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Körséta Griesheim óvárosban
1)
Gyülekezőhely az úgynevezett „Kreuz“ kereszteződésnél. Itt tért le a Worms és
Frankfurt közötti, régi, kereskedelmi útvonal észak-kelet felé és vezetett a Frankfurter
Straße-n (Frankfurti utcán) és a Frankfurter Weg-en (Frankfurti úton) tovább. A déli iránya
a mai Groß-Gerauer Straße első szakaszán, a Pfungstädter Straße-n és a Pfungstädter
Weg-en haladt. Régi okiratokban és térképeken egyedül ezt a távolsági, árvízmentes,
közlekedési utat jelölték Straße-nak, míg az ettől nyugatra fekvő helységben csak Gassek (kis utcák) voltak. A kereskedelmi utat ezen felül mint „kísérő utat“ is jelölték, amelyen a
kereskedők értékes árukkal megrakodott járművei a tartományi uralkodóknak fizetett
pénzösszeg fejében fegyveres védőkíséretet kaptak. –
A „Kreuz“-tól kiinduló, észak-nyugat irányú út Groß-Geraun keresztül Mainzba vezetett.
Ennél az útelágazásnál a katolikus időszakban 1530-ig egész biztos állt egy útkereszt
(Kreuz), vagy egy szobor, amelyből a máig is használatos (Kreuz) megjelölés
levezethető. Egyébként a Kreuzgasse (Kereszt utca) hosszú ideig egy régi zarándokút
szakasza volt, mely a mainzi környékről Griesheimen keresztül, a kiránduló erdő Kreuzútján (Kereszt útján) a Gehaborni tanya mellett, Arheilgenen keresztül Walldürnbe, a
hátsó Odenwaldba vezetett. –
Az útelágazásban álló ház régen Joseph Joseph zsidó kereskedőé volt.
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2)
A Groß-Gerauer Straße 18. és 20. szám alatti porták ma Griesheim város
tulajdonában vannak, ahol nagy befektetéssel egy múzeumkomplexum épül. A 18. szám
alatti, hatalmas épületet röviddel 1900 előtt a zsidó Loeb kereskedőcsalád építtette. A
telek hátsó udvarában egy eredeti állapotába rendbetett „múzeum-pajta“ áll, melyet a
Schupp család tulajdonából, a Groß-Gerauer Weg 38.-ból helyeztek át ide. A Schupp
családot Stoikenescht-nek (tájszólásban ~ gólyafészeknek) nevezték a pajtán található,
régebben állandóan lakott gólyafészek miatt. –
A 20. szám alatti épületet eredeti állapotában, egységben tudták felújítani és megtartani.
A lakóház a XVIII. század elejéből származik. Belső részében most egy, a déli fallal
befedett kútra bukkantak, rajta egy finoman kidolgozott homokkőkoszorúval, mely
feltehetően a késői középkorból származik. A kutat konzerválták és az épületben
megtekinthető.

3) Griesheim legrégibb, még meglévő
épülete a Groß-Gerauer Straße 22.
alatti
Fachwerkhaus
(favázas
szerkezetű ház) kőalapzattal. 1620ban épült és – ellentétben a régi
városrész
legtöbb
történelmi
emlékének sajnálatos elvesztésével –
a 30-éves háború és a II. világháború
pusztításai után is megmaradt.

4) A Kreuzgasse 16. szám alatti kis
téren, melyet egy kút és fák
élénkítettek, volt a Groß-Geraui
tejüzem
1885-ben
tejbegyűjtésre
berendezett épülete. Mellette jobbra a
kis házikóban egy mázsa (állatmérleg)
állt.
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5)
A Groß-Gerauer Straße 24. szám alatti hatalmas épület a XIX. század végén a
Nungesser Magkereskedés, majd a tulajdonos váltás után a Müller fivérek épület- és
asztalosműhelye volt. Változatos történetéhez tartozott ezen kívül még: 1909-től a
Griesheimi Sand-on (griesheimi homokon) dolgozó repülő pionír, Euler August számára
készült repülőgéprészek gyártása; 1914-től Griesheim egyik első mozija; a húszas és
harmincas években a Darmstadti Műszaki Főiskola együttműködésével magas
teljesítőképességű, vitorlázó repülőgépek, valamint néhány motoros repülőgép – GMG –
előállítása; 1929-ben Fritz von Opel kísérletei a világon az első folyadékkal meghajtott
rakétákkal. Griesheim város, mint jelenlegi tulajdonosa, az épületet, a műemlékvédelem
feltételeit figyelembe véve fölújította és egy Bürgerhaus am Kreuz“-ot (Polgárházat a
keresztnél) és egy óvodát rendezett be itt.
6) Ahol a Backesgasse, azaz Backhausgasse (~Pékség utca) a Löffelgasse-t (~Kanál
utcát) éri, ott állt 1911-ig, a már 1454-ben okiratban megemlített községi pékség fölfelé
kúpszerűen keskenyedő kőkemencéjével. A déli oldalon, ma egy keskeny összekötő úton
a Hintergasse-hoz (Hátsó utcához) lehet eljutni, ahol 1606 óta a községi kovácsműhlely
állt.
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7) Egy előző, régebbi épület helyére 1630-ban favázas szerkezetű, kőalapzatú parókiát
építettek, melyhez régen egy papi pajta és istállók is tartoztak. Ezek helyére később
óvoda és végül modern községi központ került.

8) Luther templom helyén egy először 1165-ben okiratban említett, román stílusú, 1507től pedig egy gótikus templom állt. Az építési év a főbejárat jobboldalán lévő boltív kerek
zárókövébe van bevésve. A Luther templomot először 1681-ben úgy építették újjá, hogy a
régi, gótikus karzatot a jobboldalon meghagyták, és csak ennek a lebontása után, 1749ben alakult ki a mai formája. A templom melletti, kb. ezer éves régi temetőt 1902-ben
szüntették meg.
9)
Itt található a tartománygróf, August Friedrich és polgári származású felesége, Seitz
Karoline sírboltja, akik Darmstadtban ismerték és szerették meg egymást, és 1788-ban a
Luther templomban házasodtak össze. Néhány évig Seitz Karoline nagyanyja házában, a
Darmstädter Straße 4-ben is laktak. Koporsóikat az újabb időben a darmstadti
tartománygrófok sírhelyére, a Rosenhöhe-re (~Rózsadombra) helyezték át.
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10)
A „Zur goldenen Insel“ (Aranysziget), korábban „Riedhof“ (Nádudvar) nevű
vendéglőtől nyugatra fekvő nyilvános parkoló helyén az 1713-ban épült fiúiskola állt,
melyben 1865-ben, az „Alte Schule“ (régi iskola) fölépítése után, Griesheim első patikáját
rendezhették be.

11) Több más épülethez hasonlóan a Feldmahr/Sahr család, Oberndorfer utca 1. szám
alatt található Fachwerkháza (favázas szerkezetű háza) is műemléki védelem alatt áll. A
17. század végén épült házat, a család ősére, Nikolaus-ra utalva az itt lakók „Nikeloseház“-nak nevezik.
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12) Az északi Oberndorfer Straße, a Gässchen és a Hintergasse által képzett keretben
állt egykor egy hatalmas, frank porta, mely a középkor végétől az okmányokban mint
urasági tanya szerepel, és ennek tulajdonosát más paraszti családokkal szemben
mindmáig mint „Hofbauer“-t (~udvari parasztot) titulálták. A templommal, a paplakkal és a
tanácsházával együtt minden bizonnyal ez a porta képezte az óváros kezdeteit.

13)
Az régi tanácsháza helyére az Oberndorfer utcában csak egy – a volt északi
homlokzat egy falmaradványában elhelyezett – emléktábla utal az 1944-ben lerombolt,
történelmi jelentőségű épületre. Az eredeti, régi tanácsháza – a 30-éves háborúban –
1622-ben leégett és 1625ben egy új épület került
helyére, mely 1944-ig maradt
fenn. –
A régi tanácsháza körüli
utcarészeket a fränkischer
Hof-ot
(frank
udvart),
valamint a régi tanácsháza
közvetlen szomszédságában
lévő „Zum Grünen Laub“
(Zöldlomb), „Zum Grünen
Baum“ (Zöldfa) és „Wirtschaft
zur
Krone“
(~Korona)
vendéglők
körüli
teret
régebben, mint ünneplési
helyet (Festplatz) vásárok, piacok, stb. lebonyolítására használták. –
Lehet, hogy a régi tanácsházától nyugatra leágazó Gellgasse (Gell utca) – régebben
Göllgasse – elnevezése egy Gollenstein-nel, a menhírek evidéki kifejezésével, hozható
kapcsolatba. Évtizedekkel ezelőtt ezt igazoló megfigyeléseket tettek egy újonnan épült
lakóháznál a Gellgasse-ban. A közel 300 éves – okirattal bizonyított – vendéglő a „Zum
Grünen Laub“ (Zöldlomb) ma Griesheim város tulajdonában van és alapos modernizálás
után mint Polgárház működik.
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14)
A Pfungstädter Straße 13. szám alatt 1944-ig egy magas épület állt reneszánsz
oromzattal, melyet 1618 előtt a griesheimi tőzegkifejtés megbízottja, Dreßler Diehl Hans
kapitány épített. Később „Zum weißen Schwan“ (Fehér hattyú) vendéglő néven a hosszú
ideig községi bíróként működő Keller család tulajdonába került és kalandos történetet élt
meg.

15)
A nagy magkereskedés
tulajdona,
Nungesser
építette
magának a XIX. század végén a
Pfungstädter Straße 10. szám alatti
szép égetett téglaházat, melyet
később a Griesheimben közismert és
tisztelt Boller Friedrich tanító vett
meg.
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16) A Pfungstädter Straße 2. alatt, a Bassenauer nyomda által 1888-ban fölállított
épültben készült több, mint száz éven keresztül a helyi újság, a Griesheimer Anzeiger,
miután az üzemet az északi ipartelepre helyezték.

17) Az 1843-ban épült nagy házban a Pfungstädter Straße 1. alatt az egelsbachi sörfőző
és kádár Hottes Valentin sőrkifőzdét és vendéglőt együtt üzemeltetett. 1848-ban itt
rendezték be az első postahivatalt Griesheimben és a második világháború rombolásai
után is hosszú ideig újból itt működött a posta. Egyébként ugyanebben a házban
régebben egy közkedvelt kávéház később pedig egy étterem is helyet kapott.
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18) Ahol ma a 9-es villamosjárat megállója és fordulópontja található, ott állt 1973-ig az
ú.n. „Alte Schule“ (régi iskola) 1830-ban klasszicista stílusban épült, első iskolaháza,
melyet 1903-tól 1953-ig polgámesteri hivatalként is használtak. A régi iskolához – attól
keletre fekvő – három további épület is tartozott, melyek közül ma már csak az 1902-ben
épült „Kochschulhaus“ maradt meg. A többi épület lebontása után az iskolaterep teljes
keleti területére épült a “Horst-Schmidt-Halle“ (Horst-Schmidt-csarnok), mely szintén az
Alte Schule-hoz tartoztott.
A régi iskola és a polgármesteri hivatal északi szomszédságában lévő, XVIII. századbeli
tanyán a Nungesser cég 1800 óta messze Griesheim határain túl is ismert magnyerésiés terjesztési intézetet működtetett.
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19) Az 1938-ban tönkretett és 1944-ben a bombázásban lerombolt zsinagóga helyére a
mostani parkírozóban egy tábla emlékeztet.

Ezt a történelmi körsétát – Griesheim várossal együttműködve – Knapp Karl állította össze.
A történelmi jelentőségű épületeken táblák láthatók utalásokkal.
A fényképek a Bassenauer kiadótól származó könyvekből valók: „Griesheim – 100 év képekben“ 1999-ből és „Griesheim, a
kőkorszakbeli településtől a modern városig“ 1991-ből.
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