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Boszorkányveszélyes helyek Sopronban!

Az októberi nagy sikerû Misztikus Sopron esti városnézés után szeretném ismertetni azokat a soproni utcákat, ahol
Bünker János szerint állandó boszorkány veszély van. Bünker a soproni mesék, történetek tudós gyûjtõje volt az 1800-as
évek végén, 1900-as évek elején, kicsit méltatlanul elfeledett egykori liceumi tanár, akinek emlékét a német
kisebbségi önkormányzat és kultúrklub próbálja fenntartani. Én magam Krisch Magdinak köszönhetem, hogy találkoztam
Bünker írásaival és azóta szinte minden idegenvezetésemben megemlékezek róla és az õ mesélõjérõl, Kern Tóbiásról. Most
három olyan nagyforgalmú utcát szeretnék említeni, ahol a régi soproniak hiedelmei szerint boszorkányok
tanyáznak.

Az 1840-es években, amikor még az Ikvahíd nem volt zártan beépítve és a Schwartz féle ház helyén egy földszintes,
fazsindelyes ház állott, a soproniak úgy hitték, hogy ott gyûlnek össze éjjel tizenegy és tizenkettõ között a soproni
boszorkányok. Hajuk arcukba lógott, hogy ne ismerjenek rájuk. Ha valaki abban az órában járt arra, akkor azt
elkapták, lecipelték a patak partra és ott jól meghajszolták.
A Pócsi utcában régen egy kõkutacska állott, mely körül mindig pocsolyákba gyûlt a víz. Éjjel ott áztatták a boszorkányok
a ruhájukat, s ha valaki arra járt lelocsolták, sõt elõfordult, hogy befogták mosni is. (A Pócsi utcai boszorkányokról
egyébként szép mese olvasható Bünkertõl a Kispócsi vendéglõ honlapján Bodzaborda címmel.)
A harmadik utca a Szent Mihály utca, ahol régebben, így szól a szájhagyomány, este tizenegy és tizenkettõ között
legalább 20 boszorkány ült sorban és gyümölcsöt árult. Aki arra járt, annak vásárolnia kellett tõlük, mert nagyon
erõszakosak voltak. Az éjjeli õrök ezért mindig tartottak maguknál pár garast, hogy vehessenek gyümölcsöt, mely reggelre
értéktelen szemétté változott. (Forrás: Szabó Jenõ:Öt évszázad fekete krónikája év nélkül)
Aki pedig tudományos igénnyel szeretne olvasni a soproni boszorkányokról, azoknak ajánlom Tóth G. Péter és Dr.
Németh Ildikó &bdquo;Soproni boszorkányperek&rdquo;címû könyvét.
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