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KÖNYVAJÁNLÓ

FÖLDÜNK IPARI FÁI
Az élõ fa és a csodálatosan növekvõ törzsébõl nyert anyag
õsidõktõl fogva az ember egyik legfontosabb társa. Nincs is
talán olyan ember e Földön, akit ne ejtene ámulatba egy-
egy fából készült tárgy vagy az a nyers erõ, amely ellenáll-
va a történelem minden viharának több ezer évig képes él-
ni egy sziklaszirten.

A Földünk ipari fái nem csupán egy
szakkönyv, amelyet akkor veszünk elõ,
ha az internet már nem ad elegendõ vá-
laszt a kérdéseinkre. Ez a könyv egy más
világot jelent, amelyet erdész, faiparos és
a fakanalat kezébe fogó háziasszony egy-
aránt ismer – a faanyag természetes érzé-
sének világát.

A 200-féle faanyag különleges bemutat-
kozását 1300 kiváló fotó, magyar szerzõk
által közérthetõen megírt szöveg és gondos
szerkesztés teszi lehetõvé. Formája kézi-
könyv, amely 48 oldalnyi névmutatója segít-
ségével kiválóan kereshetõ. A mû bevezetõ
fejezete egy gazdagon illusztrált, rövid haszná-
lati útmutató – melyben rendszertani, faanató-
miai, fafizikai és kereskedelmi alapok kerülnek
elmagyarázásra – így a laikus olvasó is könnyen
megértheti a leírtakat. Ezt követik kontinensen-
ként és névsorrenden a szebbnél szebb fotók és
érdekes leírások. Minden földrészt külön színvi-
lág jelöl. A soproni könyvbemutatón egy hölgy
megjegyezte: „Olyan jó, hogy ez a könyv ilyen szí-
nes!” – Bizony, hogy színes, mert a fák sajátos vi-
lága gyönyörû árnyalatokban pompázik!

A magyar olvasó mindeddig nem ismerhette meg
ezt a végtelen változatosságot. A hazánkban korábban
megjelent mûvek az európai faanyagokon kívül fõként
a KGST-piac adta lehetõségeknek megfelelõen 20-30
trópusi faanyagot mutattak be az egykori analóg nyom-
dai technológiák által biztosítható minõségben. Az ed-
dig megjelent kiadványok mélyen kifejtett tudományos infor-

mációkat hordoznak, jellemzõen egy szûk szakmai réteg igé-
nyeit és az oktatást szolgálják.

Hogyan készíthetünk olyan könyvet, amelyet élvezettel
forgathat bárki, aki a fát szereti? Hogyan mutathatjuk meg a

világ faanyagainak ezer arcát?
Hiszen egy fafaj is oly sokféle
megjelenési formát rejt el ma-
gában!

A Földünk ipari fái prof. dr.
Molnár Sándor és Zoltán
György kezdeményezésére,
az ERFARET Kiadó gondozá-
sában, a szerkesztõ- és szer-
zõtársak összefogásával a
hazai asztalos, faiparos, fa-
kereskedõ és erdész szak-
mai körök és az érdeklõdõ
lakosság tudásának és
szakmai mûveltségének
gazdagítására, fél évszá-
zados hiányt pótolva ké-
szült el.

A kiemelkedõ minõ-
séget és hitelességet
garantálja, hogy a fa-
anyagokat egyenként
válogatva, a digitális
technológia lehetõ-
ségeit kihasználva az
alkotók színhelyes
fotókat készítettek.
A nyomdai színbe-

állítások valódi fa-
anyagok alapján kerültek jóvá-

hagyásra. A tartalom szakmai színvona-
lát mutatja, hogy a faanyagjellemzések szövege

legalább négy szakember által gondosan elvégzett ellen-
õrzés után kerülhetett a kötetbe. A külhoni fák bemutatásán
kívül az európai faanyagok leírásai is átdolgozásra kerültek,

így számos pontosítással és új ismerettel
bõvült a hazai faanyagok leírása. A mû
külön érdeme, hogy több olyan érdekes-
séget is felvillant, ami a magyar kultúrtör-
ténet fontos része.

Hogyan érdemes forgatni e mûvet?
Használjunk egy példányt a tanterem-
ben, irodában vagy üzemben – az ada-
tok segítsék a munkát, a vevõ elképze-
léseinek adjunk szárnyat, vagy érvel-
jünk egy tárgyalás során: „Márpedig ez
a fa Afrikából nem jöhetett!” Legyen
egy kötet az otthonunkban is – nyugal-
mas estéken ízlelgessük az érdekes leírá-
sokat, és a fotók által élvezzük a fa
különleges világát! Tartsunk egyet az
autóban, és bármelyik ismerõsnek vi-
gyük el, mutassuk meg: „Nézd meg ba-
rátom, milyen csuda könyvem van!”

Farkas Péter
ERFARET Kiadó


