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A Kammeni szigetek  kőzetei.
I n  k e y  B é l á t ó l .

(Felolv. a m. földt. társ. 1876. ápr. 12-ki szakgy ülésén.)

A vulkáni erő, mely hajdan a görög sziget-tengernek 
számos pontján működött, jelenleg csak egy helyen nyilvá
nítja még teljes erélyét, t. i. azon nagy caldera-alakú 
öbölben, melynek körfalait a Santorin vagy Thira, Therasia 
és Aspronisi vulkánépitette szigetek képezik. Ezen öböl kö
zepében a vulkáni erő hosszas pihenés után újra föléledvén, 
a történelmi ó-kortól fogva napjainkig folytatta nagyszerű 
kitöréseit, melyeknek eredménye egy új szigetcsoport lett, 
alvammenikvagyisaz „Égett szigetek“. így keletkezett 195-ben 
Kr. e. az első új sziget, melyet az ó-kor Hierának, az újabb 
nemzedék pedig Palaea-Kammeninak nevezett. Ebhez 726-ban 
Kr. u. a Nicolao-fok csatlakozott. Kr. u. 1457-ben ismét egy 
új sziget merült fel, mely kis terjedelme miatt Mikra-Kammeni- 
nak neveztetett. Az 1707— 1711-ig tartó nagyszerű kitörések 
végeredménye pedig egy, a Palea és Mikra közé eső új sziget, 
a Nea-Kammeni lett; mig végre az 1866-iki vulkáni esemé
nyek kezdetben 3 önálló szigetnek a Georgios, az Apbroessa 
és a Rékának adott létet, melyek azonban rövid idő múlva 
a Nea-Kammeni déli partjával olvadván össze, annak térfoga
tát megkétszerezték. Ez utolsó kitörés a természettudományok 
fejlettebb korszakába esvén, természetes, hogy az európai 
tudományos világ figyelmét nagy mértékben vonta ezen ér
dekes szigetcsoportra. A vulkáni események gondos megfi
gyelésében és leírásában különösen német, görög és francia 
tudósok versenyeztek egymással. Az ide vonatkozó gazdag 
irodalomból következő müveket tartom megemlitendőknek:

V i r l e t  d’A o u s t :  Histoire des Kaimmenes. 1866.
I. S c h m i d t :  Vulkanstudien.
R e i s s  u, S t ü h  el:  Sautorin. Geschichte u. Beschrei

bung der vulkanischen Ausbrüche. 1866.
F r i t s c h ,  R e i s s  u. S t ü b e l :  Santorin.
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S e e b a c h :  Über den Vulkan von Santorin. 1867.
Ezen önálló munkákon kivíil különböző folyóiratokban 

még következő dolgok jelentek meg:
Sitzungsberichte der k. Academie der Wissenschaften. 

Berlin. 1866. B. L i l i . : Ha hn ,  D e c i g a l l a  és C hr is t o 
rn a n o s jelentései a kitörés tüneményeiről; Habermann és 
Christomanostól elemzések.

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 
Wien. 1866—67.

F. v. Ha ue r ,  K. v. H a u e r ,  S t äche ,  K e n n g o t t ,  
D a u f a l i k .

Jahrbuch der k. k. geol. Reichs-Anstalt. Wien, 1867. 
17. B. p. 467.

K e n n g o t t :  Über die Eruptivgesteine v. Santorin. 
Neues Jahrbuch der Mineralogie u. Palaeontologie v. 

Leonhard u. Geimtz. 1866. Z i r k e l :  Über die mikroscop. 
Zusammensetzung u. Structur der diesjährigen Laven von 
Nea-Kammeni, bei Santorin.

Petermann: Mittheilungen aus allen Gebieten der Geo
graphie. 1866. p. 134. S c h m i d t  és Ki nd .

Revue des deux mondes. 1866. vol. 64. p. 1003. 
F o u q u é :  L’éruption de Santorin.

Comptes rendus de l’academie des sciences. Paris. 1866. 
Tome 62. p. 392. 465. 608. 784. F o u q u é  et Terreil Tome 
63. p. 47. 611. Tome 64 p. 184.: Fouqué Lenarmont, Del- 
lenda, Hypert.

1867. Tome 81. Nr. 5. p. 220. F o u q u é .
„Lotos“ Zeitschrift für Naturwissenschaften. 1875. Feb. 
V r b a : Gesteine der Kammeni-Inseln.

Abhandlungen d. Berliner Akademie d. Wissenschaften. 
II. 1869. p. 193.: Roth,  Beiträge zur Petrographie der 
plutonischen Gesteine.

Természettudományi közlöny. Budapest, 1876. VIII. k.
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77. és 78. f.: Dr. S z a b ó  J ó z s e f ,  Santorin sziget geológiai 
történelme.

A felsoroltak közül, nevezetesen Seebacli, Zirkel, Vrba, 
Hauer Károly, Kenngott, Stäche, Habermann, Christomanos, 
Fouqué és Terreil foglalkoztak a Kammeni szigetek láváinak 
petrographiai és chemiai vizsgálásával. Minthogy azonban 
ezen kutatások némely lényeges dologra nézve egymástól 
eltérő eredményre vezettek, nem tartottam fölösleges munká
nak a Kammenik összes kőzeteit újabb petrographiai vizs
gálatnak vetni alá, annál is inkább, mivel e célra társula
tunk tiszt, alelnöke, Dr. Szabó József úr, kinek társaságá
ban a múlt év nyarán a kitörések helyszinét meglátogathatni 
szerencsés voltam, az ott gyűjtött gazdag és rendezett anya
got rendelkezésem alá bocsátani, és becses tanácsával támo
gatni sziveskedett. Ezen anyag feldolgozásában ugyancsak 
Szabó tanár úr vezénylete mellett kívülem még tagtársaink, 
Legeza, egyetemi tanársegéd, Safarzik és Kalecsinszky urak 
vettek részt, a kiknek ez alkalommal is hálás köszönetemet 
nyilvánítom, azon készségük- és bizalmukért, melylyel közös 
működésünk összes eredményét összeállítás és közlés végett 
átengedni szívesek voltak.

A Kammeni szigetek tisztán csak egy vulkáni központ 
terményei lévén, lényegileg egynemű anyagból alakultak. Kőze
teik tehát úgy vegyi összetételükre, mint belső szerkezetükre 
nézve alig térnek el egymástól; a köztük fennforgó különbségek 
inkább csak a külső alakra, szilire és kiképződési módosu
latokra vonatkoznak, mely tekintetben négy szembeszökő, de 
egymásba átmenő válfajt különböztethetünk meg. A sornak 
egyik végén azon világosszürke, palás elválású, tömör kőze
tek állnak, melyek leginkább a Palaea és Mikra-Kammenin, 
de még a Nea Kammeninak régibb részén is találhatók. Má
sodik válfajnak tekinthetjük a szurok kőnemű lávákat, melyek 
a Georgios, Aphroessa, a Május-szigetek és a Nicolao-fok



legnagyobb tömegeit képezik. Ezeii közét szürkés- vagy 
barnás-fekete, rideg, kagylós törésű, és tömegében dúsan el
hintett fehér krystály-szemcséket tartalmaz. Fokozatos átme
netek vezetnek ezen kiképzödésű válfajtól a harmadik mó- 
dosnlatboz, a salakhoz, hólyagos lávákhoz, melyek főkép a 
nagy lávaárok szélein mutatkoznak. Ezeknek likacsai majd 
egészen szabálytalanok, majd gömbölyded alakúak: sok 
esetben, még az anyag folyása [közben képződvén, bosszúra 
nyúltak és párhuzamos állást nyertek. Falaikat fényes-fekete 
vagy szürke, ritkábban rozsdaszinű anyag borítja. Némely 
nagyobb űrben lerakodott fényes fekete anyag a lángban 
kátrány szagot árasztva, elég, tehát szerves természetű.

A hólyagképződés legnagyobb foka a negyedik kőzet
módosulatban, a tajtkövekben nyilvánul. A Mikra-Kammeni 
tetején igen szépen szemlélhető a tajtkőnek szilárd, tömött 
kőzetből való fokonkénti fejlődése.

Ide számitandók még az 1866-iki kitörés sajátságos 
bombái, melyek jelenleg az egész Nea-Kammeni szigeten 
szerteszét bevernek. Külső kérgük esés közben a levegőben 
képződött, és a gyors kihűlés folytán szilárd lávává kemé
nyedéit ; belsejük azonban a lávában foglalt gázok feszereje 
következtében tajtkőnemű anyaggá duzzadott fel és a kérget 
többnyire szétrepesztette.

Mindezen külső válfajok részint a megszilárdulás kü
lönböző viszonyainak, részint pedig a később beállott elmál- 
lásnak és savas gőzök hatásának tulajdonitandók. A kőzetek 
belső szövetére ezen körülmények, úgy látszik, csekély be
folyással voltak. A górcsővi csiszolatok ugyanis alig tüntet
nek fel más különbségeket, mint a melyek a kisebb-nagyobb 
elmállásra vezethetők vissza.

Valamennyi Kammeni-lávának feltűnő jellegét képezik 
azon fehér, üvegnemű krystálykák, melyek a látszólag 
egynemű alapanyagban nagy számban elszórvák, és igy a 
kőzet porphyros szövetét idézik elő. Ezen földpát-jegecek,
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mert már első pillanatra is azoknak kell őket tekintenünk, 
a kőzet vékony csiszolatában igen éles körvonalokat és bel
sejükben gyakran ezekkel párhuzamos növekedési csíkokat 
tüntetnek fel. Alakjuk majd hosszúkás épnégyszög vagy 
hatszög, majd pedig valamely szabálytalan töredék kereszt- 
metszete. Legtöbb esetben egyszerű carlsbadi ikeralakok, sőt 
egészen egyszerű jegecek sem ritkák; de másrészt a több
szörös ikerképződés által előidézett rovátkosságra, mely nem 
egyszer már a puszta szemnek is feltűnik, szintén számos 
szép példa található. Egyébiránt a háromhajlású földpátok 
véglapjait jellemző, tompa,„ beálló szög rendesen még az 
egyszerű ikreken is látható. Mindamellett Z i r k e l  ezenföld- 
pát-jegecek nagyob részét a sanidinhoz számitja, és a pla- 
gioklas-földpátnak, amely szerinte oligoklas, csak alárendelt 
szerepet tulajdonit. Vr ba  ellenben a plagioklast tartja túl
nyomónak a fehér jegecek számában, de a sanidin fellépé
sét ő sem vonja kétségbe. A földpát természete fölötti kér
désnek végleges eldöntésére Stäche a vegyelemzés útját ki- 
sérlé meg, miután a Georgios lávájából egy pár milligrammnyi 
fehér anyagot kiválasztania sikerült. (Verh. d. k. k. geol. 
íteichsanst. 1866. p. 78.) De az elemzés tökéletlen eredményre 
vezetett, *) melynek alapján Stäche hajlandó a kérdéses 
ásványt az oligoklashoz számítani. Tökéletesebb elemzését 
közli Terreil, **) a lávából kiválasztott fehér anyagnak, 
(„matiére blanche“), mely azonban valósziníileg nem tiszta 
földpát-anyag volt;

kovasav 6 8  42, 
timföld 17 89,
vasoxyd 
magnesia 
mész 
kali ) 
natron )

nyom.,
nyom.,
4-73,
8-96.

100*00 .

*) Töm ötts.=2,66; timföld 25,08, mész 3,28, magnesia 0,78.
**) Comptes rendus de l’acad. des sciences, T. 62. 1866. p.1399.
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A kovasav nem is áll kellő arányban az alkaliák és a 
mész viszonylagos mennyiségéhez, úgy hogy az elemzés 
eredménye egy ismert földpátfajra sem alkalmazható.

Ezen esetben sokkal kedvezőbb és általánosabb ered
ményt várhatunk a vegytani kutatás azon módszerétől, rnely- 
lyel Szabó J. tanár úr szaporította a petrographia segédesz
közeinek számát: értem a lángkisérleti módszert, melynek 
alkalmazása a Kammeni lávák földpát szemcséire számos kí
sérlet folytán a következő megbízható eredményre vezetett.

A P a 1 a e a-K a m m e n i négy pontjáról gyűjtött kőzet
példányokban, ide értve a 726-ban Kr. u. képződött Nicolaofo- 
kot is, an  de s in  találtatott

A Miki* a-K a m m e n i fekete, sűrű lávája oly föld- 
pátjegeceket tartalmaz, melyeket a By t own i t - s o r  sava
sabb fajaihoz kell számítanunk. A tajtköves módosulatok el
lenben csak a n d e s i n t  tartalmaznak.

A Nea-Kammeninak régibb részéről való négyféle pél
dánynak földpátja kivétel nélkül andesiunak mutatkozott.

A M á j u s - s z i g e t e k  láváiban labradorit felé hajló 
andesin, a láva zárványaiban pedig bytownit foglaltatik. 
Ezen lávákat, úgy mint az anorthitkőzetből álló zárványokat 
Hauer Károly vegyelemezéseiből is ismerjük.

Az A p h r o e s s a  keleti lávaárja andesinföldpátot tartal
maz 5 déli lávaárjában pedig kétféle kőzet fordul elő: egy 
fekete, kissé salakos válfaj, melynek makroscopos földpátja 
szintén andesin, és egy rozsdavörös, nem fényes kőzet, mely 
anorthit-bytownitot tartalmaz.

Végre a Georgiosnak úgy lávái, mint bombái andesin-féle 
földpátjegecekkel bírnak, melyek majd az oligoklas, majd 
a labradorit felé közelednek. Ezen vizsgálatok alapján tehát 
bátran állíthatjuk, hogy a Kammenik kőzeteiben előforduló 
nagyobb, fehér földpátjegecek kivétel nélkül p l a g i o k l a s  
természettel bírnak, még akkor is, ha az ikerrovátkosság tüne
ményét uem mutatnák. Zirkelt bizonyosan a jegeeek üveg-

11
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nemű, repedezett külseje vezette azon nézetre, hogy azok 
nagyobb része sanidinból áll, de jelenleg tudjuk már, hogy 
trachyt-kőzetekben az üveges jellegű plagioklas épen nem 
ritkán található. Ellenben látjuk, hogy a Kammeni-lávák 
szabad földpátja legnagyobb részt az andesin-sor határai közé 
esik. Csak két esetben fordult elő bázisosabb jellegű földpát, 
mely körülbelül a bytownit olvadását és natrium-tartalmát 
mutatta. A láva zárványaiban talált anorthit természetesen 
ide nem számitandó.

A lángkisérletek alatt többször feltűnt a natrium szin- 
festésének gyors apadása, a miből az anyag kénsav-tartal- 
mára következtethetünk.

A zárványok, ha nem nagy számmal lépnek is fel ezen 
földpát-jegecekben, de az anyag tisztaságánál fogva igen 
feltűnők. Leggyakoriabbak az üvegzárványok, rendesen egy 
vagy több gázbuborékkal. Ezen üveg mindig a környező 
alapanyag üveg bázisához hasonló szinu, tehát szürke vagy 
barna. Alakjukra nézve ezen zárványok vagy szabálytalan, 
gömbölyded szemcsék, vagy pedig a jegec alakjának meg 
felelő szabályos képződmények. Ezeken kivül vannak még 
igazi jegeczárványok; hosszúkás oszlopocskák tompaszögű 
pyramisos végződéssel. A vastagabbakon néha a hossztengelyre 
merőleges hasadások mutatkoznak. Ezen alaki viszonyok a 
kedvező esetekben észlelhető halavány-zöld szinnel együtt 
apatitra emlékeztetnek.

Apró magnetitszemek mint zárványok ritkábban fordul
nak elő, Yrba két esetben még folyadék-zárványokat is 
észlelt.

A fehér, igen szembeszökő földpátjegeceken kivül a 
kőzet alapanyaga még egyéb, nagyobb ásványokat is tartal
maz, melyek azonban a nyers kőzeten nem tűnnek fel any- 
nvira, mint annak vékony csiszolatában.

Az egyik a ma g n e t i t ,  melyet átlátszatlansága, négy
szögű keresztmetszete és fémfénye mellett leginkább dele-
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jessége árul el, a mennyiben a porrá törött kőzetből delejvas 
által kiválasztható.

Ezenkívül a kőzetben még világosabb vagy sötétebb 
zöld ásványszemcséket találunk, melyek természete fölött az 
eddig közrebocsátott tanulmányok szétágazó véleményt nyil
vánítanak. Zirkel mindezen zöld szemcséket olivinnak tekinti; 
Vrba ellenben csak augitot talált a kőzetekben. Középutat 
tart Seebach, midőn nem ugyan a Kammenik kőzeteiben, 
hanem a régi sziget tuffái között heverő lávadarabokban 
egyképen mutatott ki augitot és oliviní, és ezeket követke
zőleg írja le : az augit gyakran jegecaiakokban tűnik fel, 
sötét hagymazöld színnel, rövid szálkás töréssel és gyenge 
fénynyel, s azon válfajhoz tartozik, mely a Vesuv láváiban 
is honos. Az olivin ellenben világos olivazöld színnel s élénk, 
csaknem gyémánt fénynyel bir, és rendesen csak gömbölyded 
szemcsék alakjában lép fel. Ezen leírás a Kammeni-lávákon 
tett észleleteimnek minden pontjában megfelel. Miután pedig 
sikerült a finom darára törött kőzetből kellő mennyiségű 
zöld szemcséket kiválasztanunk, melyek a leirt színezeti kü
lönbségeket igen feltűnően mutatták, a kérdés végleges el
döntését, részint a lángkisérleti viselkedésre, részint sósav 
behatására bíztuk. Seebach nézetét ezen kísérletek teljesen 
igazolták : a világoszöld, szemcsealakú ásvány lángban nehe
zen olvad, de sósavban kovasavkocsonyát hagyván hátra, köny- 
nyen oldódik; ez tehát olivin. A sötét, hagymazöld ásványt 
ellenben a gázláng könnyebben olvasztja, de sósav nem tá
madja meg; ez augit. Eszerint az augit- és az olivinnak 
együttes fellépése a Kammenik láváiban is ki van mutatva. 
De az olivin, bár világos színénél és szemcséinek nagyságá
nál fogva feltűnőbb, egészben mégis sokkal ritkább az 
augitnál, melyet a kőzet állandó elegyrészének kell tekin
tenünk. Csiszolatokban oly csekély a két ásvány színezete 
közti különbség, hogy könnyen összetéveszthetők. Jellemzőbb 
alaki kiképződésük; mert az olivinnak gömbölyded szemcséi
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és szemcsehalmazai rendesen ellentétben állnak az augit- 
jegeceknek nyolcszögé keresztmetszeteivel, melyek ezen 
ásvány ismert combinatiójából: co P , goP oo , ccPco , P , ered
nek. Ez utóbbiak igen gyakran kettes vagy hármas ikrek. 
Zárványaik hasonlók a földpátjegecek fenntebb leirt zárvá
nyaihoz, de magnetit gyakrabban fordul elő bennük, földpát 
ellenben soha.

Ezen ásványok tehát: t. i. a földpát (andesin), augit, 
olivin és magnetit majd egyenként, majd csoportokat képezve 
lépnek fel. Különösen feltűnő az augit és a magnetit közti 
összefüggés, mely tünemény oly állandó, hogy véletlennek 
alig tulajdonithatjuk, s azért nem tartom lehetetlennek, hogy 
ez esetben a delejes vonzás is tényezője volt a két vastar
talmú ásvány összetapadásának.

A kőzet alaptömegére nézve észleleteim nem térnek el 
a korábbi kutatók leirásaitól. A kőzetek belső szerkezete 
valamennyi válfajban ugyanaz: az alaptömeg üveganyagból 
áll, melyben számtalan, igen apró magnetitszemcsék és hosz- 
szukás mikrolithok úsznak, kivéve némely nagyobb földpát
jegecek csoportjai közé beékelt részeket, melyek egészen 
tisztáknak tűnnek fel: sajtságos tünemény, melyet már sok
szor észleltek ily vulkáni kőzetekben.

A tömegben kivált mikrolithok közt könnyen felismer
hetjük a fekete, nem átlátszó és többnyire négyszögé mag- 
netitszemcséket, valamint az augitot, melynek apró, sárgazöld 
darabjai rendesen csak nagyobb jegecek töredékei, tehát 
önálló alakkal nem bírnak. Legszámosabbak az apró földpát
jegecek, melyek ikerképződésük- és többnyire épnégyszögü 
keresztmetszetükben a nagy andesinjegecekhez hasonlók. 
Körvonalozásuk azonban nem igen éles; két végük gyakrau 
foszlányos vagy villaalakú. Elhelyezésükben az anyag folyá
sának hatása nyilvánul, mi által ritka szépségé fluctual-szövet 
keletkezett.

Erős górcsövi nagyítás mellett ezen mikrolithokon kívül
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még kisebb, hosszúkás jegecképződmények tüimek fel, me
lyek leginkább abban különböznek a földpátmikrolitkoktól, 
hogy éles körvonalokkal bírnak, tompa csúcsokban végződnek, 
de ikerképződést soha sem mutatnak. Elhelyezésük is sza
bálytalanabb, mint amazoké, a mennyiben hossztengelyeik 
nem követik mindig a folyás irányát. Hogy mely ásvány
fajhoz tartoznak ezen parányi képződmények, azt határozottan 
kimondani nem lehet. Alakjuk után Ítélve földpátnak, néha 
mutatkozó sárgászöld sziniik után pedig augitnak gondolhat
nék ; végre a vegyelemzésnél kimutatott nagy kovasavtöbblet 
quarzot is gyanittat.

Az alapanyagnak tiszta részei gázlángban, duzzadás nél
kül áttetsző, zöld üveggömbbé olvadnak. Az olvadás foka 
valamivel mindig csekélyebb a kőzetben foglalt földpát 
olvadásánál; legtöbb esetben tehát megközelíti a tiszta ande- 
sin olvadási fokát; ellenben az anorthitot vagy bytovvnitot 
tartalmazó kőzetek alapanyaga már ezeknél is nehezebben 
olvasztható. Föltehetjiik tehát, hogy a földpátmikrolitliok 
faja mindig azonos a nagy földpátjegecével. Kalinmfestésnek 
csak nyomai látszanak néha; s ezért sanidint még a mikro- 
litliok között sem kereshetünk. Üvegcsőben az alapanyag 
legtöbb esetben csekély víztartalmat mutatott; szabad sav 
jelenléte is négy esetben észleltetett.

A vulkáni kitörések alkalmával a feltóduló lávák, va
lamint más vulkánoknál, úgy itt is sok idegen kőzet darabot 
hoztak fel magukkal, melyek később a megszilárdult tömeg
ben zárványként maradtak. A Kammeni-lávák zárványai na
gyobbrészt régibb vulkáni kitörések terményei, melyeken át 
az új láva útját törte. Ezek között kétféle kőzetet találunk: 
anorthit-trachytot és oligoklas-andesin kőzetet, mely utóbbi 
az újabb lávától lényegesen nem különbözik.

A Május szigeteken előforduló anorthitos kőzetzárvánjmkat 
Hauer Károly nemcsak egészben, hanem egyes elegyrészek
ben is, vegyileg elemezte és bennük anorthitot, augitot, olivint
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és magnetitot talált. Az általunk felhasznált kőzetgyiijte- 
ményben ezen zárványok is képvisel vék, és földpátjuk láng- 
kisérletileg is anorthitnak bizonyult. Hauer egyébiránt hamis 
következtetést vont ezen, és a fekete, új láva elemzéseiből, 
azon nézetet fejezvén ki, hogy az utolsó (1866-iki) kitörés 
alatt felváltva savas és bázisos lávák folytak ki a vulkánból.

A bázisos kőzet itt csak zárványkép fordul elő a rendes 
viselkedésű lávában, tehát nem egyidejűleg képződött, hanem 
valószinüleg sokkal korábban.

Az oligoklas-andesin kőzetzárványokat Fouqué Írja le. *) 
A kőzet szövete hasonló az új láváéhoz; de földpátja, melyet 
Fouqué oligoklasnak nevez, az általa közölt elemzés alapján 
a Tschermak-féle osztályozás andesin-sorába állítandó. Mag
netit és augit is van a kőzetben, de azonkívül még egy 
rhombos ásvány, melyet Des Cloiseaux Hypersthenuek tart.

Összehasonlítás végett egymás mellé állítjuk a két kő
zetnek és azok elegyrészeinek vegytani képét, a Hauer és 
Fouqué által közlőit vegyelemzések szerint.

I. A Május-szigeten előforduló zárvány: anorthit kőzet,
I. a) anorthit,
I. b) augit,
I. c) olivin. **)

II. Fouqué: nodules á oligoklas (oligoklas-tartalmú 
zárvány),

II. a) földpát,
II. b) rhombos ásvány (Ilypersthen ?)

*) Comptes rendus 1875. No. 5. T. 81. p. 220.
**.) Hauer K. Verh. d. k. k. geol. R.-Anstalt. 18G6. p. 188.
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I. I. a. I. b I. c. II. II. a. II. b.

Tömöttség 2-840 2-689 2-629 3-472

Kovasav 51-62 44-81 52 61 38-15 58-4 59 7 48-6
Timföld 18-18 36-92 6-70 — 20 7 23-2 6-0
Vasoxyd nyom — — — 8-1 0-4 21-3
Vasoxydul 10-35 nyom 15-05 22-42 — — —

Manganoxydul Ö li — 0-23 — — — —

Mész 11-89 18 01 2047 — 6-2 7-9 3 2
Magnesia 4.82 0-59 5-22 3905 2-7 1*0 200
Kali
Natron

0-59
2-59 |  0-49 _ — 0-5

3-7
0-8
6-6 nyom

10015 99-92 | 100-28| 99-62 100-3 99.6 99-1

Ezen, vulkáni kőzetből álló zárványokon kiviil olya
nokat is találunk, melyek a talajban mélyebben fekvő kő
zetekből erednek, t. i. apró febér quarz-darabokat a csil
lámpalából, -és elkovasodott calcit töredékeket a szemcsés 
mészkőből, mely kőzetek Thira szigetének legrégibb részét 
és kétségkívül az egész vidék alapját képezik.

A Kammeni-lávák vegyi összetételét eddig 15 elemzés
ből ismerjük, melyek, babár különböző korú lávákra vonatkoz
nak is, egymással mindamellett szép összbangzásban állnak. Nem 
tartottam fölöslegesnek ezen elemzések eredményeit egész ter
jedelmükben közölni, hogy igy a kőzetek vegyalkatának teljes 
képét adjam, melyből érdekes következtetések vonhatók. Az 
elemzések legnagyobb része természetesen az 1866-iki kitörés 
új terményeire vonatkozik; de a Nea-Kammeni régibb részé
ről is bárom kőzetfaj került elemzés alá; a Palaea- és a 
Mikra-Kammeni nincsenek képviselve.
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XII. Georgios bombája (1866) . . .  . . . .  - ................................ Habermann: Sitzungsb d. k. k. Akad d. Wiss. B. Lili.
XIII. „ ,. „ ........................................................ .....  . , . Christomanos: „ „ „ , „ „
XIVr. „ „ „ .............................................................................Hauer K: Verh. d. k. k. geol. R.-Anst. 1866. p. 62.

I. 1 II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII XIII. XIV.

Tömöttség 2 566 2 544 2 389 2-414 2 544 2-524 2-594 3 2 167

Kovasav 67 05 67-25 60 09 67 35 67-16 66-15 67-24 66-00 65-30 66-50 68-39 67-70 68 00 66-62
Titansav — — — — — 2 05 L75 1-25 — 0 95 — —

Timföld 15-49 J 23-03 13-14 15-72 14-98 15-15 13-72 16-15 17-52 16-20 1507 17 38 18-20 14 79
Vasoxyd — — Fe2 03 Fc 0 1-94 Fe2 03 Fe 0 2 43 — Fe2 03 Fe 0 2-75 1-20 1-50 1-11 4-26 1-30 0-96 Fe, 03 Fe 0 2 70
Vasoxydul 5 77 6-34 403 3 99 6-81 4-19 3-30 3-10 3-60 3-83 3-50 2 80 4-28
Manganoxydm — — — nyom nyom nyom nyom 0-66 1-05 0 875 — 1-40 nyom 0-16
Mész 341 3-36 2-95 3 60 3 40 3-48 3-46 3-19 2-92 3 24 319 3 17 3-45 3-99
Magnesia 077 0 70 0-46 1-16 0 96 1-08 1-22 3-38 0-65 0 55 0-70 0-83 nyom 1*03
Kali 2 34 } 5-11

6-55

4-39 1-86 1-65 2 19 2-57 ) 7-07 0-58 1-123 0-73 !  6-46 ) 6-60 304
Natron
Égési vesztes.

4-65
0-47

6-00
5-41

5 04 
0"36

4-59
0-49

5 22 4-90
0-54

5 66 537 3-86 3-79
0-38

Összesen 99-94 too 00 98-7» 10L-06 99 65 , 00-08 100-59 103 00 100-06 99 8 1 luO’03 102-69 ]100.01 lOj-78
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A mi ezen elemzések összehasonlításánál leginkább 
feltűnik, az a kovasavnak nagy mennyisége. Kenngott, ki 
az elemzésekből az elegyrészek viszonylagos mennyisé
gét kiszámítani iparkodott, azon eredményre jut, hogy 
mindannyi kőzet IS— 24 százalék szabad kovasavat tartal
maz. Ezen többlet, miután a kőzet elegyrészei között quarz 
soha sem szerepel, csak az alapanyag üvegében, vagy annak 
mikrolithos kiválásában kereshető. Ennek felel meg a kőzet 
keménysége is, mely a földpátét felülmúlja, de aquarzétnem 
éri el egészen.

Egyébiránt az elemzésekből is kitűn ik , hogy az elegy
részek k özött a földpát túlnyomó ; Kenngott számításai sze
rint á tla g  65% esik a földpát anyagra. A nátron-tartalom 
állandóan felülmúlván a kali mennyiségét, uj b izon yíték u l 

szolgál arra, hogy a fö ldpát nem lehet Orthoklas. A többi 
elegyrész u. m. augit, oliv in  és magnetit jelenléte Kenngott 
szám ítása iból is kitűnik. A titansav, mel}’ n éh ány  elemzés
ben szerepel, a maguetitnak tu lajdonítandó.

A kőzetek tömöttsége, a fentebbi táblázat szerint, kö
zépszámban 2.5; ide sorozhatunk még három számot, melye
ket Kalecsinszky úr meghatározásának köszönök:

P a 1 a e a-Kammeni; palás kőzet: tömöttség =  2.48 .
Nikolao-fok; fekete láva: t. =  2.55.
Membliaria (Május-sziget); fekete láva t. =  2.51.
Megemlíthetjük még, hogy a kőzetek a delejtűre némi 

hatást gyakorolnak, a mi a magnetitnak aránylag nagy 
mennyiségéből magyarázható.

Visszapillantván a kutatások összes eredményére, azon 
meggyőződésre kell jutnunk, hogy azon lávák, melyek 2 0 0 0  

év lefolyása alatt a santorini öböl közepén három új szige
tet építettek, úgy vegyalkatukra, mint szövetükre nézve egy
neműek. Elegyrészeik között első helyet foglal el egy három
hajlású földpát, rendesen andesin; mellette augit és magne
tit és ritkábban olivin lép fel, mig az anyag tetemes része

— 103 —
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alaktalanul, mint üvegházi s merevedett meg. A szövet minő
ségének, főleg pedig a savas vegyalkatnak alapján ezen új 
kőzetek a trackytok közé tartoznak, elegyrészeiknél fogva 
pedig, augit andesitnak, vagy Abicli szerint, trachy-dolerit- 
nak nevezhetők.

Befejezésül, és a Kammeni-lávák petrographiai minősé
gével kapcsolatban legyen szabad az utolsó kitörés tudomá
nyos észlelőinek véleményére utalnom, kik mindnyájan hatá
rozottan oda nyilatkoztak, hogy az akkor felmerült Georgios 
és Aphroessa-szigetek nem a tenger fenekének fölemeltetése, 
hanem a sűrűén folyó lávának felhalmozódása által képződ
tek ; és az egész Kammern-csoport keletkezését is hasonló 
tüneménynek tulajdonítják. Reiss és Stübel még tovább men
nek, és a Kammenikon tett észleleteiket más trachyt-képződ- 
ményekre alkalmazván, azon véleményt fejezik ki, hogy az 
1866-ik évi kitörés a trachyt-kúpok és hegyek keletkezésé
nek, soká vitás-kérdését véglegesen megoldotta, bebizonyít
ván annak lehetőségét, hogy nagymennyiségű, sűrűén folyó 
lávából rövid idő alatt tetemes hegy épülhet fel, mely a kö
zönséges tufa- és lávarétegekből álló vulkánoktól egész 
szerkezetében lényegesen különbözik. Bármit tartsunk is ezen 
nézetről, annyi bizonyos, hogy a Kammeni-szigetek trachyt- 
lávai nemcsak nagyban, de górcsövileg is magukon viselik 
a sűrű folyás és gyors kihűlés jeleit, a mennyiben az alak
talan üvegbázis túlnyomóságát és a jegedés rögtöni megaka- 
dályoztatását azoknak tekinthetjük.


