallja be neked: milyen csúnya, de milyen hős az apám ugye anyám. 
Ezért az egy szóért: anyám, milliók mondtak le 
álomtrónokról, 
aranyhintókról, táltosokról, fehér palotákról 
és mentek el egyszerű kunyhó – lakóknak. 
Mert az életnek a szegénységben is van egy aranypénze: a boldogság, mely millió éve már  
legszebben ebben a gyermek ajkáról elhangzó szóban csendül fel: anyám, anyám. 

 
4 évfolyam 40. szám / 1936.10.04. 

AZT ÁLMODTAM, 

 
 hogy a község a dögtemető helyett állati hullaemésztő vermet létesít, 
 hogy a községháza előtti parkban felállították az ország zászlót, 
 hogy a község mentőautót szerzett be, 
 hogy zene tanfolyam nyílt Dévaványán, 
 hogy fejleszteni fogják a közvilágítást, a községi szegényházba és járványkórházba bevezetik a villanyt 
és a Bogyatelep bejáróinál egy – egy villanylámpát állítanak fel, 
 hogy a járdán haladó kerékpározók kerékpárját a csendőrség lefoglalja, 
 hogy a Vöröskereszt Egylet Dévaványai fiókja közgyűlést tartott s a tél folyamán polgári- légvédelmi 
és házi betegápolási tanfolyamot rendez, 
 hogy a polgárság körében erős akció indult meg nemzeti zászlók beszerzése végett, 
 hogy a legeltető társaságok eltiltották a legelőkről a trágyának tüzelő céljára való elhordását, 
 hogy a tél folyamán Dévaványán főző- ipari továbbképző szövő-, kosárfonó, bekecs készítő, méhészeti-
, kertmunkásképző, zöldmező tanfolyamot rendeznek, 
 hogy községszépítő egyesület létesült s a 
jövő nyáron virágkiállítást rendeznek, 
 hogy felül vizsgálják az összes körök és egyesületek könyvtárait és a nem megfelelőket kiselejtezik, 
 hogy megalakult a Dévaványai gazdák lótenyésztő egyesülete és a jövő nyáron Atyaszegen lóversenyt 
rendeznek, 
 hogy az összes községi tisztviselőket és élelmiszer kereskedőket beoltanak hastífusz ellen, 
 hogy a Turérban jövő évben nem lehet újabb házat építeni, az ott lakókat pedig a tervbe vett 
községszéli telepítés alkalmával helyezik el, 
 hogy összeírják az egészségtelen lakásokat s nem engedik meg, hogy a munkáscsaládoknak 
ablaknélküli kamrákat és istállókat adjanak ki bérbe lakások gyanánt, 
 hogy a csendőrlaktanya melletti erdőt sétakerté alakítják át, 
 hogy egy rokkant a piactéren kerékpár megőrző állomásra kapott engedélyt, 
 hogy a község közegészségügyi szempontból eltiltotta a túréri cigányok lótartását, 
 hogy megalakult a színpártoló egyesület, 
 hogy az artézi kutak vízcsapjait fertőzések elkerülése végett lábbal nyitható csapokkal látják el, 
 hogy uszoda és fürdőbizottság alakult és részvénytársasági alapon strandfürdőt létesítenek, 
 hogy községi múzeum létesült, Dévaványa történelmi és kulturális emlékeinek gyűjtése és megőrzése 
végett, 
 hogy a Dévaványai sakk – kör újra megkezdte működését, 
 hogy megalakult a Dévaványai gyümölcstermesztők egyesülete és gyümölcsfa permetező gépet 
szereznek be, hogy a növényi és állati kártevők ellen hathatósabban tudjanak védekezni, 
 hogy hatósági mérleget állítanak fel a baromfi piacon, 
 hogy községi munkásbérházat állítanak fel s a piac helyett a munkaközvetítés a bérházban történik, 
 hogy a piactéren nyilvános illemhely létesült és szemetes ládákat állítottak fel, 
 hogy az őszi esőzések beállta előtt az utcai szennyvíz levezető csatornákat rendbe hozzák. 
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4 évfolyam 42. szám / 1936.10.18. 

AZT ÁLMODTAM, 
 
 hogy a temetőben kutat ástak a sírok virágainak locsolásához szükséges víz előteremtésére, -  
 hogy a házak utcai frontján lévő esővíz levezető csatornákat kitisztíttatják és ki javítatják és ezáltal 
elejét veszik annak, hogy esős időben a járókelők zuhanyok alatt legyenek kénytelenek járni, -  
 hogy a község főbb útvonalain község szépítészeti okokból fákat kivágni vagy ültetni csak a községi 
mérnöki hivatal engedélyével lehet, -  
 hogy a község történelmi alakjainak arcképeit megfestik és a közgyűlési terem falain elhelyezik, -  
 hogy a Bogyatelepet és a Vastelepet a község életében jelentős szerepet vitt férfiakról nevezik el, -  
 hogy a selyemhernyó tenyésztés előmozdítása végett a Bogyatelep, a Vastelep és Pusztaecseg utcáit 
eperfákkal fogják beültetni, -  
 hogy megvizsgálják a túrérben lakók illetőségét és a nem Dévaványai illetőségűeket, illetőségi 
helyeikre utalják, -  
 hogy megalakult a Dévaványai zenebarátok egyesülete és zenekart alakítanak, - 
 hogy díjtalan idegen nyelvtanfolyam nyílik Dévaványán, -  
 hogy hatósági gondokság illetve ellenőrzés alá helyezik azokat, akik nyári keresetüket fölöslegesen 
elköltötték és a tél közeledtével újra inségsegélyre várnak, -  
 hogy a Gazdaszövetségben gazdatitkári állást szerveznek, -  
 hogy Pusztaecseg, Bogyatelep és Vastelep névtelen utcáinak nevet adnak, újra számozzák őket s a 
járdák építését megkezdik, -  
 hogy Pusztaecsegen megnyit a heti piac, -  
 hogy szigorúan megbüntetik azokat, akik esős időben a járdáról és az utcai átjárókról a sarat nem 
takarították el, -  
 hogy a község belterületén a fakéményeket lebontották, -  
 hogy a Bogyatelepen Norton – kutat fúrtak, -  
 hogy a kertbirtokosok szövetkezeti alapon gyümölcs aszalót létesítenek, -  
 hogy jövőben a fásítási és parkosítási munkálatok kapcsán gyermek-játszóterek létesítésére is 
gondolni fognak, -  
 hogy a községháza udvarán felépül az első minta – cement trágyatelep trágyalé gyűjtővel, -  
 hogy a vásár utca folytatásában a Szeghalmi úton keresztül gyalogjárdát létesítenek a Vásártérhez, -  
 hogy esténként kivilágítják a toronyórát, -  
 hogy a piaci és vásári helypénzeket feltüntető táblázatot sokszorosítják és a nyilvános helyeken 
(korcsmákban, vendéglőkben, kaszinókban, egyesületekben, a piactéren, a vásártéren stb.) 
kifüggesztik. 
 
 

4 évfolyam 43. szám / 1936.10.25. 

AZT ÁLMODTAM,   
 
 hogy mozgalom indult meg a kutya-tulajdonosok között, a kutyáknak veszettség ellen való beoltása 
érdekében, -  
 hogy az Árpád utcai háztulajdonosok a házuk előtt elvonuló utcarészt parkírozni fogják s a parkírozott 
útszegélyek fenntartásáról önmaguk gondoskodnak, mert ezáltal nemcsak a község szépítéséhez 
járulnak hozzá, hanem saját otthonuk környékét is szebbé teszik, -  
 hogy a vágóhídon jéghűtéses hűtőberendezés készül, -  
 hogy zálogház nyit Dévaványán, -  
 hogy a község közgyűléseken gyorsírót alkalmaz, -  
 hogy megalakult az Állatvédő Egyesület Dévaványai fiókja, -  
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 hogy a zöldfőzelékek propagálása végett, tavasszal, a Stefániában és a községi orvosi rendelőben 
spenót és sóska magot osztanak ki az anyák között, -  
 hogy Atyaszegen pulikat fognak tenyészteni és a terelésre betanított pulikat exportálni fogják, -  
 hogy a nőegyletek a szegény iskolás gyermekek részére ócskaruha gyűjtőnapot rendeznek, -  
 hogy házi vászon és szőnyegszövő műhelyet létesítenek Dévaványán, -  
 hogy a piaci és vásári helypénzszedők karszallagot fognak hordani, -  
 hogy a fészekrakó hasznos énekesmadarak helyhezkötése végett műodvakat raknak a községi ligetek 
és kiserdők fáira.  
 

4 évfolyam 44. szám / 1936.11.01. 

AZT ÁLMODTAM, 
 
 hogy a Munkások Önképzőkörében játékkészítő tanfolyamot rendeznek és a földmívesek által 
készített játékokat „karácsonyi vásár” keretében eladják, 
 hogy a vágóhídon a levágott állatok vérét összegyűjtik és a községi szegényház élelmezésénél 
felhasználják, 
 hogy újévkor a kereskedők vevőiknek nem adnak ajándékot, hanem az újévi ajándékok beszerzésére 
szánt összegeket a jövőben létesítendő „Községi Szülőotthon” alapja javára ajánlják fel, 
 hogy a gazda, iparos, kereskedő ifjak körében mozgalom indult meg, hogy csereakció formájában 
tavasszal hosszabb belföldi, esetleg külföldi tanulmányútra mehessenek, 
 hogy a kereskedők kirakatversenyt rendeznek, 
 hogy a rendőrség mérleg-razziát tartott a piacon, 
 hogy az I. kerületben is lakik községi szülésznő, 
 hogy a községháza udvarán meteorológiai állomást létesítettek, 
 hogy a mozi előcsarnokában szemétgyűjtő kosarat és hamutartókat helyeztek el, 
 hogy a Tövis utca 1 számú ház összedőlt, 
 hogy köztisztasági és porvédelmi szempontból a jövőben a község főutcáján eltiltják a csorda hajtást, 
kijelölik és táblákkal jelölik meg azokat az utakat, amelyeken a csorda járhat, 
 hogy ingyenes helyesírási és fogalmazási tanfolyam nyílik Dévaványán.  
 

4 évfolyam 47. szám / 1936.11.22. 

AZT ÁLMODTAM,   
 
 hogy a Bogyatelepi és a Pusztaecsegi lakosok részére a Kisújszállási kövesút mellett gyalogjárdát 
építenek, mert a közlekedési kódex szerint a kövesúton gyalogosoknak járni nem szabad, 
 hogy a Dévaványai kereskedők bevezetik a szabott árakat, 
 hogy gazdasági szerszám-készítő műhely nyílt Dévaványán, ahol ásó, kapanyeleket, létrákat, 
gereblyéket stb. fognak készíteni, 
 hogy a Dévaványai Méhész Egyesület a tél folyamán munkaképességükben csökkent vagy rokkant 
mezőgazdasági munkások részére tanfolyamot rendez a méhészet fellendítése végett, 
 hogy megalakult az első Dévaványai Műkedvelő gárda és a tél folyamán operett előadásokat fognak 
rendezni, 
 hogy megalakult az Iparos Nyugdíjintézet Dévaványai csoportja, 
 hogy a mellékutcában lakók több vagon szénsalakot igényeltek a MÁV-tól, hogy azokon a helyeken, 
ahol nincs járda, salakjárdát készítsenek, 
 hogy a nyilvános előadásokon mindenki pontosan jelent meg és hogy a moziban az előadást a 
közönség csendben, megjegyzések nélkül nézte végig. 
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4 évfolyam 48. szám / 1936.11.29. 

K. BALOG PÉTER SZERELME NÁDAS ZSUZSÁNNÁVAL Népmese  
 
1. 
Mint úti fű a kerékvágásos Szeghalmi úton, 
úgy született egy szegény anyától K. Balog Péter, pitymallatkor szentgyörgynapkor 
Nagysimaszigeten. 
A Ványai anyakönyvbe nem írták be nevét 
tintával, pennával, 
kemény nyakát nem fogták be 
iskolák jármával,  
mégis ismerte őt a falu, a világ 
roppant erejéről, kemény nézéséről, 
híres szépségéről. 
Szépapáink szép, kevély életét versekbe foglalták, 
gyarmati, ladányi uraknak, de sokszor elmondták K Balog Péter 
véres történetét, 
szörnyű nagy szerelmét 
Nádas Zsuzsannával. 
 
2. 
Túl a Tókerten, az őrhalmi gáton fehér tanya állt a nádasok között. 
Itt élt a falu legszebb lánya, 
a halász lánya. Nádas Zsuzsanna. 
Termete sudár volt, mint a réti nád, 
nézése maga a kék ég. 
Szemében a zsombékok fojtott tüze égett, 
tizenhat évének százszorszép álmával, 
ezeregy vágyával. 
Sásszínű selymét, ha magára vette, 
hófehér két karját, ha ég felé emelte, 
a nap is megállt Őrhalom felett 
csodálni szépségét. 
Hát még este, amikor a mocsári tüzek, mint kék lámpák kigyúltak a réten 
és az ég tetején világított a hold. 
Nem lehet pennával leírni azt a dalt, 
melyet Nádas Zsuzsanna dalolt. 
Csakúgy rezgett a fűszál, mintha szél ölelné, 
hajlott a nád a hangja után és 
vitte magával az esti szellő hét határ felé, 
üzenetnek K Balog Péternek 
Nagysimaszigetre. 
 
 
3. 
K. Balog Péter számadó juhász volt Nagysimaszigeten, hét mérföldnyire 
hét falu tornyától övé volt a határ. 
Legelőjét illatos füvekből az isten keze szőtte 
és teleszórta sok sárga virággal, pusztai madárral K. Balog Péternek gyönyörűségére. 
Azt mondják ezeregyig számolt, míg juhait olvasta. 
Aranygombokból húsz volt a lajbiján. 
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Szűrét Karcagon  száz forinton vette, 
ezüst kampóját Váradon csinálták, 
patyolat ingét Csudaballán szőtték, 
valódi selyemmel egy évig hímezték 
csodálatos szépre. 
 
4. 
 Száz esztendő alatt nem született szépnek, 
nagynak és erősnek Nagysimaszigeten 
csak K. Balog Péter. 
Tölgyerdőben a legszebb fa lett volna, 
Meseországban maga a király szépsége 
ereje hatalmán. 
Kevély szép járása, szeme pillantása 
hírét vitte messzire. 
Sok szép fehér népek hétszámra nem ettek, 
tippant meszelőknek csak Szigetben szedtek, 
Komádi cigánnyal kártyákat vettettek, 
javasasszonnyal bájitalt főzettek 
szívük bánatában K. Balog Péterért. 
Roppant erejéről Budán is beszéltek. 
Saját szemével nem egy ember látta, 
hogy egy újjal két ürüt felemelt. 
Puszta kézzel a villámot elkapta 
és karikásként vele akkorát cserdített, 
hogy még a holtak is hallották 
a tókerti sírokban. 
Gyomrával sem szorult keserű füvekre. 
Hét szakácsnak főztjét, 
harminc kövér tyúknak nyárson sütött testét 
jóízűen megette. 
Akós hordó borát, ha szájához vette 
mennyasszony szemébe könnynek kevés lenne 
amit másnak hagyott 
a násznép borából. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
5. 
De ha leszállt az este, az őrhalmi gáton 
a nádas felé felszökött a hold 
K. Balog Péternél csendesebb legény tán 
Hétországban sem volt. 
Jómaga szénából pásztortüzet gyújtott, 
piros lánggal írta fel az égre 
Nádas Zsuzsánnának szíve üzenetét, 
roppant nagy szerelmét. 
S mikorra az égen, mint apró virágok, 
kis csillagok nyíltak, 
az őrhalmi gáton, a legszebb piros szájon 
felcsendült egy nóta 
mit száz esztendő óta 
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nem hallott a nádas. 
És vitte a szél messze Nagyszigetre 
szerelmes válaszul K. Balog Péternek. 
S harmat levélnek, levél a virágnak 
virág meg a napnak 
virradatkor - alkonyatkor 
nem beszélt egyébről mint 
K. Balog Péter és Nádas Zsuzsanna 
örök szerelméről. 
Ványán is a népség este a fonóban 
sergő rokka mellett csak az dalolgatta 
Szentgyörgynapkor, kiveréskor 
amikor legszebben dalol a madár, 
amikor harmatban fürdik a vadvirág, 
amikor legselymesebb a fű, 
amikor holddal játszik a felleges éjjel, 
tartja mennyegzőjét 
szép Nádas Zsuzsánna K. Balog Péterrel. 
 
6. 
De a sors könyvébe máskép volt beírva 
Isten betűivel K. Balog Péter sorsa. 
Lakodalma előtt tizenhárom nappal 
az őrhalmi gáton, megjelent lóháton, 
száz szolga hadával Mirhófalu ura: 
Nemes Nagykun István. 
„Eljöttem érted szép Nádas Zsuzsánna” 
- kezdte beszédét nemes Nagykun István – 
„Hívlak a szívemmel Mirhó kastélyába, 
Mirhó kastélyának százegy szobájába 
hites feleségül. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
„ Nemes Nagykun István, ha kastélyodban ezer szoba lenne, 
az ezer szobában minden arany lenne, 
akkor sem hagynám el szívem választottját 
Nagysimaszigetnek számadó juhászát  
senki aranyáért” 
„ Ha nem jössz is, viszlek, Mirhó falujába, 
Mirhó falujának legszebb kastélyába, 
a legszebb kastélynak százegy szobájába 
szívem kincséül, hites feleségül.” 
Nemes Nagykun István be sem fejezte szavát, 
már is elővezettek egy hófehér paripát 
Szép Nádas Zsuzsánnát a nyeregbe ültették, 
s mikorra a Ványai toronyban éjfélt vert az óra 
hites feleségnek elvitték Mirhóra. 
 
7. 
Piros köntösben kelt másnap a nap, 
villámokkal hímzett felleg párnáiról. 
S mint szószékről a pap, 
menydörgött az ég 
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Nádas Zsuzsánna rettentő sorsáról, 
Mirhó kastélyába történt rablásáról. 
A füvek harmatja tiszta könnyé vált, 
 az őrhalmi gátról ezer fekete madár 
sírása szállt messze … Nagysimaszigetre. 
Gyarmat, Ladány, Ványa hétszáz szép legénye 
üzenetet küldött K. Balog Péternek, 
hogy életüket felajánlják, 
szép Nádas Zsuzsánnát még éjjel 
visszahozzák Mirhó kastélyából. 
 
8. 
K. Balog Péternek nem kellett segítség. 
Egyedül indult el Mirhófalva felé, 
roppant haragjával, szíve hatalmával 
igazságot tenni …  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Már feltűnt az ég alján a hold karimája, 
mikor elért nemes Nagykun István ősi falujába. 
A hold ezüst sugárral vonta be Mirhó kastélyának mindegyik ablakát, 
csak egy maradt sötéten, 
hol Nádas Zsuzsánna imára font kézzel, 
szörnyű sejtelmekkel várta az éjszakát. 
A kastély udvarán a béres legények  
már hordókat görgettek, 
kövér birkahúsból jó nagyokat ettek. 
Bent meg a konyhában a jércéket, rucákat 
ezerszámra ölték, 
kalácsot, perecet, verőcést 
szüntelen sütötték, 
mikor K. Balog Péter a kastély előtt megállt, 
hol őrséget állt tizenkét szép huszár. 
Péter csak félszemmel tekintett le rájuk, 
már is földbe süllyedt derékig a lábuk. 
A béres legények csak árnyékát látták, 
mégis nyúlként mentek a Berettyó partjáig 
és szívdobogást kaptak holtuk napjáig. 
A szakácsok kezéből kiesett a kanál, 
mikor a kastély kapunál 
megállt Balog Péter egyetlen egy percre. 
De kezét a kilincsre sem tette 
tanu rá az egész Mirhó falu 
önmagától nyílt ki a előtte a kapu. 
 
9. 
A kastély tornácán vőlegény ruhába: 
ezüstös, aranyos meggyszínű dolmányba 
várta Balog Pétert nemes Nagykun István. 
Két szemével úgy nézett fel rája, 
mint gyermek néz a hatalmas tölgyfára, 
mely kinőtt az erdő fái közül … 
Arca sugárzott, mint a felkelő nap. 
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Lelkében csend volt, mint templomban, 
hol két szívért imádkozik a pap. 
Beszéde csengett, mint az esti harangszó. amikor nyelvéhez ért szívéből a szó: 
„Házam népe, féltve életét, gyáván megfutott. 
Én itt maradtam, mint küszöbre feküdt eb 
őrizni rabolt kincsemet, 
mit tőlem elvinni nem lehet. 
Erőd ledönthet, mint szél a porból épült várat, 
véremmel festheted át pirosra az éjszakát. 
Jaj szót nem ejtek. 
Tégy amit akarsz velem, 
nem én raboltam, hanem a szerelem. 
 
10. 
„Rabló! A mézes beszéd csak fehérnépnek való” 
Ez volt a válasza K. Balog Péternek. 
S a szűre ujjából bicskáját kihúzta, 
hatalmas döféssel Mirhó urának  
a szívébe szúrta. 
 
Folyt a vér, mint árva kicsi folyó 
kanyargott a legszebb szoba felé: 
Nádas Zsuzsánna sötét szobájába. 
Sötét szobájának sötét ablakába. 
Sötét ablakának sötét üvegére, 
nemes Nagykun István  utolsó csepp vére. 
Majd hirtelen piros tűz gyúlt ki az ablak üvegen, 
vérpiros szín borult a sötét falakra 
és csodák csodájára 
piros rózsaként egy piros szív 
nyílt rá az ablakra. 
Nádas Zsuzsánna látta e nagy csodát 
s titkos rejtelmek járták szívét át. 
Öltözött azonnal nehéz gyászruhába, 
a kastély aranyát, gyöngyét rárakta magára, 
fekete fátyollal takarta el arcát 
és gyémánt gyertyával a kezébe 
ki ment a tornácra K. Balog Péter elébe. 
 
11. 
„Péter! Nemes Nagykun István halott teste mellől nem tudok mást adni neked a szívemből, csak a 
gyűlöletet. 
Gyilkosnak nem leszek hites felesége, 
nem tudnék sohasem nézni a szemébe. 
Gyenge virágszálként korán elhervadnék, 
kísérne örökké egy nehéz, véres emlék, 
nemes Nagykun István vérző piros szíve 
piros rózsaszálként ablakomra nyílna, 
velem együtt talán fű, fa, virág sírna. 
Inkább elbujdosok messze Nádországba, 
fekete ruhába, örök éjszakába, 
holdszínű halottnak” 
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Szólt és elindult fekete ruhába, 
örök éjszakába holtszínű halottnak. 
Apró lába nyomán Mirhótól Réhelyig 
kék virágok nyíltak. 
Nádasok felett még a sirályok sírtak. 
Elejtett könnyei gyöngyszemekké váltak, 
kicsi mécsesként lobogtak az éjben, 
viharban és szélben mutatták az utat. 
 
12. 
Hová ment el, hová tűnt el 
a tova szálló fellegekkel, 
csak a nádas tudja. 
A nádas nevelte, a nádas szerette, 
halott leányát magához vette, 
vízi liliomok kelyhébe temette. 
Mi csak annyit tudunk, hogy amerre járt: 
Mirhótól Réhelyig lába nyomán  
még ma is nyílik a kék virág. 
 
13. 
K. Balog Péternek szörnyű lett végzete, 
mint futó bolond tért vissza Nagysimaszigetre. 
Azt mondják hét évig kereste Nádas Zsuzsánnát, hétszer bejárta  
hét falu határát. 
Hegyet hordott össze két véres kezével 
az őrhalmi gáton és holdas éjszakákon 
itt várja párját Nádas Zsuzsánnát 
lakodalmi estre. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Tizennégy év után egyszer egy csillagos éjszakán 
K. Balog Péter álma is véget ért. 
A futó bolond szíve megállott, 
de fakó arcán mosoly sugárzott 
Nádas Zsuzsánna –  
a halott mindent megbocsájtott. 
 

5 évfolyam 16. szám / 1937.04.18. 

ARANYKALITKA  
 
  Messze valahol, palotás városon, nekem is van egy szép Álomasszonyom, aki aranykalitkában él. 
  Ibolyának nyílt ki fölötte az ég, a földre sem lép, drága szőnyeg mezőkön, hímzett virágok közt 
táncolva szökdel. 
  Csupa fény, csupa káprázat körülötte minden, ahová néz szépségét, ruhája selymét mutatja neki az 
ezüstből vert hízelgő tükörkép. 
  Beszélnek hozzá a régi képek, a falak, ágyában egykor királyok aludtak. 
  A gőg és hiúság mint két jó barát kíséri árnyékát. 
  Cseléd neki mindenki, ki rangban alatta él, kinek sósabb vagy soványabb a kenyere, mint az ö asztalán 
a böjti ebéd. 
  Gyűlöl, mint ahogyan a fény gyűlöli a szürke göröngyöt, mert árnyékot lop útjába. 
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  De ujjong a gyöngyök naptól lopott fényén és ha elvarázsolják a titkos fénycsodák, úgy ül a pompa 
trónján, mint gyűrűjében a briliáns. 
  A gazdagságtól mámorban él egy más világot, nem érzi meg a tavaszt, nem látja meg a virágot, mely 
a hegytetőkről integet felé. 
  Zongoráján valami régi, halott nótát játszik, pedig a kertjében az almafa új tavaszt virágzik. 
  De egyszer új füvek, új mezők tavaszán, mint egy halott szeme felpattan a lakat az aranykalitkán. 
  És az Álomasszony útra kell. 
  Otthagyja gyöngyét, aranyát, felköti lábára a szegénység saruját és egy este a szobámba lép, hol 
ágyam felett őrzi még emlékét egy sárgult fénykép. 
  Ruhája régi, miben először láttam és imádtam. 
  Szeme két szép fényvirág, csupa tűz, mélység és láng. 
  Termete kalászról álmodó egyenes búzaszál, mely vihar után is talpra áll. 
  Semmit sem változott. 
  Én sem változtam, csak kenyerem lett ízetlenebb, szegénynek valóbb, barnább, csak én lettem néhány 
hosszú perccel idősebb, magamnak való és gyávább. 
  Az ágyam elé ül …  
  Mintha selyemből fonná beszédét, susognak a szavak, s titkokat mondanak. 
  Az aranynak árnyéka van, mint a bűnnek, nem nyit piros virágot. 
  Az arany sárga méreg, megöli az asszonyt, a bölcsőt, az álmot. 
  Az arany kalitkába zár, de tavasszal, mikor elindulnak a fák, s nyitott ablakon át bekacagnak a májusi 
orgonák, felpattan a zár. 
  És az álomasszony elmegy ahhoz, aki várja és imádja. 
  Elhagyja az arany kalitkát, hogy alvó életét új himnusz zengje át s gyűlölve gyöngyöt, aranyat, selymet, 
egy deszka bölcsőből kihajló kis gyermek adjon neki még többet a gyöngynél, aranynál, ebben a 
legszebb szóban, hogy: Anyám! 
  Zengnek a szavak, mert álom kongatott egy piros harangot: a szívet. 
  És emlékezünk régi magunkra, mint virág emlékszik bimbó korára, vagy mint a sírkő hegyóriás voltára. 
  De jaj minden elmúlik …  
  Az éjszaka meghal a hajnalon, a fény betör a szoba ablakon és futva-fut tova az Álomasszony. 
  Reggel van. 
  A nap sárga fényvirágot nyit az ablaküvegen, míg bent a szobában imádkozik a csend. 
  Az Álomasszony képe is a falon, már csak szürke színfolt, holnap mesekezdet lesz : egyszer volt, hol 
nem volt: …  
  Messze valahol, palotás városon, nekem is volt egy szép Álomasszonyom. 
 

5 évfolyam 32. szám / 1937.08.01. 

A NYÁR MENNI KÉSZÜL …   
 
  Nőnek a felhők, mint a bánat, lassan tolonganak a ködök. Langyos testük hangtalanul hajlik egyre 
alább-alább. Az ég törpül, a nap bágyad, éjszakánként ritkábban gyúlnak a csillagok. A virágban álló 
kertek felől az illatok útra kelnek, a levelek sűrűbben hullnak és lágyabban ölelnek az asszonyok. A 
füvek sem nőnek, a határ is sárgul, csendesebben csipognak a madarak. A nyár menni készül és jaj, 
máról-holnapra megöregszik a tegnapi fiatal. 
 

 

 

 

 



Dr Papp Jenő írásai 
 

90 
 

5 évfolyam 39. szám / 1937.09.26. 

ELÉGIA N.R. emlékének.   
 
Te adtad kezembe a vándorbotot, 
hogy a kerékvágások nyomán 
ballagjak örökké az aranyszekér: 
a boldogság után. 
    Te hagytad szívemben az égő vágyat 
     a kisfiam után, 
     kit piros csőrében a gólya madár 
     nem hoz el soha már. 
Te akartad, hogy ősz legyen a nyárból, 
hosszú árnyékú szeptemberi nap, 
mely az őszi füvek tömjén illatával 
búcsúzva száll el ablakod alatt. 
    Bárhogy is történt, mégis áldalak, 
    mert legszebb gondolat, amely ma bennem 
    él: - a reád való emlékezés. 
 

5 évfolyam 40. szám / 1937.10.03 

NEM FÁJ NEKEM …   

Nem fáj nekem, ha elfut egy év felettem, mert nem búcsúzom soha semmitől. 
A földem, ha maroknyi is – enyém marad, 
életet ott csak az én karom arat. 
A fának, mely a házam előtt áll, 
letörheti a jég termő ágait, 
tavasszal mégis nekem nyitja virágait. 
Aki szeret majd elhozza a sorsa …  
Paraszt szobámba két szép szemével 
felgyújtja újra a régi mécsest, 
megsimogatja az asztalt, a rozoga széket. 
Letörli a port a tükrön 
és megigazítja az ablak függönyt, 
hogy puha párna van a fejem alatt, 
vagy ha irigylik, 
hogy életem őszi tarlóján 
fészekrakásról álmodom én is. 
Paraszt vérből szomorú fának nőtt ki az életem. 
Sokszor megcibált már eső és vihar, 
rongyosan, mezítláb sokszor jutottam az árokpartig, ahol már azt hittem: nincs tovább … 
Mégis öröm csillog a szemem közepén, 
újra álmodom az asszonyt, a bölcsőt, a mást 
és ringatom a fiamat … 
ez őszbe érett kis búzakalászt. 
Holnap vállamra veszem kenyeres tarisznyámat, folytatom a szántást, 
ott ahol tegnap kezdtem, 
nem fáj nekem, hogy egy esztendő  
elfutott felettem. 
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5 évfolyam 43. szám / 1937.10.24. 

ŐSZ   

 
Sárgák már a füvek, a fák, 
Ködben guggolnak a tanyák 
a Pipafüst színű az ég, 
Hó szaggal jár már a szél, 
Maholnap téli újast húzunk, 
Kis tanyánktól elbúcsúzunk, 
Megrakott szekérrel, 
Ballagunk hazafelé. 
Otthon …  
Egy hátszalmával fűt már az asszony, 
Mert kis jányunk lett a tavaszon. 
A kemencéhez dűlünk 
S abban gyönyörködünk, 
Hogy ring a bölcső 
S nagyokat nevet 
Benne a gyerek. 
Este nyóckor 
Tanyázni jön a 
Péter sógor 
És arról beszélünk egymásnak: 
De szép kövér felesége van: 
Adolfnak, 
A sarki bótosnak. 
Közben az asszony 
Tengerit morzsol 
Öt szép maglúdjának, 
Tizenegy tyúkjának. 
Mi meg pipázunk, 
Pedig tüdőbajt hoztunk a háborúból: 
Teljes mejjünkből köhögünk, 
Régen pernyés ládába köpünk. 
Majd kilencet üt az óra, 
Kimegyünk az istállóba, 
Megnézzük a jószágot. 
Aztán … 
Várjuk az álmot, 
Levetjük a csizmát, 
Elfújjuk a lámpát. 
Jó éjszakát. 
 

5 évfolyam 45. szám / 1937.11.07. 

ŐSZI IDŐBEN   

Mindig csak kacagtál, mindig csak nevettél, 
Nem is fáj már nekem, hogy a másé lettél, 
Sohasem szerettél. 
„Csak őszi időben … vasárnap délután 
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Fog el a vágy újra fehér arcod után, 
Halvány arcod után … „ 
Mintha cigány húzná, úgy szól ez a nóta, 
Úgy zokog lelkemben, mintha neked szólna, 

- - nem tehetek róla. 
 

5 évfolyam 48. szám / 1937.11.28. 

ÚJ VETÉS   

Magam szántottam sárga, nyári tarlóm, 
Magam szórtam bele piros búzamagot, 
Pedig az életem, mint fáradt őszi fa 
Mindig csak virágzott, termést sosem adott. 
 

Életre kelt a mag s az új vetés 
Zöld selyemmel kötötte be a földem fejét. 
És isten őrzi a hófelhők mögül. 
Fagytól, vihartól e szent, titokzatos vetést. 
 

Egyszer tavasz lesz … és minden búzaszálat 
Magához ölel s megcsókol a nap. 
Szerelmes nótát dúdol a búzaföld 
És pipacsról álmodik a barázdák alatt. 
 
Csak halálos ne légy tavasz! …  
Minden kis búzaszál kalászba hadd szökjék, 
Hogy megízlelhessem egyszer már én is 
Egy új életnek új kenyér ízét. 
 

5 évfolyam 48. szám / 1937.11.28. 

FIAMHOZ   

Fogd be fiam a szürkét meg a sárgát 
Az öreg szekérbe, 
Holnap megyünk parádés szerszámmal 
Az anyád elébe. 
Első ülésnek jó lesz az a deszka, 
Mely egykor a bölcsőd fája volt, 
Hátsó ülésnek a bőrülést tedd fel 
És hozd magaddal az új ostort. 
 
Aztán dobd a gyeplőt a lovak közé, 
Had menjenek neki a világnak, 
Úgyis tudják merre visz az út … 
Egyszer egy háznál maguktól megállnak. 
 
S ott csattints egyet majd az új ostorral 
Meglásd: nyílik egy ajtó, csattan a zár 
És mosolyogva szalad hozzád 
Egy szomorú asszony, - az anyád. 
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Mi majd ketten hátul a bőrülésre ülünk, 
Te meg elöl hajtod a két lovat. 
Anyád boldog lesz és büszkén tekint rád: 
Hogy jobban fogod az gyeplőszárat, 
Mint valamikor fogta az apád … 
 

6 évfolyam 5. szám / 1938.01.30. 

KERESZTHEZ ÉRTEM  
 

Életem elért a Kereszthez, 
Ahonnan nem visz tovább az út. 
Be kell vallanom a bűnömet: 
Átéltem mindazt, ami szép, ami rút. 
Bolond szívem piros szekerén 
Asszonyok után futottam én is, 
De a kerékvágások nyomán 
Egyedül tértem vissza mégis. 
Kenyerem javát már megettem 
S meglopta a nyár a lelkemet … 
Úgy érzem mégis: ma valaki 
Megfogta újra a kezemet. 
És végül itt a Kereszt alatt, 
Ahonnan nem visz tovább az út, 
Valaki azt súgja lelkemnek: 
Téged választott nekem az Úr! 
 

6 évfolyam 6. szám / 1938.02.06. 

ROBOGÓ VONATON 
 

Robogó vonat az életem … 
Daloló síneken fut, rohan tova. 
Kergeti, űzi, hajtja a szív: 
A lobbanó vágyak piros mozdonya. 
Hosszú kocsisor fut utána. 
Annyi kocsit visz, ahány évet éltem. 
Rajta azok az utasok, 
Akikkel egykor álmokat cseréltem. 
 

Az első osztályon utazik 
A Vér és a Gőg pompázó asszonya, 
Lopott gyönyör ég két szemében 
És kápráztat, hódít ma is a mosolya. 
 

Egy lány megy a másod osztályon, 
Az arca fehér, szép szeme árnyékolt, 
Mint mikor csókjával először, 
Titkon és halkan a szívemhez hajolt. 
 

Harmadik osztályon utaznak, 
Akik a szerelem forgó színpadán 
Velem együtt hittek, szerettek 
Egy komédiás sors pipacsos nyarán. 



Dr Papp Jenő írásai 
 

94 
 

 

A vonat végén gyászkocsiban 
Cipeli a szívem halott asszonyát 
Lihegve, fájva, meg nem állva 
A Pokol és a Menny égő hídján át. 
 

Nincs állomás, nincs ki fékezzen …. 
Pedig sárga őszben futnak már tova, 
Maholnap sorompóhoz érünk …. 
És megáll a vágyak piros mozdonya. 
 

Megáll a szív a nagy gyász után 
És lelkemből egy mély sóhaj szakad ki: 
Nem tudom a sok utas közül 
Vajon megsirat-e engem valaki? 
 

6 évfolyam 9. szám / 1938.02.27. 

ÚJ ÚTON   
 

Lázas szememmel asszonyt keresek: 
Az életemnek új piros napot. 
Megalázkodom gondolataimban 
És zsoltárral várom a holnapot. 
 

Leoldom a bűn saruját, 
Mely véresre törte a lábamat, 
Mikor még szívem, e vén csavargó 
Kergette, űzte minden álmomat. 
 

Máglyát rakok a lelkemben 
És tűzbe dobok mindent, ami fáj … 
Hadd égjen el a Múlt: 
E tarka színpad, cifra csigaház. 
És míg a máglya füstje messze száll, 
A túlsó partról, hol gólyát vár a nádas 
S kalász bölcsőről álmodik a vetés … 
Valaki kinyújtja felém a kezét. 
 

Két karjával áthidalja életemet: 
Ezt a bolond, kanyargó, nagy folyót 
És arany szekéren küldi az Élet 
A csóknak meg a kenyérnek valót. 
 

És tavasszal majd, 
Mikor a barackfák virágoznak 
S tücsök ciripel a falevél alatt … 
Vérünkből egy piros bimbó fakad. 
 

Rózsafából bölcsőt faragok, 
A két szemem lesz a sátor felette 
És örökké áldom annak a nevét, 
Ki életemet új útra vezette. 
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Sinka István Dr Papp Jenőhöz írt versei 
 

 

 

Paraszt Írás (a Dévaványai Hírlap melléklete) 1934.11.11. 

 

Sinka István: Anyámnak egy régi futásról üzenek 

    

  Papp Jenőnek, a paraszt apák fiának szeretettel ajánlom 

 

Az éjszakában úgy látom ma is 

szegény szemeidet anyám, 

mint mikor mellém hajoltál 

a zengő fák alatt 

s mi futottunk ketten 

nesztelen iramban merre csoda lengett, 

merre apám lábnyoma eltűnt régen porban 

sarjúban, kalászok mögött, 

vihar előtt … Lásd most úgy futok megint  

és kereslek Téged, ki messze maradtál tőlem 

s most ebben az őszben csak 

magam hordom őseim arcát, 

arra amerre a fák, a szívek és a kalászok alusznak. 

 

Dévaványai Hírlap 1934.08.12. 

 

Sinka István: Valaki sír a Duna korzón. 

 

   Dévaványára küldöm Valakinek, aki tud szeretni, álmodni, sírni és a magyar reménykedőkkel 

leborulni valahova erre a földre, amely ha rúgottan is, de mégis a mi csontunk és mégis a mi 

arcunk …. 

 

Jaj, mégis miért s hova futtok 

szép, szent habok, 

hogy nem fordultok vissza soha 

rokontalan arcunkra nézve, 

amely a fénybe  és az estébe bámul csak szegény 

és úgy hallgat csendes, nagy árnyékok alatt, 

míg lenn az ősfolyam, a boldog Duna vízcsepp szalad 

és viszi forró fiatal könnyünket, 

mi elsírunk Pesten, lámpák alatt a Duna korzón. 

 

Budapest, 1934-ben egy szomorú éjszakán. 
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Felhasznált iratok, hivatkozások 

Somogyi Erzsébet 

 

 

 

 

 

 

 Dr Papp Jenő szülőháza napjainkban, Széchenyi utca 13. 

Fotó: Turiné 

Dr Papp Jenő szülőháza 1934-ben A képet Szőke Győző
(1899-1974) Szegedi festőművész festette 1934-ben. A
festmény a Dévaványai Berecki Imre Helytörténeti
Múzeumnak adományozva 2015.04.23-án egy másik
festménnyel, amit Szőke Győző a Túréri részről festett.
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Papp Jenő 
született: 1933.11. 
meghalt:  
GYERMEKEI: 

Felesége Nagy Ilona 

Papp Rózsa Ibolya 
született: Dévaványa, 1937.06.23. 
meghalt:  Dévaványa, 2014.08.29. 
házasságkötés: 1955.01.04. 
Vallás: református 
foglalkozás: pénzügyi előadó 
 
 
 

Férje Mikó György 
Vásárosnamény, 1923.04.21. 
Miskolc, 1981.05.07. 
1955.01.04. 
katolikus 
kőműves 
 
Apja: Mikó Mihály 
Anyja: Balogh Julianna 

GYERMEKEI: 
Mikó Éva 

 

Papp Bálint 
született: Dévaványa, 1940.01.24. 
GYERMEKEI: 
Papp Judit 

 
Felesége: Nagy Anna 
1938.01.24. 

  
Papp Rózsa Ibolya és Mikó György 
gyermeke 

 

Mikó Éva 
született: Dévaványa, 1956.02.23. 
Vallás: katolikus 
foglalkozás: könyvelő 
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Felhasznált irodalom 

         

        Dévaványai Hírlap 1933 – 1938. évi számai 

        Dévaványa 1913, 1. évfolyam 2. szám  / 1913.01.19. 

        Paraszt Írás / A Dévaványai Hírlap melléklete / 7. szám 1934.11.11. 

        Somogyi Erzsébet: In memoriam Dr Papp Jenő / Dévaványai Hírlap 24 évfolyam 7. szám /  

        2013.07.04. 

        L. Papp Zsigmondné: Életsorsok / 2015 

        Békési Élet / 22 évfolyam 4. szám / 1987 

        L. Papp Zsigmondné elbeszélése alapján / 2015.11.20. 

 


