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I Zanimivosti -

Razvedrilo

POŠTNA ZNAMKA O HALLERSTEINU
Dn e 21. 1. 2003 je Po št a Slovenije na pred log Muzeja Mengeš izdala sp ominsko zna mko
ob 300-let nici rojstva jezuita in misijonarj a na Kit aj skem , zna menitega astro noma in
matem atika , nar avoslovca in et nogra fa slovenskega rodu , patra Ferdina nda Avgušt ina
Hallerja, pl. Hallerst eina .
F. A. Hallerst ein (1703 - 1774) je bil sicer rojen v Ljubljan i, vendar nj egov rod
izvira iz Mengša , kjer je t udi preživel svojo mlad ost . Matem ati čno in astro nomsko
izobrazbo si je prido bil na Dunaju in v Gradcu , 1739 pa je kot misijonar odšel na
Kitaj sko , kjer je ostal do smrt i.
Slika 1. Spom inska znamka ob
300 -let ni ci roj st va F . A . Hall erst ein a . Na znamk i vid imo naslovni co nj egove ga glav neg a dela OB-
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MENG EŠ

SERVATIONES ASTRO NOMICAE (Astro nom ska opazo vanja ) in de l sek stanta, in štrum en ta, ki so ga na p ekin škem dvoru v
t istem čas u u p ora bljali pri opazova nj u zvezd.

Na Kit ajskem je dosegel poleg pomembnih usp ehov na strokovnem p o dro čju t udi
visok po liti čn i položaj , in sicer na cesarskem dvoru v Pekin gu . Med dru gim je bil pr edsed nik ast ronoms ko- mat e mat ič n ega oddelka, izdeloval je zemljevide delov kit aj skega
cesarstva, op azoval severni sij, komet e, mrke, plan et e (posebno Merkur), sate lite.
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Slika 2. Zgo rn ji grad v Men gšu , kjer je Hallers t ein prežive l svojo m la dost. To lep o zg ra d b o si lahko ,
nekoliko predelan o , og led at e še danes . Izd a l in za lož il Mu zej Meng eš 2003,

I-Iallerst eina pri št evam o med na jpo membnejše slovenske znanst venike pret eklost i. Več o Hallerst einu je pisa l Presek 18 (1990/91), 110, nekaj o starih kit aj skih
inšt rumentih pa Presek 16 (1988/ 89), 210.
'1' .. Pros en
l Vl arijam.

