
A napokban lát napvilágot a Budapesti Olajos Hagyományőrző Kör 
(BOK) első tizenöt évének eseményeit bemutató almanach. A  könyv 
szerzői és összeállítói a BOK tagjainak a biztatására hallgatva vállal-
ták a kiadvány elkészítését azzal a meggyőződéssel, hogy tartalma nem 
lesz „belterjes”, hanem sokak számára hasznosnak bizonyuló, érdekes 
olvasmány lehet, amit a könyv kötőjeles címének második tagjával, 

„almanach”, megjelöléssel is hangsúlyozni kívántak. A fogalom klasszikus, egyszerűsí-
tett jelentése (azaz naptár, praktikus tartalmú zsebkönyv stb.) helyett az eredeti arab 
(al-manakk) szótartalomhoz közelít: „számadást készítettek” a hagyományőrző kör  
másfél évtizedes tevékenységről.

E  gondolat jegyében a kötet betekintést enged a klubszerű élet mozgalmas esemé-
nyei be. Egy-egy fejezet foglalkozik évkönyvszerűen a nemzetközi és a  hazai olajipar 
kialakulásától napjainkig zajló históriájával. Nem volna teljes az almanach, ha hiányozna 
belőle a rendszerváltás előtt az olaj- és gázipar valamennyi tagvállalatára rákényszerített, 
kizárólagos jogosítvánnyal rendelkező „impex” cégek tevékenységének bemutatása. És 
végül: bár életünk az olaj és a földgáz jegyében zajlott, a „zöld szemléletet” mindig szem 
előtt tartottuk. Kontrasztot az jelenthet, hogy a környezetféltők által a fosszilis ener-
giahordozók kivezetésére diktált ütemet rendre elérhetetlennek tartottuk, és pesszi-
mizmusunk eddig beigazolódott. Ugyanakkor készek voltunk váltani a hozzánk közel 
álló geotermikus energia kitermelésére és hasznosítására. Ma már nagyon sok egykori 
meddő kutunk szolgálja a fűtési igények kielégítését. Ennek jelenével és jövőjével köny-
vünk egyik fontos fejezete foglalkozik.

Az almanach összeállításában és szerkesztésében Dallos Éva, Szabó György és Mohai V. 
Lajos működött közre. A könyv Előszavát Szabó György jegyzi. A BOK eseménytörténe-
tét Dallos Éva dolgozta föl, és ő készítette a könyv függelékét is, amely a magyar olajipar 
szereplőiről, intézményeiről, emlékhelyeiről szolgál hasznos felvilágosítással. A tanul-
mányok szerzői: id. Ősz Árpád, Szabó György és Mohai V. Lajos. A könyv munkálatainak 
idején huny el a BOK örökös elnöke, dr. Dank Viktor. Tőle dr. Bérczi István gyászbeszé-
dével vesz búcsút az Almanach. 

A mű a Könyvpont kiadó gondozásában jelenik meg. 
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