Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA –I. -A.3

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Staré Mesto

Adresa:

Dunajská ulica

Adresa popisom:

t.č. priestor detského ihriska

Typ pamätihodnosti:

zaniknutá

Názov pamätihodnosti:

budova lazaretu s kaplnkou Nanebovzatia Panny Márie

Číslo v zozname MČ:

zoznam nie je t.č. vypracovaný

Foto:
v pozadí lazaret s kostolnou vežou

pohľad na budovu lazaretu s kostolom z dvora

Popis:
Lazaret na Dunajskej ulici nachádzajúci sa v blízkosti Dunajskej brány založený v 17. storočí,
bol rozšírený v rokoch 1735 a 1788 ( podľa G.Weyde v rokoch 1778-1783). Maria Terézia
prispela 15000 fl. A tento jej čin bol vytesaný aj do červenej mramorovej dosky, ktorá sa
nachádzala ešte v 20. rokoch 20. storočia na objekte lazaretu. Neskôr až do roku 1857 používali
lazaret aj ako nemocnicu. V rokoch 1858 – 1864 tu bolo očné oddelenie krajinského očného
lekára. Pri lazarete bola kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, prestavaná v 2. polovici 18. storočia
podľa projektov A. F. Hillebrandta. Vnútorné zariadenie vtedy doplnil sochár P. Brandenthal.
Parcelu pre lazaret, domov prestarnutých chudobných – chudobinec, získali z veľkej záhrady
ohraničenej ulicami Dunajskou, Rajskou, Špitalskou a ulicou 29. augusta, ako dar od
ostrihomského arcibiskupa Juraja Széchenyiho. V čase darovania parcely rozprestierali sa tam
sady, ovocné a zeleninové záhrady a až do polovice 19. storočia aj dve vinice na umelých
vŕškoch, ako aj rybník.
K lazaretu patrila ešte na začiatku 20. storočia, ako o tom píše T.Ortvay, veľká záhrada, v areáli
ktorej sa po asanácii lazaretského komplexu nachádzalo detské ihrisko.
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