Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA - XI - A.19

Mesto:
Bratislava
Mestská časť:
Bratislava-Staré Mesto
Adresa:
Ul. 29. augusta
Cintorín:
Ondrejský cintorín
Umiestnenie:
sektor 4, hrob č. 208
Meno zosnulého:
rodina Fischer
Názov pamätihodnosti:
náhrobok s kovovou ohradou
Charakteristika:
hrob umelecko – remeselne hodnotný
Typ pamätihodnosti:
kategória 1A – hmotná nehnuteľná
Číslo v zozname pamätihodností MČ. St.M.: nie je evidovaný

Historizujúci náhrobok vznikol pravdepodobne na začiatku 20. storočia v dielni
Rumpelmayera.
Hrobové miesto situované kolmo k chodníku je ohraničené kovaným oplotením. V
záhlaví hrobu, v jeho strede sa nachádza pylón zo sivého lešteného kameňa, stojaci na
kamennom základe upravenom na spôsob „prírodnej“ skaly. Prednú stranu pomníka pokrýva
husto písaný, rytý nemecký text. Na oplotení vedľa pylónu sú upevnené pravouhlé kovové
nadstavce s dekoratívnym rámom, do ktorých boli vložené plechové nápisové tabule.
Kamenný pylón je bez známok poškodenia. Kovové súčasti sú skorodované, chýba
dvojkrídlová bránka na čelnej strane oplotenia, ako aj nápisová tabuľa v pravom nadstavci.
Koróziou uvoľnené, nefunkčné spoje v konštrukcii.

Nadstavec v oplotení so zachovanou textovou tabuľou
Literatúra a pramene: detto A1.
Spracoval: Mgr. P. Buday, PhD, upravila Z. Zvarová MÚOP.
Autor fotodokumentácie: Mgr. P. Buday, PhD.
Dátum: 2016.

Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA - XI - A.20

Mesto:
Bratislava
Mestská časť:
Bratislava-Staré Mesto
Adresa:
Ul. 29. augusta
Cintorín:
Ondrejský cintorín
Umiestnenie:
sektor 4, hrob č. 253
Meno zosnulého:
rodina Albrecht
Názov pamätihodnosti:
náhrobník s reliéfom
Charakteristika:
hrob umelecko – remeselne hodnotný
Typ pamätihodnosti:
kategória 1A – hmotná nehnuteľná
Číslo v zozname pamätihodností MČ. St.M.: nie je evidovaný

Secesnomodernistický náhrobník vznikol asi po roku 1918, autorom reliéfneho
medailónu je pravdepodobne Alojz Rigele.
Stéla s oblúkovo prevýšeným štítom plynulo prechádzajúcim do zaoblených rohov je
po stranách zdobená plochými reliéfmi štylizovaných palmových listov. Medzi nimi je do
platne zapustená pravouhlá, na výšku orientovaná nápisová tabuľa nesúca maďarský text. V
štíte je osadený mramorový medailón s vysokým reliéfom – hlavou Krista – s krížovým
nimbom.
Stav je vyhovujúci, znečistený povrch kameňa.
Literatúra a pramene: detto A1.

Spracoval: Mgr. P. Buday, PhD, upravila Z. Zvarová MÚOP.
Autor fotodokumentácie: Mgr. P. Buday, PhD.
Dátum: 2016.

