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A szerző első könyve az újpalotai lakótelepről 
1977-ben jelent meg Honfoglalás Újpalotán címmel. 
A mostani könyv az Újpalotai Szabadidő Központ 
kezdeményezésére a 40 éves évfordulóra készült. 
(A városrész alapkőletétele 1969. márciusában volt).

Az teszi különösen érdekessé Lipp Tamás köny-
vét, ahogy a 30 éve átélt és akkor megírt történetet 
– egy városrész születését – újra életre kelti, megele-
veníti. Egy régi történetet, mai szemmel és a jelenbe 
ágyazva, újból, innen nézve. Ez ritka, ha nem egye-
dülálló vállalkozás a hazai szociográfi a történetében.

Az eltelt időt egyazon probléma foglalja keretbe, 
amitől az embernek az az érzése támad, mint Ama-
ranta Ursulának a Száz év magány Macondójában, 
hogy az idő körbe jár. (Egyébként a 40 000 lakosú Új-
palotát is, mint Márquez fi ktív települését, a könyv 
szereplői közül sokan nagy falunak nevezik).

A bűvös probléma, ami a könyv egyik közpon-
ti témája: az új életforma tanulásának keservei és 
örömei. Többek között ez az, ami miatt a könyv a 
közművelődés területein dolgozók kitüntetett ér-
deklődésére tarthat számot.
„Amikor egy házba beköltöznek a különféle kö-
rülmények közül érkező lakók, elkezdődik az egy-
máshoz csiszolódás folyamata”

A kezdeteké így:
„Hosszú út vezet a nyomorúságból az összkom-
fortba. Az egyik család még az út elején tart, a 
másik már előrébb jár. Az egyik lakás még szomo-
rúan sivár és üres, a másikban már szekrénysor, tv 
garnitúra, hangulatlámpa, akvárium. A vendéget 
friss, illatos kávéval kínálják…”
„Megtanulni vízvezetéket használni, a hangerőt a 
panelfalakhoz igazítani; belakni az új lakást… Eze-
ket a szavakat fi rkálom az 1977-es jegyzetfüzetembe. 
Ez motoszkál a fejemben, miközben a havat taposom 
a kockaházak között. Böngészem a golyóstollal írt 
neveket a rosszul világított lépcsőházakban. Idegen 
lakások ajtaján kopogtatok, hívatlan vendégként fag-
gatom a lakókat a sorsuk felől. Kattogtatom a magnó 
gombját, emlékezetem igyekszik egymásra fényké-
pezni a lakások elrendezését, bútorait, hangulatait.”

A mai, a polgármester szavaival így:
„1994. után jelentős változások következtek be a la-
kótelep életében. Tömegesen szűntek meg a mun-

kahelyek, sokan visszaköltöztek vidékre, ahonnan 
jöttek. Ez a lakosság számának csökkenését is je-
lentette. Azok, akik már évek óta a lakótelepen 
laktak, és kialakítottak egy együttélési kultúrát, el-
költöztek. Így ez a már kialakult kultúra elkezdett 
romlani… Tehát nemcsak életmód és kultúraváltás 
következett, hanem, elsősorban a lakások rezsi 
költségeinek emelkedésével, a lakók szociális hely-
zete is gyorsan romlott.”

És a remélt jövőbeli, szintén a polgármester sza-
vaival így:
„Újpalotán szerintem tovább fog cserélődni a la-
kosság. Azzal, hogy a panellakásokat ilyen meny-
nyiségben korszerűsítjük, egész Újpalota felértéke-
lődik… Várjuk ettől a folyamattól azt is, hogy újra 
visszaköltöznek Újpalotára az igényesebb lakók.”

S hogy mi történt közben?
– Ami Újpalotát oly tipikussá, modellszerűvé teszi, 
megtudhatjuk a könyv okos, szinte utalásosan rö-
vid, lényegkiemelő fejezeteiből, melyek úgy foglal-
ják össze a történéseket, hogy bepillantást adnak a 
település életébe.
– Ami Újpalotát oly egyedivé, különlegessé te-
szi, megtudhatjuk a szereplőktől, ahogy maguk 
elmondják a fi nom érzékenységgel tömörre szer-
kesztett interjúkban: ezek úgy fogják össze az 
egyes történeteket, hogy bepillantást engednek a 
személyes életekbe.

És megtudhatjuk e könyvből, hogy a népmű-
velők és különböző társadalomszervezők, intéz-
ményesek és civilek, sőt profi k és laikusok hogy 
voltak szereplői végig e történeteknek, a modell-
szerűeknek és az egyedieknek.

L. M.

A könyv 2.500 Ft-os áron megvásárolható:
– az Újpalotai Közösségi Házban (Bp. XV. ker. Zsókavár 
utca 15.), a Szabó Ervin Könyvtárban (Bp. XV. ker. 
Zsókavár utca 28.) és a Pestújhelyi Közösségi Házban 
(Bp. XV. ker. Szűcs István utca 45.). http://ukh.uw.hu/
– a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lek-
torátus könyvtárában (1011 Bp. Corvin tér 8.) www.
mmikl.hu
– és az Intézet könyves webáruházában: www.
konyvespolc.hu


