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Ha igazán szerencsések szeretnétek 
lenni, különleges mágikus erőkkel 
szeretnétek bírni, akkor ezen az éj-

jelen páfrányvirágot kell keresnetek.
Hova is induljatok, hogy esélyetek legyen 
megszerezni ezt a csodatévő varázsszert, 
amely a hiedelem szerint láthatatlanná 
tesz, vagy felruház azzal a képességgel, 
hogy megértsétek nemcsak az állatok, de 
még a fák, virágok beszédét is?
páfrányokkal találkozhattok saját otthono-
tokban is, mert a szobapáfrány közkedvelt 
cserepes növény, és könnyen tartható la-
kásban. Ha eredeti élőhelyén szeretnétek 
találkozni vele, akkor Dél-Amerikáig kelle-
ne utaznotok, ahol vadon nő. de páfrányo-

kat kirándulás közben is láthattok. Az erdei 
pajzsika hazánkban is honos, nyirkos lomb- 
és tűlevelű erdőkben él. Kapható kertészeti 
árudákban is, így ha van a kertetekben egy 
félárnyékos nedvesebb hely, akkor ültesse-
tek, hátha sikerül begyűjteni a virágját 
szent Iván éjjelén. Rengeteg szebbnél szebb 
páfránnyal találkozhattok Budapesten, a 
Füvészkertben, ahol a világ minden tájáról 
összegyűjtött érdekes példányok találha-
tók, köztük az egyik legérdekesebb a fán la-
kó szarvasagancspáfrány.
A hiedelem szerint a páfrány virága kérész-
életű, ami megnehezíti a megtalálását, 
mert csak pillanatokig él. valójában, ami 
igazán megnehezíti a páfrány virágjának a 

megtalálását, az az, hogy a páfránynak 
nincs is virága. így bármerre indultok, a 
páfrány virágával sajnos nem fogtok talál-
kozni se szent Iván éjjelén, se máskor. Ez a 
növény spórával szaporodik. Ha megfordít-
játok a levelét, akkor a fonákján pici toko-
kat láttok, amelyekben finom, barna színű 
por, vagyis spórák találhatók. A spórák ki-
csíráznak, és abból lesznek az új növények.
ültessetek páfrányokat akár a szobába, akár 
a kertbe. A szobapáfrányt légtisztító nö-
vénynek tartják, így ha mérhetetlen szeren-
csét, mágikus erőket nem is hoznak, szobánk-
nak és kertünknek szép díszei lehetnek.

Szakács-Nagy Zsuzsa

szent iván éjjele a nyári napforduló, ekkor a legrövidebb az éjszaka az egész évben, és ettől kezdve 
rövidülnek a nappalok. ehhez sok hagyomány kötődik, melyek közül az egyik a páfrányokkal függ össze.
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