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Mindössze harmincöt évet élt a kibontakozó erdélyi irodalom rendkívüli tehet-

ségű írója, költője, publicistája, Sipos Domokos, Sipos György kelmefestő (ki csa-
ládját elhagyva „világgá megy”) és Császár Kata bábaasszony második gyermeke. 
1892. augusztus 4-én született Dicsőszentmártonban.  

A József Attila-i sors, az apanélküliség és a szegénység meghatározó jellegű 
volt Sipos Domokos életében és költészetében is. Szentimrei Jenő, az enyedi is-
kolatárs Sipos Domokos kettétört élete című írásában állapítja meg: „regényhősnek 
predesztinálódott már születése pillanatában”, ezért kellett torzónak maradnia, 
noha egésznek, késznek, regényírónak született. Gyermekéveit nemegyszer ár-
nyalta az apanélküliség és a szegénység. A „bába fiának” ezért sokszor kellett 
megaláztatást, hátrányt szenvednie. Ezzel magyarázható, hogy későbbi írásainak 
központi témája a nyomor, az éhezés, a megaláztatottság, az igazság utáni vágy. 
E keserves, apa nélküli gyermekkor nyomasztó emlékét villantja fel a Temp-
lomrabló, A csoda, a Karácsonyest vagy a Rettenetes angyal című novellája is. 

A kis Domokos elemi iskolai tanulmányait szülővárosában végzi. Tanítója a 
jóságos és bölcs Agyagási Sándor, egykori enyedi diák, akire mindig szeretettel em-
lékezik vissza az író, így az Aranylakodalom című novellájában is. Bizonyára ő irá-
nyította az éles eszű gyermeket az „enyedi kohó”-ba, Nagyenyedre. 

Kovács István, Sipos monográfusa találóan állapítja meg: „A nyomasztó él-
mények és apró boldogságok gyermekéveiben… valóságos oázist jelentett a kis 
Domokosnak az iskola. Ott mindenki számára nyitva van az aranykapu, csak be kell 
lépni rajta. Csak figyelni kell és tanulni egy kicsit. És lehetett játszani... Meg-
ismerhette a betű hatalmát... az első olvasmányok hatása alatt tanult meg dacosan 
szembehelyezkedni s talán egy kicsit lázadni is a maga gyermeki módján.” 

A tehetséges ifjú életében döntő fordulatot hozott 1902 szeptembere, amikor 
édesanyja nagy áldozatok árán beíratja a nagyenyedi református Bethlen Kollégiumba, 
ahol az intézet kedvezményei és ösztöndíja teszik lehetővé tanulását. A Szép gyer-
mekkor, jöjj vissza egy szóra! című emlékező írásában örökíti meg legszebben az 
enyedi kisdiák életét. E novellájában, amely Karinthynak is dicsőségére válhatott 
volna, szociográfusi pontossággal írja le a kollégium mikroklímáját, a kisdiákok 
és nagyok (primáriusok és szekundáriusok) közti függőségi viszonyt. 

Milyen volt a kollégiumi kisdiák? „Alig látszott ki a földből — emlékezik Szentimrei 
Jenő. — Ruhája agyonfoltozott, de rendes és tiszta... Jókedvű volt és ártatlan, mint a 
madárdal a Farkaspatakában. Jókedvű és szorgalmas, mert a szegény gyermek a szor-
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galma után kapja a kiságykedvezményt, a tandíjmentességet, a stipendiumot. Későb-
becske gyengébb osztálytársainak privát órákat is adogatott, még utóbb bekerült a ked-
ves Göllner családhoz, ahol sok volt a gyermek, házitanítónak.” Ennek a családnak a 
tagja Göllner Elemér (Nagyenyed, 1898 — Sao Paolo, 1972) jeles festőművész. 

A Bethlen Kollégium második otthona, igazi szellemi bölcsője volt Sipos Domo-
kosnak. A nyughatatlan kamaszkorból kifele növő ifjú, akit barátai Dömének be-
céztek, a Kollégiumban kezdi első írói szárnypróbálkozásait. Tevékeny tagja lesz a 
Kemény Zsigmond Önképzőkörnek, alkalmi ünnepi beszédeket mond, szerkeszti a 
Haladjunk című kéziratos diáklapot, amelyben cikkeket, novellákat is közöl. A Bethlen 
Gábor Kör jegyző-titkári tisztét is ellátja. Első nyomtatott írása az önképzőkör 1909-
es jubileumi Emlékkönyvében jelent meg Ami nem siet, soha nem késik című egyszerű, 
áttetsző szerelmi történet, melyet tizenhat éves korában írt. 

A nagygimnazista Sipos Domokost Vita Zsigmond így mutatja be: „Az utolsó volt 
abból a diáknemzedékből, amely még petróleumlámpa mellett tanult az internátusban, 
és a kollégiumi diákélet minden romantikus szépségét végigélte. A tornakertben játszott, 
és kiszökött a temető felé, szabadon mászkált az Őrhegyen, elkalandozott a Bükkös felé, 
ismerte a Farkaspatakot, a Herzsát, a Holtmarost, kirándulni járt a kollégiumi erdőbe, a 
Bethlen-fához vagy a Pilisre és Torockóra. Diákbálokat rendezett és éjjelizenét adott 
egy-egy kislány ablaka alatt, szerkeszetette a diákság lapját, a Haladjunkot, önképzőköri 
előadásokat rendezett, és különböző ünnepélyeken megható szavakkal emlékezett meg 
a hősökől, a diákság hőseiről, akik életüket adták a szabadságért.” 

Egyik osztálytársa, Finta Gerő, a későbbi tehetséges költő így emlékezik barátjára: „Ha 
nem is volt a legszorgalmasabb, de talán az osztály legélesebb eszű tanulója volt. A dolgo-
kat hamarosan felfogta, szeme világosan látott, a leckék lényegét azonnal befogadta tu-
dásra szomjas lelke. Szépen gördülő folyékonysággal beszélt, s e tulajdonságok birtokában, 
világosan emlékszem, hogy a magyar irodalomból, történelemből sokszor dicsérték ta-
náraink. Talán a reáltantárgyakból gyengébb, úgy értem: jelesnél gyengébb jegyei is voltak. 
Osztályunkban... ő vezető szerepet játszott. Őszinte lelkű, nyílt tekintetű diák volt... Sze-
génysége ellenére szeretett csinosan, tisztán, elegánsan öltözködni.”  

Egyik iskolatársa, Kovács László, az Erdélyi Helikon legendás szerkesztője így egé-
szíti ki a fenti portét: „A kollégium egyik legkiválóbb diákja volt, de kirobbanó élet-
kedve konfliktusokba kergette sokszor az iskolai fegyelemmel. Ember volt.” 

Sipos Domokos első szépirodalmi próbálkozásait a már említett Haladjunk című kéz-
iratos önképzőköri közlönyben jelentette meg, amelynek 1908 szeptemberétől mun-
katársa, a következő tanév elejétől már szerkesztője volt. Ezek ugyan valóban zsenge 
gyermekírások, de már fel-felcsillan bennük az írói tehetség, különösen a feszültség-
teremtésben és a nyelvi tömörítésben. A Kemény Zsigmond Önképzőkörben szólal meg elő-
ször Sipos, a publicista is. Ilyen természetű írásokat a helyi lapokban is gyakran publikál. 
Ezek a szárnypróbálgatások igazolják Finta Gerő megállapítását: „...meglátszott rajta, 
hogy messze néz… hogy elöl szeret járni... nem szürkének készülő ember...” 

A későbbi író egykori iskolája és iskolavárosa iránti rajongását legszebben a Boldog 
idők című önéletrajzi fogantatású művében fejezi ki. A teljes egészében lekerekített no-
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vella vagy torzóban maradt regény Sipos Domokos kollégiumi éveinek utolsó időszakáról 
tartalmaz érdekes információkat, bevilágít az érettségi előtt álló és a kollégiumtól búcsúzó 
diák lelkivilágába, de felvillantja a kisváros társadalmi-politikai életének forrongásait az 
1910-es képviselőválasztás idején. Hősei valamennyien valóságos személyek, a műben 
szereplő alakok mindegyike egy-egy kollégiumi diák vagy tanár. A költött nevek mögött 
ott rejlenek egykori tanárai: Lázár István, Bartha Zsigmond igazgatók, Dóczy Ferenc fi-
zikatanár, Farnos Dezső magyartanár, a híres Petőfi kutató, Székely Ödön és mások. 
Főhőse, Szentmártoni, az érettségi előtt álló diák maga a szerző, Sipos Domkos. Ezzel a 
novellával avatják íróvá az enyedi diákot a Zord Idő irodalmi pályázatán. Számunkra, 
enyediek számára különösen kedves és érdekes ez az írás, mert bevilágít az I. világhábo-
rú előtti „boldog idők” Enyedének egy, sajnos, már végképp visszahozhatatlanul eltűnt 
világába és az akkori diákélet titkaiba. 

A nyolcévi kollégiumi tanulmányok befejezése után Sipos Domokos visszatér szü-
lővárosába, ahol nem fogadták tárt karokkal a „bábaasszony fiá”-t. Ekkor kezdődnek 
életének igazi megpróbáltatásai, de írói pályája kibontakontakozásának évei is. Szerény 
napidíjas állást kap a Pénzügyigazgatóságon, Budapesten befejezetlen jogi tanulmá-
nyokat folytat („...egyetemi tanulmányaimat nem fejeztem be, ellenben négy esztendő 
alatt az életnek olyan mélységeit és magasságait ismertem meg, hogy azt a nyomorúsá-
got, amit ezért a tanulmányért megfizettem, sohasem fogom sokallni,”), rövid idei ka-
tonáskodás után, mivel „...a hősi halálra alkalmatlannak találtattam.”, betegsége miatt 
felmentik. Az 1918-as fordulatot követően bekapcsolódott a szülővárosa új adminiszt-
rációjának munkájába, mivel „Az ’Itt élned ... kell’ parancsát magára kötelezőnek val-
lotta az esküt megtagadók, passzív rezisztenciát hirdetők, majd világgá menők ellené-
ben is” — állapítja meg monográfusa.  

1919. június 7-én feleségül veszi Komáromi Graciánát, egy helybeli textilkereskedő 
leányát. E házasságból születik egyetlen fia, Domokos. Életéből még mindösssze pár év 
van hátra, sietnie kell, intenzíven kell élnie az életet. E nyolc év alatt bontakozik ki válto-
zatos irodalmi munkássága: cikkek a helyi lapban, a Kis-Küküllőben (melynek egy ideig 
főszerkesztője), a Napkeletben, a Keleti Újságban, a Vasárnapban, Vasárnapi Újságban, az 
Ellenzékben. Ott találjuk a Zord Idő Kiadóvállalat tagjai közt, a Kaláka Lapkiadó és Be-
téti Társaságban, a Kemény Zsigmond Társaságban. Verssel, novellával jelentkezik a 
marosvásárhelyi Zord Idő második pályázatára, ahol két művével díjat nyer (Templom-
rablók, Boldog idők). E novellái egyszerre ismertté teszik nevét irodalmi berkekben is. Be-
nedek Elek „megérezte benne az írót”. Mint az Erzsébet Könyvnyomda ügyvezető 
igazgatója szép és értékes könyvek kiadásánál bábáskodik (Petőfi összes költeménye, 
Benedek Elek: Petőfi Sándor élete, Áprily Lajos: Esti párbeszéd.) Egyre súlyosbodó be-
tegsége miatt azonban nem vehet részt az Erdélyi Helikon első marosvécsi talál-
kozóján, amelynek meghívottja volt. 

1922. október 6. és 9-e között ő is részt vesz a nagyenyedi Bethlen Kollégium 
300. évfordulójának rendezvényein. Az ebből az alkalomból szervezett irodalmi 
matinén olvassa fel az erre az alkalomra írt Ó, vén kollégium című, prózába oltott 
lírai vallomását egykori iskolájáról: „Tudom: Te megint adsz nekem. Adni fogsz, 
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ahogy adsz háromszáz éve mindenkinek: férfiasságot az ifjúságban s ifjúságot 
öregségében... Ó, öreg kollégium, elmegyek hozzád az ifjúságomért!” 

1922 decemberében jelentette meg saját költségén első s életében kiadott 
egyetlen kötetét, az Istenem, hol vagy? címűt, melyet elismeréssel fogadott az iro-
dalmi közvélemény. 

1923-ban a kolozsvári Ellenzék irodalmi pályázatára küldi be Sipos a Vajudó 
idők küszöbén című, a Budai Nagy Antal vezette parasztfelkelés történetéről írott 
novelláját, amelyet eredetileg regénynek szánt. Ez a remek történelmi novella 
hívta fel Kós Károly figyelmét a témában rejlő írói lehetőségre, ennek hatására 
írja meg később a Budai Nagy Antal históriája című regényét. 

Jóllehet Sipos Domokos költői hagyatéka mennyiségi szempontból nem nagy, 
de annál súlyosabb lírai mondanivaló hordozója. Első tizenkét verse 1924 ápri-
lisa és 1925 áprilisa közt hazai lapokban látott napvilágot, majd összes versei kö-
tetben 1927 végén, halála után jelentek meg Vágtat a halál címen Kolozsvárt az 
Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában Szentimrei Jenő előszavával.  

„Mikor már arcán érzi a halál szelét, mikor a keze már gyönge arra is, hogy a 
novella megírásához szükséges pár órán át egyfolytában vezesse a tollat, meg-
szólal Sipos, a lírikus... És megszólal az új magyar költészet legtisztább zenéjű, 
áttetszően finom szövetű, s a halál közelében felzokogó töredelemnek a kifejezés 
határáig leegyszerűsített halál-lírája” — írja Szentimrei Jenő. 

Sipos Domokos, a szegénység írója, akárcsak József Attila, szegényen élt és szegé-
nyen halt meg. Életének utolsó néhány évét az egyre jobban elhatalmasodó tüdőbaj 
teszi elviselhetetlenné. Háromhavi haláltusa után, nyolcvanöt évvel ezelőtt, 1927. de-
cember 22-én halt meg, feleségét és egyetlen gyermekét nagy nyomorban hagyva. Kí-
vánságára a dicsőszentmártoni szegények temetőjében hantolták el. Költői üzenete A 
bárányka című versének két utolsó sora, sírfelirata: „Ne engedelmeskedjetek / Csak a 
szeretetnek, csak a szeretetnek, csak a szeretetnek!” 

Halála után barátai gyűjtést indítottak özvegye és fia megsegítésére. Benedek 
Elek „fiaival” felolvasó körutat szervez Edélyben és Magyarországon, amelynek 
bevételét ugyancsak erre a célra ajánlotta fel.  

Nagy Pál irodalomtörténész találóan állapítja meg: „Enyed a felejthetetlen if-
júság boldog szigeteként maradt meg emlékezetében.” 
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