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Szöveg: Harman-Tóth Erzsébet–B. Kiss Gabriella | Fénykép: Kupi László

A 2019-es Év ásványa választást
a galenit nyerte, miközben so-
kan biztosak voltak benne,
hogy újra egy „színes kő”, a
mélység és a meteoritok ékköve,
az olivin nyer. Nem így történt:
a program négyéves története
során elsőként egy ércásvány
lett a befutó! Olyan ásvány,
amelyet fémek (ez esetben ólom
és ezüst) kinyerésére használ
az emberiség

Mente et malleo! 
Ésszel és kalapáccsal!
A galenit óvatosságra int

tály sérülésekor is mindig de-
rékszögű lépcsős, sík felületek,
illetve téglatest alakú idomok
jönnek létre. 

Súlyos egyéniség, nagyobb
példányai „lehúzzák” a kezet: sű-
rűsége 7,5 g/cm3, azaz 7,5-szer
nehezebb a víznél. Viszonylag
puha, Mohs-féle karcolási ke-
ménysége 2,5. E tulajdonságáról

A legsúlyosabb jelölt
Aki eljött a jelölteket (is) bemu-
tató rendezvényekre, tapasztal-
hatta, hogy külsőre a galenit a
legunalmasabb jelölt: mindig
szürke, fémesen csillogó („fémes
fényű”, de fénye idővel tompul-
hat), és többnyire nagyon kocka.
Leggyakoribb kristályalakja
ugyanis a kocka, és mivel e kris-
tályforma szerint hasad is, a kris-

könnyű megbizonyosodni, hiszen
„írni” lehet vele a papíron. Ezen
markáns tulajdonságok a kezdő
ásványgyűjtők számára is köny-
nyen azonosíthatóvá teszik, szem-

ben a színekben és formákban
tobzódó, változatos megjelenésű
korábbi nyertesekkel (2016 –
gránátcsoport, 2017 – kvarc,
2018 – fluorit).

Kémiai összetétele ólom-szul-
fid (PbS), és a kockaformával
(is) jellemzett, köbös kristály-
rendszerben kristályosodik. Ben-
ne az ólom és kén közötti kötés
átmenet a kémiában külön fo-
galmakként tanult fémes és ko-
valens kötések között. Az alkotók
térbeli elhelyezkedése teljesen
szimmetrikus: az ólom és a kén
egy térbeli matekfüzet rácspont-
jaiban felváltva helyezkednek el. 

Bár hivatalosan csak ólom és
kén alkotja, a galenit akár 1%-
os mennyiségben is tartalmazhat
ezüstöt, így, mivel nagy mennyi-
ségben bányásszák, egyben az
ezüstnek is fontos ércásványa.

Szimmetria
A galenit kristályszerkezete az ólom
(Pb) és a kén (S) szempontjából
teljesen szimmetrikus: mindkettőnek
hat szomszédja van, oktaéder
elrendeződésben, ezt jelzi a szürke
ólom köré rajzolt szürke, illetve 
a sárga kén köré rajzolt sárga
oktaéder. Piros szaggatott vonal
jelöli ki az elemi cellát, a kristályok
legkisebb építőegységét, amelyből a
tér három irányába való eltolással
bármekkora kristály felépíthető

Ismerős az ábra? 
A tavalyi Év ásványa, a fluorit
ugyanúgy a köbös
kristályrendszerben kristályosodik,
mint a galenit. Az alapformák
megegyeznek, sőt, a galenit kristályai
leggyakrabban valamely kocka-
oktaéder (sárga-narancssárga)
kombinációban jelennek meg, pont úgy,
mint a fluorit. 
A jobb oldali, több forma
kombinációjával előállt kristályok
jóval ritkábbak, a jobb alsó ábra
olyan összetett kristály, amelyen 
a hét alapformából hat megjelenik

grafikák: Harman-Tóth Erzsébet 

Ólompiaci körkép
Az újonnan kitermelt ólom mennyisége 2018-ban 4,65 M t
volt (a teljes évi felhasználás mindössze 40%-a). A világ legje-
lentősebb ólomkitermelője az utóbbi években egyértelműen
Kína: a második helyezett Ausztráliához képest csaknem öt-
ször annyi ólmot bányásznak. A harmadik helyezett az Egye-
sült Államok, míg az első európai versenyző, Svédország a
tizedik helyen szerepel a maga 70 ezer tonnás kitermelésével.
Az ólom világpiaci ára az utóbbi 5 évben 1600–2600 USD/t
között változott, jelenleg (2019. március) 2100 USD/t.

Galenitkristály
szfaleritkoszorúban 

41x28 mm, Sweetwater-
bánya, Missouri, USA. 

Lelkes András gyűjteménye

1 nm
(0,000001 mm)

PbS

Alapformák kombinációk
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Eredettörténet
Bár az ólom, a cink vagy éppen
az ezüst kémiailag igencsak kü-
lönböző módon viselkednek és a
periódusos rendszerben is távol
vannak egymástól, nyersanyag-
kutató szemmel nézve mégis
érdemes együtt vizsgálni
őket. Ennek oka, hogy nincs
olyan ólomércesedés, amely-
ben ne találkozhatnánk a
cink dúsulásával is, illetve
galenitet sem találni ezüst-
tartalom nélkül. Ez utóbbira
jó példa, hogy nemrég épp az
ólomszennyezés kimutatásával si-
került igazolni, hogy mikortól
terjedt el az ezüstpénz használata
Európában.

A galenit a magmás kőzetek

szinte minden típusához kötődően
megjelenhet. Az ún. hidrotermás
ásványképződés során a kristá-
lyosodásához szükséges fémek egy
melegvizes oldatáramlási rend-

szerben szállítódnak a földkéreg
repedéseiben, majd a körülmények
változásának hatására az ásványok
kiválnak. Ha az egykori repedé-
seket kitöltve kristályosodnak ki,
akkor telérekről beszélünk, míg

Technológiai távlatok
Az emberiség többféleképp hasz-
nosítja a „köveket”: egyes esetek-
ben fémeket nyer ki belőlük, más-
kor technológiai anyagként,
valamely tulajdonságuk ré-
vén hasznosítja őket. Utóbbi
alkalmazás során nem bont-
juk fel a bennük levő kémiai
kötéseket, nem alakítjuk át
kémiai összetételüket. Erre
legegyszerűbb példa a kvarc,
amely homokként a beton ada-
lékanyaga, és a betonban is eredeti

formájában, kvarcként van jelen.
A galenit – amellett, hogy a kezde-
tektől fontos fémforrásunk – több-

ször volt technológiai anyag is a
történelem során: az ókori Egyip-
tomban a sötét szemhéjfesték al-

ha nagyobb tér állt rendelkezésre
(pl. tengeraljzati hévforrás esetén),
akkor tömeges ásványképződésre
is lehetőség van. A gránitteléres
hidrotermás ércesedés klasszikus,

közeli lelőhelyei a Cseh–
Szász-érchegységben talál-
hatók, míg a vulkáni kőze-
tekben megjelenő galenitre
itthon is bőven van példa
(Recsk, Gyöngyösoroszi). 

Az üledékes kőzetekben
megjelenő ércesedések is

sokszor a melegvizes oldatokhoz
köthetőek. Híres előfordulásaik
vannak az Alpokban (pl. az auszt-
riai Bleiberg, a szlovéniai Mežica),
de itthonról sem hiányoznak (pl.
Szabadbattyán).

Az ún. hidrotermás ásványképződés
során a kristályosodásához szükséges
fémek egy melegvizes oldatáramlási

rendszerben szállítódnak 
a földkéreg repedéseiben.

kotója volt a belőle őrölt por, míg
a félvezetőipar hajnalán, a 20. szá-
zad első felében kristálydetektoros

rádiók félvezetőjeként kapott
szerepet. 

A galenitet fatűzön he-
vítve viszont ólom-oxidot és
fémezüstöt kaphatunk. Az
ólom-oxidot redukálva lehet
a fémólomhoz jutni. A vi-

szonylag egyszerű módszer pedig
jócskán hozzájárult az ólom korai
megismeréséhez.

A galenit többször volt technológiai
anyag is a történelem során: az ókori
Egyiptomban a sötét szemhéjfesték

alkotója volt a belőle őrölt por.

Közös előfordulás
A galenit legtöbbször a szfalerittel
(köbös cink-szulfid, ZnS) együtt
jelenik meg. 
Barnásfekete, jelentős vastartalmú
szfalerit, némi szürke galenittel 
és kvarccal.  65x43 mm,
Mátraszentimre, 
kupi lászló gyűjteménye

Haszonvétel
A szfalerit vasmentesen átlátszó,
sárgászöld, jelentős vastartalom
esetén viszont szinte átlátszatlan
fekete. Míg az ólmot már igen korán
megismerte és hasznosította 
az ember, a cinket csak 
a középkortól ismerte és használta
tudatosan (ötvözetekben korábban
is alkalmazott cinket, a fém konkrét
ismerete nélkül). 
Sárgászöld, áttetsző szfalerit,
kockás galenit és kvarc. 
64x77 mm, Selmecbánya,
kupi lászló gyűjteménye
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Vívmányok, szennyezés, mérgezés

Ólomércek a környezetünkben
Hazánkban a 20. században a Mátrában (Gyön-
gyösoroszi–Mátraszentimre), Szabadbattyánnál és
a Velencei-hegységben folyt ólom-cink ércbányászat.
Az aranyat, ezüstöt, rezet és kadmiumot is tartal-
mazó mátrai ércesedés kutatásához és bányászatához
(1949–1986, összesen 3,6 millió tonna kitermelt
nyersérc) jelentős környezetszennyezés társult,
amelynek kárelhárítási munkálatai napjainkban is
zajlanak.

A Mátrában, főként a recski, 1 km mélység-
ben található ércesedésben a geológusok még
több 10 millió tonna ólom-cinkérc vagyont tar-
tanak nyilván. Ennek kitermelésére a könnyeb-
ben hozzáférhető, felszínközeli készletek kime-
rülése után kerülhet sor.

A galenitre a Kárpátok koszorújában is sokfelé
rábukkanhatunk: Szlovákiában Selmecbánya méltán
a leghíresebb lelőhely, de a Szlovák-Érchegységben
is megtalálható. Ukrajnában a Máramaros-masszí-
vumban és Beregszász környékén fordul elő. Romá-
niában mintegy 100 előfordulása ismert, a Gutin-
hegységben Nagybánya (Baia Mare) körzetében
Herzsabánya (Herja), Felsőbánya (Baia Sprie) és
Kapnikbánya (Cavnic), az Avas-hegységben Turc
(Turţ), az Erdélyi-érchegységben Nagyág (Săcărâmb)
és Boica (Baiţa) érctelepei a leghíresebbek.

Az ólom felhasználása 9000 éve
kezdődhetett a Földközi-tenger
térségében, a törökországi Çatal-
höyük (i. e. 7500–5700) a jelenleg
ismert legidősebb ólomfeldol-
gozási hely.

Az ókor összesen 7 fémet
ismert: az aranyat, ezüstöt,
rezet, az ónt (mely a bronz-
ban a réz ötvözőanyaga), a
vasat, a higanyt és az ólmot.
Ezeket az akkor ismert hét égi-
testtel (Nap, Hold, Merkúr, Vé-
nusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz),
a hét napjaival és istenekkel is
párosították, az ólmot a Szatur-
nuszhoz, a szombathoz (angolul
Saturday) és a római Szaturnusz
(illetve a görög Kronosz) istenhez
társították.

Az ólom alacsony olvadás-
pontú (327 °C), és így könnyen
alakítható, akár formába önthető,
emellett korrózióálló fém. A Ró-

mai Birodalomban kiterjedt víz-
vezeték-hálózat épült ki ólom-
csövekre alapozva. A nagy méretű
feldolgozás azonban komoly kör-
nyezetterhelést is jelentett: a korai
légköri ólomszennyezés nyomai
megtalálhatók az Nyugati-Alpok
gleccserjegében és a grönlandi
jégtakaróban is! A római vízveze-

ték-hálózat kiépülésének és le-
romlásának története pedig a Ti-
beris torkolatában lerakódott fiatal
üledékekben követhető nyomon.

Ezzel együtt a római-
aknak nem a vízvezeték
okozott komoly ólommér-
gezést, hanem az „ólom-
cukor”. Az ólomtartalmú
edényekben tárolt vagy for-
ralt savas ételek-italok (fő-

ként a nagy mennyiségben fo-
gyasztott bor) az ott keletkező
ólom-acetáttól megédesedtek. A
tapasztalat idővel a receptekbe is
beépült, és a jól oldódó, szándé-
kosan is előállított ólom-acetát
édesítőszer – a mézet kiváltva – a
jómódúak legfontosabb édesítő-
szere, egyben ólommérgezője lett. 

A jól oldódó ólom-acetát édesítőszer
– a mézet kiváltva – a jómódúak

legfontosabb édesítőszere, egyben
ólommérgezője lett. 

Nem kell Rómáig menni egy ókori
ólom vízvezetékért!
A Tác melletti római kori település,
Gorsium katonai táborból nagy 
és gazdag várossá nőtte ki magát. 
Az itt található Nymphaea-díszkút
ólom vízvezeték-hálózaton
keresztül kapta a vizet. A
képsorozaton kirajzolódik a kút
legújabb kori története. a
vízvezetéket a képen nyilak jelölik 

fotó: Fortepan 31529 / Mészáros Zoltán

fotó: harman-tóth erzsébet

forrás: wikipedia.org

Alkimisták és katalógusok
Az ólom alkimistaszimbóluma stilizált sarló, amely
Kronosznak, a görög mitológiában az istenek atyjának
eszköze volt: Kronosz a sarlóval apját fosztotta meg
nemzőképességétől. (Érdekes, hogy az ólommérgezés egyik
következménye szintén a nemzőképesség elvesztése.)
A fémek alkimistaszimbólumai még a 18. század végi
tudományos művekben is megjelennek: 
(fent) itt éppen Mária Anna főhercegnő ásványgyűjteményének
eredeti, kézzel írott katalógusában 
(középen) a szemléletesebb „galéna, vagy ólomérc kockában”
kifejezés latinul 
(lent) Egy kb. 6 cm-es ércpéldány a régi gyűjteményből 

Összetett szépség
Apró, fekete, magas vastartalmú szfalerit, lapított
galenitkristályokkal és barna sziderittel. 
128x143 mm, Kapnikbánya, Koller Gábor gyűjteménye

1968 2007

2017

forrás: ELTE Természetrajzi Múzeum

Lelátri szám: BE24560 
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Az ólom használatának jóval
később a könyvnyomtatás és a be-
tűöntés adott új lendületet, amel-
lett, hogy a városi vízvezetékrend-
szerek csöveit még a 20. században
is sokáig az igény szerint alakítható
ólomból készítették és magas ólom-
tartalmú forraszokkal illesz-
tették össze. Nem csoda, hogy
angolul a vízvezeték-szerelő
szóban (plumber) is megbújik
az ólom latin neve (plum-
bum). Vízvezetékrendszerek-
ben az ólmot előbb az az-
besztcement, illetve mára a mű-
anyag váltotta ki.

A 20. században az ólmozott
benzin okozta a legkomolyabb
ólomszennyezést: az ólom-tetraetil

harman-tóth erzsébet
geológus-
múzeumpedagógiai 
szaktanácsadó

a rossz minőségű benzin minő-
ségjavító (kopogáscsökkentő) ada-
léka volt. E benzin égéstermékeként
a levegőbe jutó ólom, illetve ólom-
oxid az élő szervezetekben oldódva
gátolja az egészséges működést,
mérgező. Mára az „ólommentes”

benzin lassan kikopik a köztudat-
ból, hiszen a benzinkutak – Eu-
rópában a 90-es évektől, míg az
USA-ban már 1974-től kezdve –
csak ilyen üzemanyagot kínálnak.

Az ólmot ma főként gépjár-
mű-akkumulátorok, lőszerek, bú-
vármellény-nehezékek, (röntgen-,
illetve gammasugárzás árnyékolá-
sára szolgáló) sugárvédelmi felsze-
relések készítésére használják. Az
elektronikai eszközök (pl. mobil-

telefonok) forraszaiban már
egyre kevésbé alkalmazzák,
viszont a sugárvédelemben
nem megkerülhető, a rönt-
gensugárzást kibocsátó be-
rendezéseket pedig a mai
napig ólommal bélelik. Zöld-

energiák használatára törekvő vi-
lágunkban a szélturbinák és nap-
kollektorok energiatárolásában is
szerepet kapnak az ólomakkumu-
látorok.

Mente et malleo! 
A galenites ólomércek ólomtar-
talma tipikusan 0,5–5%, ebből
töréssel és különböző elválasztási
technikákkal dúsítják az ércás-
ványokat, és kohókban lesz belőle
felhasználásra / finomításra kész
fémólom. Az érckoncentrátum
ólomtartalma már jóval maga-
sabb, nagyságrendileg 50-60%.
Mindebből az látszik, hogy 1 t
ólom előállításához kevésbé sze-
rencsés esetben 100 tonna ércet

kell kibányászni, és akár többször
ennyi tonna meddőkőzetet meg-
mozgatni.

Az ólom felhasználásának hul-
lámhegyekkel és -völgyekkel tar-
kított története arra int, hogy
természeti erőforrásainkat mér-
tékkel használjuk, becsüljük meg,
és – a felelős bányászat mellett –
használjuk ésszel, lehetőleg hasz-
nosítsuk újra a nagy energiabe-
fektetéssel kitermelt fémeket!

A 20. században az ólmozott benzin
okozta a legkomolyabb

ólomszennyezést: az ólom-tetraetil a
rossz minőségű benzin minőségjavító

adaléka volt. 

Szokatlan alapanyagból 
A másfél méteres Szent Borbála-
szobrot a 17. században bányászott
egyetlen galenittömbből faragták ki 
a lengyelországi Szent Kereszt-
hegységben. A bányászok
védőszentjének ábrázolása Kielce
városában, a Karczówka-hegyen egy
kolostorban látható

Felszínen és mélyben
A galenit a velencei-hegységi Pákozd
környékén, a mátrai Gyöngyösoroszi,
Gyöngyössolymos, Mátraszentimre
vagy éppen Parádfürdő környékén is
megtalálható a felszínen
(telérkibukkanásban vagy éppen
korábbi bányászat utáni
meddőhányón).  E példány viszont
mélyművelésű bányából,
Gyöngyösorosziból származik.
Bajusz Ádám gyűjteménye

A galenit nyomában
Hazánkban számos galenit-
előfordulás ismert, sokszor akár egy
kellemes erdei kirándulás során is
rábukkanhatunk az ásványra.
Információk a lelőhelyekről, gyűjtési
lehetőségekről és biztonsági
tudnivalókról: geomania.hu 

galenit, Madan, Bulgária, 55x35 mm,

Lelkes András gyűjteménye

Fotó: Paweł Wroński, pawelwronski.blog

B. Kiss Gabriella 
geológus, az ELTE TTK
Ásványtani Tanszék
adjunktusa

kupi lászló
Geológus-Fotós

https://www.facebook.com
/finemineralphotography/




