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Johann Georg Neumann i jego odkrycie

Johann Georg Neumann and his discovery

Abstract: In writings dedicated to the history of meteoritics there were no particulars about
Johann Georg Neumann who discovered characteristic lines in Braunau meteorite. Search query
in archives led to determination who was he and other members of his family.

Keywords: Johann Georg Neumann, Karl August Neumann, Elbogen and Braunau meteorites

Wstęp

W wie lu arty ku³ach i ksi¹¿kach poœwiê co nych bada niom mete o ry tów zna leŸæ mo¿ -
na b³êdn¹ info r ma cjê, jako by odkrywc¹ linii Neu ma na by³ Franz Ernst Neu mann
(1798–1895).

Pozo r nie info r ma cja ta jest pra wdo po do b na, bo mia³ on wykszta³cenie, któ re
umo ¿ li wia³o doko na nie takie go odkry cia. By³ on mate ma ty kiem, fizy kiem i mine -
ra lo giem. Dokto rat pisa³ u mine ra lo ga Chri stia na Samu e la Weis sa (1780–1856),
któ ry by³ nie tyl ko jego pro mo to rem, lecz tak ¿e przy ja cie lem. W 1823 roku opu b -
li ko wa³ pierwsz¹ pra cê – Beiträge zur Kri stal lo no mie, któ ra spo t ka³a siê z du¿ym
zain te re so wa niem. W tym samym roku Weiss zare ko men do wa³ go na sta no wi sko
kura to ra Gabi ne tu Mine ra lo gi cz ne go Uni we r sy te tu Ber li ñ skie go. Od roku 1826
do koñ ca ¿ycia F. E. Neu mann pra co wa³ jako pro fe sor fizy ki w Königsbergu, dzi -
sie j szym Kali nin gra dzie. Zaj mo wa³ siê pola ry zacj¹ œwiat³a w kry szta³ach, zasto so -
wa niem geo me trii ana li ty cz nej w kry sta lo gra fii, ele ktro dy na mik¹ oraz har mo ni ka -
mi sfe ry cz ny mi (Knott 1906).

Jed nak pierwsz¹, oczy wist¹ wska zówk¹, ¿e to nie Franz Ernst Neu mann odkry³
linie na wypo le ro wa nym i wytra wio nym prze kro ju mete o ry tu Bra u nau, s¹ pod pi sy 
na arty ku³ach – J. G. Neu mann. War to te¿ nad mie niæ, ¿e Franz Ernst i Johann
Georg, nosz¹c to samo nazwi sko, nie byli ze sob¹ spo kre w nie ni.
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Johann Georg Neumann

Uro dzi³ siê w Pra dze 28 paŸ dzie r ni ka 1813 roku w rodzi nie Kar la Augu sta i Anny
z domu Sebe narz von Her ren fels (1785–25.03.1865). Nie wia do mo jakie zdo by³
wykszta³cenie. Jed nak podo b nie jak jego ojciec prze ja wia³ wie l kie zain te re so wa nie
nauka mi przy rod ni czy mi. Ca³e ¿ycie pra co wa³ jako urzêd nik. Zaj mo wa³ sta no wi -
sko komi sa rza okrê go we go w Wai d ho ven an der Ybbs w Dolnej Austrii. Przez wie -
le lat mie sz ka³ w Wied niu i pra co wa³ jako sekre tarz w urzê dzie namie st ni ka.
W roku 1877 prze szed³ na eme ry tu rê i wyje cha³ do Gra zu. Ponie wa¿ siê nie o¿e ni³, 
zamie sz ka³ razem ze swym kre w nym Wil he l mem Maxem Neu man nem, woj sko -
wym w ran dze majo ra, oraz jego rodzin¹ (Stunz 1988). Zmar³ 25 listo pa da 1882
roku. Przy czyn¹ œmie r ci by³o krwa wie nie z prze wo du poka r mo we go w prze bie gu
cho ro by nowo two ro wej lub wrzo du dwu na st ni cy.

Rodzeństwo Johanna Georga

Johann Georg mia³ m³odsze rodze ñ stwo: sio strê Augu stê oraz bra ta Wil he l ma Alo -
i sa uro dzo ne go 12 paŸ dzie r ni ka 1829 w Pra dze. O bra cie nie uda³o siê doty ch czas
uzy skaæ wiê cej info r ma cji. Wie my jedy nie, ¿e do¿y³ wie ku doj rza³ego i by³ ¿ona ty.

Augu sta Anna Karo li na uro dzi³a siê 19 paŸ dzie r ni ka 1817 w Pra dze. Zmar³a
18 paŸ dzie r nika 1890 w Pary ¿u, ale pocho wa na zosta³a w Pra dze.

Wœród kobiet tam tych cza sów wyró ¿ nia³a siê zna jo mo œci¹ jêzy ków obcych
(oprócz nie mie c kie go, któ rym pos³ugi wa³a siê na co dzieñ, zna³a tak ¿e angie l ski,
fran cu ski, w³oski), zami³owa niem do nauk przy rod ni czych oraz talen tem pla sty cz -
nym. Cho cia¿ sama nig dy nie mówi³a bar dzo dobrze w jêzyku cze skim, pro wa dzi³a 
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znany cze ski salon patrio ty cz ny sku piaj¹cy wybi t nych poli ty ków tam tych cza sów.
By³a mece na sem lite ra tu ry i sztu ki oraz kole kcjo nerk¹ porce la ny. W roku 1867
ofia ro wa³a do Muze um Naro do we go w Pra dze rocz ni ki gazet i cza so pism, sta re
mapy, wizy tów ki i listy nato miast rok póŸ niej pla ka ty i dru ki poli ty cz ne z 1848
roku.

Jej mê¿em by³ pra wnik (adwo kat), pose³ do sej mu wie de ñ skie go i wie l ki patrio -
ta cze ski František August Bra u ner (1810–1880). Mie li czwo ro dzie ci: Vla di mi ra,
Annê, Bohu s la va oraz Zden kê, w metry ce maj¹c¹ imio na: Zdi s la va Rosa li na
 Augusta.
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Augu sta Braunerová (źródło: Støedoèeské muzeum v Roz -
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Augu sta Braunerová. Portret nama lo wany przez jej córkę
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Rodzi ce dba li o roz wój i wykszta³cenie dzie ci. Mat ka zaszcze pi³a w nich umi³o -
wa nie sztu ki, zna jo moœæ kil ku jêzy ków obcych i zna jo moœæ nauk przy rod ni czych.
Pod ró ¿o wa³a z dzie æ mi po Euro pie. Vla di mir uko ñ czy³ pra wo i po œmie r ci ojca
przej¹³ jego kan ce la riê. Anna wyje cha³a do Pary ¿a i zosta³a ¿on¹ pisa rza fran cu skie -
go Ele mi ra Bou r ges (1852–1925). Bohu s lav (1855–1935) ju¿ w dzie ci ñ stwie zain -
te re so wa³ siê che mi¹ i w tej dzie dzi nie mia³ du¿e osi¹gniê cia, szcze gó l nie w bada -
niach lan ta no w ców. By³ pro fe so rem Uni we r sy te tu Karo la w Pra dze, cz³onkiem
Cze chos³owa c kiej Aka de mii Nauk oraz Pol skiej Aka de mii Umie jê t no œci. Naj -
m³od sza cór ka Zden ka (1858–1934) by³a zdoln¹ malark¹, zaj mo wa³a siê te¿ gra fi -
k¹ oraz ilu stro wa³a ksi¹¿ki (Kodrová 1995).

Caspar Neumann

Tra dy cje zain te re so wa nia naukami przy rod ni czymi w rodzi nie Neu man nów siê -
gaj¹ XVII wieku. Bio gra fo wie Bohu s lava Bra u nera wspo mi naj¹, ¿e jego stry je cz -
nym pra pra dzia d kiem ze strony matki by³ Caspar Neu mann (Tesaøik 2015).

Uro dzo ny 11 lipca 1683 w Züllichau (obe c nie Sule chów), wcze œ nie osie ro co ny
pra co wa³ naj pierw w apte ce swe go ojca chrze st ne go w Unru h stadt (obe c nie Kar go -
wa), a nastê p nie w apte kach w Ber li nie. W roku 1711 król Fry de ryk I ufun do wa³
mu sty pen dium nauko we umo ¿ li wiaj¹ce pod ró¿ po Euro pie w celu pozna nia
osi¹gniêæ w dzie dzi nie che mii w ró¿ nych oœro d kach. Od 1719 roku do œmie r ci kie -
ro wa³ g³ówn¹ aptek¹ w Ber li nie, z któ rej uczy ni³ oœro dek nauko wy w dzie dzi nie
far ma cji. By³ auto rem kil ku ksi¹¿ek poœwiê co nych far ma cji i jed nym z twó r ców
nauko wej far ma cji. Nad zo ro wa³ te¿ wszy stkie apte ki w Pru sach.

Otrzyma³ kry sta li czny tymol C10 H14O oraz poda³ metodê otrzy my wa nia bar w -
nika zwa nego b³êki tem pru skim. Choæ nigdy nie stu diowa³, w roku 1723 zosta³ pro -
fe so rem che mii w Col le gium medico – chi ru r gi cum w Ber li nie, cz³onkiem Towa -
rzy stwa Kró le wskiego w Lon dy nie (1725) i Leo po l diny – Nie mie c kiej Aka de mii
Przy rod ni ków (1728) oraz dokto rem hono ris causa Uni we r sy tetu w Halle (1727).

Zmar³ 20 paŸ dzie r ni ka 1737 roku w Ber li nie (Laden burg 1886).

Karl August Neumann

Ojcem Johan na Geo r ga by³ Karl August, uro dzony 6 kwie t nia 1771 w mie j s co wo -
œci Großbothen, obe c nie dzie l ni cy mia sta Grim ma. W latach 1783–1785 uczy³ siê
w szko le w Grim ma, tej samej, w któ rej wcze œ niej, w latach 1771–1774, uczy³
siê tak ¿e Chlad ni – przysz³y Ojciec mete o ry ty ki i aku sty ki. Nastê p nie Karl August
do roku 1788 kon ty nu o wa³ naukê w pry wa t nej szko le w Lip sku. W latach
1790–1791 odby³ pra wie roczn¹ pod ró¿ przez Austriê, Wêgry, Pol skê, Mo³dawiê,
Rosjê i Pru sy, a po powro cie, w latach 1793–1796 stu dio wa³ na uni we r sy te cie
w Jenie naukê skar bo wo œci i gospo da r stwa krajo we go.

Kole j ne szeœæ lat spê dzi³ w Danii. Tam wyk³ada³ nauki eko no mi cz ne i kie ro wa³
fabryk¹ papie ro sów. W roku 1800 odby³ pod ró¿ po Nor we gii i Szwe cji. W roku
1802 prze niós³ siê do Czech, gdzie za³o¿y³ fabry kê w³ókien nicz¹, a nastê p nie
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 fabrykê maszyn do wyro bu tka nin. Franz Joseph von Ger st ner (1756–1832)
za³o¿y ciel i rektor Poli te ch ni ki w Pra dze w 1807 roku zapro po no wa³ Neu man no wi 
sta no wi sko pie r wsze go wyk³ado w cy che mii na tej ucze l ni. W 1808 roku Neu mann 
zosta³ mia no wa ny pro fe so rem. Wyk³ada³ przez dzie siêæ lat (1807–1817).

Wyk³ad che mii podzie li³ na trzy czê œci: I. histo ria che mii, pod sta wo we pojê cia
che mii, w³asno œci zwi¹zków che mi cz nych, II. wyrób i prze mys³owe zasto so wa nie
zwi¹zków che mi cz nych, III. wyrób szk³a, wyro by meta lo we, sztu ka bar wie nia.
Zwra ca³ szcze góln¹ uwa gê na zasto so wa nia che mii w prze my œle, co przysz³ych
in¿y nie rów dobrze przy go to wy wa³o do pra cy w ró¿ nych fabry kach. W latach
1810–1812 wyk³ada³ che miê tak ¿e na wydzia le medy cz nym Uni we r sy te tu Karo la
w Pra dze. Opu b li ko wa³ kil ka ksi¹¿ek poœwiê co nych che mii: Übersicht der tech ni s -
che Che mie (1807), Lehr buch der Che mie mit beson de rer Hin sicht auf Tech no lo gie
(1810), Che mie, als natürliche Grun d la ge wis sen s cha f t li cher Natur- und Gewer b skun -
de mit den wich ti g sten Resu l ta ten phy si ka li s cher und che mi s cher For s chun gen (1842),
Betra ch tun gen der che mi s chen Ele men te, ihrer Qualitäten, Aequ i va len te und Ver bin -
dun gen (1858).

Neu mann zas³u¿y³ siê w roz wo ju prze mys³u na tere nie Czech. W ksi¹¿kach:
Erfa hrun gen und Bemer kun gen über die Ver fa hrun g sa r ten der Her ren Deye ux, Bar ru -
el, Isnard, Drap pies, Hermbstädt und Achard, den Zuc ker aus Runkelrüben dae zu stel -
len (1812), Ver gle i chung der Zuc ke r fa bri ka tion aus in Euro pa ein he i mi s chen
Gewächsen mit der aus Zuc ker rohr in Tropenländern mit Bez ug auf Sta ats- und Pri -
va twi r t h s chaft (1837) opi sa³ pro du kcjê cukru z bura ków, co by³o inspi racj¹ dla
ludzi przed siê bio r czych do zajê cia siê cukro w ni c twem. Sza cu je siê, ¿e w kró t kim
cza sie po wyda niu ksi¹¿ki w cze skiej czê œci mona r chii Austro - Wê gier powsta³o
oko³o piê æ dzie siê ciu cukro w ni.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 9, 2018

Jadwiga BIAŁA 11

Karl August Neu mann (źródło: Støedoèeské muzeum

v Roz tokách u Prahy)



Pra co wa³ w zarz¹dzie ban ku, w nad zo rze fabryk oraz wspie ra³ sto wa rzy sze nia
prze mys³owe. Dzie li³ siê swo im boga tym doœwia d cze niem w kie ro wa niu zak³ada mi 
prze mys³owy mi wyg³aszaj¹c odczy ty i pisz¹c arty ku³y.

Od 1817 roku K. A. Neu mann poœwiê ci³ siê karie rze urzêd ni czej, pia stuj¹c
wyso kie odpo wie dzia l ne sta no wi ska, miê dzy inny mi rad cy gube r nia l ne go, czy rad -
cy han d lo we go. Na eme ry tu rê prze szed³ w 1852 roku, maj¹c 81 lat!

By³ cz³onkiem wie lu towa rzystw gospo da r czych, takich jak: Towa rzy stwo Pat -
rio ty cz no -E ko no mi cz ne w Cze chach, Mora wsko-Œl¹skie Towa rzy stwo Rol ni cze,
Przy rod ni cze i Geo gra fi cz ne, Krajo we Towa rzy stwo Gospo da r cze, Cze skie Towa -
rzy stwo Ogrod ni cze, Sto wa rzy sze nie na Rzecz Wspie ra nia Uprze mys³owie nia
w Cze chach, Towa rzy stwo Far ma ce u ty cz ne, Sakso ñ skie Towa rzy stwo Eko no mi cz -
ne, Sto wa rzy sze nie Apte ka rzy Nie mie c kich, Sto wa rzy sze nie Sztu ki i Rze mios³a.

Nale ¿a³ rów nie¿ do towa rzystw nauko wych: Towa rzy stwa Fizy cz ne go, Towa rzy -
stwa Mine ra lo gi cz ne go oraz Cze skie go Towa rzy stwa Nauko we go. W 1858 roku,
z oka zji trzy stu le cia Uni we r sy te tu w Jenie, zosta³ dokto rem hono ris cau sa tej ucze l ni.

Zmar³ w Pra dze 10 lute go 1866 roku (Brim mer 1886).

Meteoryt Elbogen

Pod czas wizy ty w mie œcie Elbo gen (obe c nie Loket) 9 paŸ dzie r ni ka 1811 roku, Karl 
August Neu mann zoba czy³ w tam te j szym ratu szu wielk¹ ¿elazn¹ bry³ê, któ rej
pocho dze nie by³o nie zna ne. O taje mni czej bry le kr¹¿y³o wie le legend zwi¹zanych
z okru t nym bur gra bi¹, któ ry wyj¹tko wo Ÿle takto wa³ swo ich pod da nych i z tego
powo du zosta³ zamie nio ny w ¿elazn¹ bry³ê. W nawi¹zaniu do tych legend Neu -
mann zaty tu³owa³ swój arty ku³ o mete o ry cie: Der verwünschte Bur g graf in Ell bo gen
(Zacza ro wa ny bur gra bia z Elbo gen) (Neu mann K.A. 1812).

Oglê dziny taje mni czej bry³y przy wiod³y Neu manna do kon klu zji, ¿e jest to
mete o ryt. Obse r wa cje sk³oni³y mnie do przy pu sz cze nia, ¿e zacza ro wany bur gra bia
mo¿e byæ mas¹ czy stego ¿elaza z gatunku, który mo¿na zna leŸæ na tere nie Sybe rii,
Ame ryki, Cho r wa cji i w innych mie j s cach, o pocho dze niu mete o ry to wym.

Przy pi sa nie mete o ry to wego pocho dze nia taje mni czej bryle pocz¹tkowo nie
zosta³o zaakce p to wane. Wszy scy obe cni uznali moj¹ opi niê za doœæ oso b liw¹ i pró bo -
wali oba liæ j¹, przed sta wiaj¹c argu menty, które jesz cze bar dziej utwier dza³y mnie
w moje opi nii i sk³oni³y do powziê cia zamiaru pod da nia masy ana li zie che mi cz nej.
Potem jed nak, zarówno Franz Ambro sius Reuss (1761–1830) jak i Ernst Flo rens
Frie drich Chladni (1756–1827) po odby ciu pod ró¿y do Elbo gen i obe j rze niu
okazu, potwier dzili przy pu sz cze nia Neu manna. Chladni w liœcie do Neu manna
z dnia 22 cze r wca 1812 roku pisze: Pan dr med. Reuss, który by³ tu w po³owie listo -
pada i ogl¹da³ wspo mnia nego bur gra biego rów nie¿ uzna³ go za mete o ryt.

Mete o ryt Elbo gen wa¿y³ oko³o 107 kg. Jed nak ju¿ w 1812 roku zosta³ podzie lo -
ny i wiê ksza czêœæ o wadze oko³o 80 kg tra fi³a do Wied nia (Schre i bers, Neu mann
K.A. 1813). Mnie j sza czêœæ by³a dalej dzie lo na i obe c nie w Loket zna j du je siê bry³a 
o wadze tyl ko oko³o 14 kg (portal wiki.mete o ri tica.pl).
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Ana li za che mi cz na wyko na na przez Neu man na wyka za³a zawa r toœæ 5,32%
niklu, nato miast ana li za Mar ti na Hein ri cha Kla pro t ha (1743–1817) – 5,03%
niklu (Kla proth 1812).

Wyzna czo na przez Neu man na gêstoœæ mete o ry tu wyno si³a 7,2–7,5 g/cm3, nato -
miast gêstoœæ po prze ku ciu wyno si³a 7,3653–7,1 g/cm3, co œwia d czy³o o jego nie -
jed no rod no œci i poro wa to œci.

Neu mann wyko na³ z mete o ry tu Elbo gen scy zo ryk. Wyku ty z niej scy zo ryk, by³
nie zbyt ostry, ³atwo siê sk³ada³, jed nak w wyni ku har to wa nia sta³ siê zna cz nie twar d -
szy. Wyka zy wa³ wiê ksze napiê cie sprê ¿y ny ni¿ czy ste ¿ela zo. Rów nie¿ Chlad ni mia³
z tego mete o ry tu nó¿ do papie ru, któ ry wraz z pozo sta³ymi mete o ry ta mi jego
 kolek cji zna j du je siê obe c nie w zbio rach Muze um Histo rii Natu ra l nej w Ber li nie.

W 1824 roku Neu mann sprze da³ 33 ma³e fra g men ty mete o ry tu Elbo gen Muze -
um Naro do we mu w Pra dze (Schwe i zer 2004).

Neu mann przy czyni³ siê rów nie¿ do odna le zie nia fra g men tów mete o rytu
Zebrak, który spad³ 14 paŸ dzie r nika 1824 roku miê dzy mie j s co wo œciami Žebrák
i Pra sko lesy. Neu mann prze by waj¹cy wów czas w pobli skiej mie j s co wo œci Hoøovice 
napisa³ artyku³ do mie j s co wej gazety, w któ rym wyja œni³, ¿e wystê puj¹ce 14 paŸ -
dzie r nika efe kty œwie t lne i aku sty czne budz¹ce lêk i panikê wœród mie sz ka ñ ców,
zwi¹zane by³y ze spa d kiem mete o rytu. Artyku³ ukaza³ siê 30 paŸ dzie r nika i  wkrót -
ce potem dziêki inten sy w nym poszu ki wa niom zna le ziono 2 fra g menty
tego kamien nego mete o rytu, obe c nie kla sy fi ko wa nego jako chon dryt H5 (Tuèek
1981).

Odkrycie linii w meteorycie Braunau

¯ela z ny mete o ryt Bra u nau spad³ 14 lipca 1847 roku w Cze chach w mie j s co wo œci
nosz¹cej obe c nie nazwê Bra u mov. Spad³y dwie du¿e bry³y, z któ rych jed na wa¿y³a
17,08 kg i zna j du je siê w Muze um Naro do wym w Pra dze, a dru ga wa¿¹ca
23,63 kg zosta³a pociê ta i jej fra g men ty zna laz³y siê w wie lu kole kcjach. W Pol sce
mete o ryt Bra u nau zna j du je siê w kole kcji Muze um Mine ra lo gi cz ne go we
Wroc³awiu (portal wiki.mete o ri tica.pl).

Karl August Neu mann otrzy ma³ fra g ment mete o ry tu i prze ka za³ go do badañ
syno wi, któ ry wstê p ne wyni ki przed sta wi³ na posie dze niu Towa rzy stwa Przy ja ció³
Nauk Przy rod ni czych w Wied niu, co zosta³o nastê p nie opi sa ne w spra wo z da niach
towa rzy stwa (Neu mann J.G. 1848).

Stwier dzi³ on, ¿e ¿ela zo mete o ry tu Bra u nau sk³ada siê z kry szta³ów o kszta³cie
heksa e drów. Kry sta li cz na stru ktu ra ¿ela za mete o ry to we go z Bra u nau to stru ktu ra tego 
rodza ju, w któ rej ca³a masa sk³ada siê z cien kich warstw. Po prze ciê ciu oka zu
w dwóch p³asz czy z nach i wytra wie niu wypo le ro wa nych powie rz ch ni kwa sem azo -
to wym uka za³y siê cien kie linie. Heksa e dry cz na powie rz ch nia prze ciê cia wyka zu je
linie prze bie gaj¹ce w sze œciu kie run kach, z kolei okta e dry cz na w dzie wiê ciu kie run -
kach, któ re nie s¹ tak samo roz³o¿o ne na wszy stkich czê œciach powie rz ch ni. (Neu mann 
J.G. 1848).
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W dru gim arty ku le (Neu mann J.G. 1850) autor omó wi³ szcze gó³owo kie run ki
linii na wie lu p³asz czy z nach prze ciê cia mete o ry tu. W³aœci wie by³ to opis rysun ków
umie sz czo nych w za³¹czo nej do pra cy tab li cy lito gra fi cz nej. W zako ñ cze niu Neu -
mann stwier dzi³, ¿e... Podo b na for ma cja kry szta³ów zda je siê wystê po waæ w kil ku
mete o ry tach i dla te go po¿¹dane jest bli ¿ sze bada nie ich stru ktu ry kry sta li cz nej. Sam
jed nak nie podj¹³ badañ innych heksa e dry tów.

W roku 1885 Ari sti des Bre zi na (1848–1909) zapro po no wa³ okre œle nie figu ry
Neu man na ana lo gi cz nie jak figu ry Widmanstättena w okta e dry tach (Bre zi na
1885). Jed nak to siê nie przy jê³o i obe c nie u¿y wa my okre œle nia linie Neu man na.

Tajemnicze żelazo z miejscowości Choceò

Kie dy w roku 1843 roz po czê to budo wê kolei w okrê gu Chru mow w Cze chach,
nale ¿a³o w pobli ¿u mie j s co wo œci Choceò wyko naæ tunel o d³ugo œci 130 s¹¿ni.
Przy j muj¹c, ¿e cho dzi³o o s¹¿eñ austria cki rów ny 1,8965 m, tunel mia³ mieæ oko³o 
246 m. Pod czas prac wydo by to z jed nej war stwy ska³ na g³êbo ko œci 34–38 m,
 dziwne oka zy ¿ela za.

W sie r p niu 1844 roku Karl August Neu mann wizy to wa³ budowê tune lu. Zain -
te re so wa³ siê oka za mi ¿ela za uzy ska ny mi od robo t ni ków. Oka zów by³o 16, naj wi -
êkszy wa¿y³ 6,5 Loth. Austria cki 1 Loth = 17,5 g, czy li okaz wa¿y³ oko³o 114 g.
Pozo sta³e by³y mnie j sze ni¿ 3,75 Loth, czy li wa¿y³y mniej ni¿ oko³o 64 g. In¿y nier
budo w la ny Schmidt ofia ro wa³ te¿ Neu man no wi wiêkszy kawa³ ek ¿ela za razem
z ide a l nie pasuj¹cym do nie go od³a m kiem br¹zo wej ska³y.

Neu mann prze by wa³ na inspe kcji kró t ki czas, dla te go popro si³ Schmi d ta, aby
poszu ki wa³ kole j nych oka zów ¿ela za. 24 wrze œ nia 1844 otrzy ma³ od nie go wie le
br¹zowych bulw. Po zako ñ cze nie budo wy tune lu Schmidt zosta³ prze nie sio ny do
O³omu ñ ca, ale prze ka za³ Neu man no wi jesz cze 5 kawa³ków ¿ela za w for mie br¹zo -
wa wych bulw ochry.

Dopie ro w listo pa dzie 1846 roku Neu mann zno wu móg³ przy je chaæ z zamia -
rem prze pro wa dze nia dal szych poszu ki wañ. Z robo t ni ka mi wypo sa ¿o ny mi w od -
po wied nie narzê dzia prze szu ki wa³ wszy stkie ha³dy pozo sta³e po budo wie tune lu.
Jedy nie w czê œci wschod niej tune lu na ha³dzie zna laz³ pomiê dzy wie l ki mi blo ka mi
ska l ny mi trochê ochry ¿ela za i nie wie l ki kawa³ ek ¿ela za o wadze 0,25 Loth, czy li
oko³o 4 g (Neu mann K.A. 1857).

Karl August opi sa³ nie zwyk³e bry³y ¿ela za oraz oko li cz no œci ich zna le zie nia,
a tak ¿e warun ki geo lo gi cz ne w górach, w któ rych budo wa no tunel (Neu mann
K.A. 1857). Nato miast Johann Georg zaj¹³ siê ana liz¹ wydo by tych bry³ ¿ela za
(Neu mann J.G. 1857).

Wydo by cie ¿elaza z du¿ej g³êbo ko œci wyklu cza³o mo¿ li woœæ, ¿e jest ono wytwo rem
prze mys³owym. Jed no cze œ nie trudno by³o wska zaæ pro cesy, które w spo sób natu ra lny
mog³yby pro wa dziæ do powsta nia tych bry³.... Po wni kli wych bada niach mojego ojca,
które z cza sem bez cie nia w¹tpli wo œci wyka zywa³y, potwier dzone nastê p nie przez
bada cza gór w oko li cach Choceò Pro fe sora Reussa, ¿e ele menty ¿elaza zosta³y  zna le -
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zione w g³êbi w warun kach, gdzie nie móg³ dostaæ siê sztu czny twór. ¯elazo ucho dzi za 
pro dukt natu ra lny, cho cia¿ zew nê trzny wygl¹d oraz obse r wa cja rea kcji z kwa sami jest
zgodna z ¿ela zem kowa l skim.

Wymie nio ny pro fe sor Reuss, to Franz Ambro sius Reuss (1761–1830) lekarz
spe cja li zuj¹cy siê w bal ne o lo gii, a tak ¿e geo log i mine ra log, autor wie lu prac
nauko wych i pod rê cz ni ków z wymie nio nych dzie dzin.

Bli ¿ sze bada nie ¿ela za daje ma³o pun któw zacze pie nia dotycz¹cych pocho dze nia
¿ela za, jed nak war to zauwa ¿yæ, ze zosta³a w niej zna le zio na œla do wa acz ko l wiek bez -
sprze cz nie stwier dza l na iloœæ niklu. Prze pro wa dzo na ana li za che mi cz na wyka za³a
nastê puj¹cy sk³ad bada ne go ¿ela za:

Fe 98,33
FeC 0,74
AsS3 0,32
Ni 0,61
Razem: 100,00

Na pod sta wie tak ma³ej zawa r to œci niklu Johann Georg posta wi³ œmia³¹ tezê, ¿e
¿ela zo jest pocho dze nia mete o ry to we go. Nie mogê zatem w¹tpiæ, ¿e poja wie nie siê
¿ela za prze ma wia za mete o ry tem... Nie wyda je siê to nie pra wdo po do b ne, a bior¹c pod
uwa gê, ¿e mete o ry ty nie nale¿¹ do rza d ko œci, ist nie je du¿e pra wdo po do bie ñ stwo takie go 
pocho dze nia ¿ela za.

Ten wnio sek zosta³ zakwe stio no wa ny przez póŸ nie j szych bada czy ¿ela za
z Choceò, miê dzy inny mi przez zna ne go geo lo ga i paleo nto lo ga Augu sta Ema nu e la 
von Reuss (1811–1873). Wyko na³ on ana li zê che miczn¹ i nie stwier dzi³ obe cno œci
niklu, co upe w ni³o go o zie m skim pocho dze niu ¿ela za. Nato miast petro graf
i mine ra log Ema nu el Boøický (1840–1881) uwa ¿a³, ¿e s¹ to resztki przed mio tów
¿ela z nych z pre hi sto ry cz ne go gro bu.

Histo riê zna le zie nia ¿ela za cho ce ñ skie go oraz wnio ski p³yn¹ce z jego badañ
trwaj¹cych ponad sto lat Karel Tuèek (1906–1990) przed sta wi³ w roz dzia le
o  pseu dometeorytach w swej ksi¹¿ce Mete o ri ty a jejich výskyty v Èeskoslovensku
(Tuèek 1981).

Zaga dka ¿elaza z Choceò do tej pory nie doczeka³a siê rozwi¹zania, co stwier -
dzaj¹ tak¿e auto rzy nowszych badañ Ivan Tur no vec i Ján Spišiak – Cho ce ñ skie
¿elazo pozo staje wiêc nadal zagadk¹ (Tur no vec I., Spišiak J., 2005).
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