Sipkay Barna
(Nyíregyháza, 1927. július 10—Nyíregyháza, 1968. január 28.)
Gimnáziumi tanulmányait szülővárosában a Kossuth Gimnáziumban végezte. Egy ideig tisztviselő volt,
majd haláláig újságíróként a Kelet‐Magyarország szerkesztőségében dolgozott. Elbeszéléseit hosszú
ideig folyóiratokban publikálta, s csak 1963‐ban jelent meg első kötete Messzi harangszó címmel.
Ezt gyorsan követték aztán a többiek (Hajnali hinta, 1964; Határtalan élet, 1964; Gyűlölet, éjszaka,
szerelem, 1966; Boldogtalan boldogság, 1966; Nyakamban az élet, 1968; Rágalom, 1968; Valaki a
ködben, 1969). Sajnos, az utolsó három mű már posztumuszként látott napvilágot.
Több színdarabot is írt, ezek közül azonban csak egy jutott színpadra, A világ peremén, amelyet a
miskolci Nemzeti Színház mutatott be 1963‐ban Darvas Ivánnal a főszerepben. Néhány
elbeszéléséből és egy regényéből hangjátékot, tévéjátékot és filmet is készítettek.
Életében sem voltak konfliktusai szülővárosával, tragikusan korai halála óta pedig már‐már szinte a
klasszikusoknak kijáró tisztelet övezi. Már 1971‐ben, három évvel halála után emléktáblát avattak
tiszteletére egykori munkahelyének, a Kelet‐Magyarország szerkesztőségének falán. Néhány évvel
később utcát neveztek el róla a város új lakónegyedében. 1979‐ben önálló kötetben adták ki
műveinek bibliográfiáját, születésének 60. évfordulójára a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár Sipkay
emlékkönyvet jelentetett meg. 1989‐ben a nyíregyházi Kereskedelmi és Vendég‐látóipari
Szakközépiskola Sipkay Barna nevét vette fel. A következő évben az iskola előtt a névadó
mellszobrának avatására került sor (Nagy Lajos szobrászművész alkotása). 1990‐ben az iskola
kezdeményezésére Sipkay Barna Baráti Társaság alakult, a következő évben pedig az író Válogatott
novelláit adták ki. 1992‐ben a Jósa András Múzeumban megnyílt Nyíregyházi Pantheon című kiállítás
Sipkay Barnát is beilleszti a város irodalmi hagyományainak rendszerébe.
Szülőháza a Toldi utcában, sírja az Északi temetőben, a ravatalozó mögött található.
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