Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava-Staré mesto

Adresa:

Šulekova ul.

Cintorín:

Cintorín Kozia brána

Umiestnenie:

sektor IV./hrob č.9

Meno zosnulého:

Grailich Elsa(† 1969)

BA - XI - B.65

Názov pamätihodnosti:

náhrobník

Charakteristika:

hrob umelecko – remeselne hodnotný, hrob pamätný

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotná nehnuteľná

Číslo v zozname pamätihodností Mč St. M.: nie je evidovaný

Popis:
Kamenný balvan je sochársky opracovaný len veľmi málo. Do balvana boli vsadené dva
prvky – jedným je nápisová tabuľka s menom zomrelej. Druhým bol portrét zosnulej (?) –
dnes chýba.

Osobnosť:
Elsa Grailich bola bratislavská spisovateľka a žurnalistka. Žila na dnešnej Leškovej ul.,
odkiaľ ju po 2. svetovej vojne vysťahovali a dom ako Nemke znárodnili. Počas 2.svet.vojny
sa u nej skrývali židovské deti. Bola členkou bratislavského spolku Philantropia. V
dvadsiatych rokoch minulého storočia Elsa Grailich napísala knihu o svojich návštevách v
prešporských rodinách, kde opísala interiéry a životný štýl mešťanov. Sú medzi nimi známe i
dnes už menej známe mená (Dora Helmárová-Wimmerová, Wilhelm Rátz, Hermann Steiner,
Wilma Jurenáková, Hugo Stein, gróf Mirbach, Alois Rigele, Karl Martini, Eugen Lehner,
Richard Doth, Zoltán Slubek, Rudolf Wicklein, Richard Dax, Ludwig Ramharter, Irma
Spányiová, Mina Fuchsová, Franz Testory, Haissingerovci, Paul Radosa, Fritz Winterstein,
Alois Rigele, Adalbert Ledofsky). Neprešlo ani sto rokov od napísania textov a väčšina
budov, ani portrétov kedysi významných mešťanov už neexistuje. Zmenil sa aj životný štýl.
Príbehy rodín a domov sú v knihe dorozprávané.

Autor:

-

Materiál:

kameň

Jazyk:

nemecký

Stav:

narušený (obrastený machom), chýba portrét zosnulej

Literatúra a pramene:
•
•
•
•
•
•

http://www.cintoriny.sk/cintorin/mapa.php?prve=1&ID_Obec=167&ID_Cintorin=76
&MAX_BODY_X=1920&MAX_BODY_Y=1040
Zoznam hnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sa navrhujú zapísať do Štátneho
zoznamu hnuteľných pamiatok – cintorín Kozia brána (spracoval: MSPSOP, 3/1977,
archív MÚOP)
Návrh zásad pamiatkovej ochrany pri úprave Evanjelického cintorína pri Kozej bráne
na park (spracoval: MSPSOP, 3/1977, archív MÚOP) + fotodokumentácia stavu
cintorína (70.-80.-roky 20.stor., foto: V. Kamenická – archív MÚOP)
Aktualizačné listy pamiatkového objektu ( spracoval: P.Buday, PÚ SR, 06/2009)
Cintorín Kozia brána – účelová mapa cintorína (vyhotovil Topset Stupava pre
Marianum v r.1996, mierka 1:300)
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/bratislavakedysi/mozaika-spomienok/elsa-grailich-ukryvala-zidovske-deti.html?page_id=7126
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