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meégin runar
Megin rúnar – A rúnák ereje
Balogh Gábor

„Ismeretre vágyva
rúnákat vallass,
isteni rovás mind,
a Magasságos műve,
Fimbultul festése,
helyes, ha hallgatsz rájuk.”
Edda, óészaki mitológiai és hősi énekek, fordította: Tandori Dezső
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Előszó

Célom bemutatni a rúnaírás és az ahhoz kapcsolódó kulturális értékek kialakulását
és történelmi fejlődését a magyar olvasóknak. Régészeti leletek bemutatását,
tudományos kutatások eredményeit, szájhagyományban fennmaradt emlékeit annak
a kincsnek, amely mára szinte csak Skandináviában maradt fenn, de amely egykor
Európa nagy részén létezett. A rúnaírással foglalkozó nyelvészet és runológia
tudomány, én azonban merész lépésre szánom el magam: szeretném bemutatni a
rúnajelekhez kapcsolódó misztikát is – belemagyarázás nélkül, úgy, ahogy ez
Skandináviában sok helyen létezik.

Korunkban sokan vonzódnak valamilyen formában a spiritualizmushoz. A modern
élet könyörtelen pörgése, a hagyományos értékek devalválódása, Pénzisten
könyörtelen uralma egyfajta űrt hoz létre. Túl-technikalizálódott európai kultúránkból
kíváncsian tekintgetünk kelet felé. Feng-shui, karma, a csakrák, stb. tudnak-e azokra
a kérdésekre választ adni, melyekre máshonnan nem kapunk válasz?

Az atomfizika például sokunknak egész egyszerűen érthetetlen, bár ennek nem is
célja az emberi lélek tanulmányozása. Mégis korunk sok szélhámosa (üldözött)
tudósnak kell, hogy kiadja magát, a modern fizikából véve – általa sem teljesen értett
- kifejezéseit, különben talán nem tudná eladni magát. Tudat alatt érezzük a
tudomány erejét, szükségességét, de sajnos néha csak „hiszünk” a tudomány
eredményeiben, hiszen az átlagember számára már nagyon nehéz empirikus úton
megérteni a világot. Ez a világ – az Univerzum – más, mint nagyapáink világa. A
laikus úgy érzi, hogy számára már érthetetlen ez a világ. Sokan talán egy kicsit
csapdában érzik magukat. De nem biztos, hogy ezt a világot be lehet vonni a lélek
világába… a fizika nem „kompatibilis” a spiritualizmussal.

De vajon Indiába vagy a Távol-Keletre kell-e utaznunk idegen népek idegen
kultúrájából lefordított és félig megértett részigazságokért? Európaiságunk csak
technológia? Nem! Van egy közös európai kincsünk, mely mindig is itt volt: a rúnák.

Balogh Gábor
Budapest, 2012 tele
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upruna ruúnana
Uppruna rúnanna - A rúnák eredete
Az Edda szerint a rúnák (maga a rúna szó titkot jelent) Óðinn istentől származnak,
miután kilenc éjjelen és napon át függött az Yggrasilon, a hatalmas kőrisfán, saját
dárdájával átdöfve, „felfedezte” a rúnákat.

magyarul:

óészaki nyelven:

„Függtem, tudom,
a szélfútta faágon,
kilenc éjen át,
dárdával átverve,
Ódinnak áldozva,
áldozva magam magamnak,
odafenn a fán,
gyökere hol támad,
titok mindeneknek.

„Veit ek, at ek hekk
vindgameiði á
nætr allar níu,
geiri undaðr
ok gefinn Óðni,
sjalfur sjalfum mér,
á Þeim meiði
er manngi veit
hvers af rótum renn.

Kenyérrel nem kínáltak,
ivótülökből inni;
fürkésztem mélységeket,
megleltem rúnáim,
rikoltva mind felszedtem,
földre visszazuhantam.”

Við hleifi mik sældu
né við hornigi,
nýsta ek niðr,
nam eg upp rúnar,
æpandi nam,
fell ek aftr Þaðan.”

Edda, óészaki mitológiai és hősi énekek, fordította: Tandori Dezső

A rúnaírás kifejezés azokra az ábécékre vonatkozik, amelyeket a germán
nyelvek írására használtak, Közép-Európában, Nyugat-Európában, Skandináviában
és a Brit-szigeteken keresztény hitre térítése előtt, illetve egy rövid ideig a térítés
után is. A skandináv változatokat futhark (vagy fuþark, az ábécé hat első betűjéből:
F, U, Þ, A, R, K), az angolszász-fríz változatot pedig futhorc néven is ismerik. A rúna
szónak számtalan értelmezése van, ezek azonban rokoníthatók. A rúna. neve gótul
„runa”, jelentése titok, az ófelnémet „rôna” mormogás, bűvös cselekedet, felirat. A
rúnákat vésők között akadtak harcosok, iparosok, kereskedők, mágusok egyaránt.
A legrégebbi rúnaírásos feliratok kb. i. sz. 150-ből származnak. Az i.sz. IV.-V.
századig jobbról balra írtak, csak ezután tértek át a balról jobbra való írásra. A
keresztény vallás felvételével a rúnákat a latin ábécé rendszerint felváltotta, úgy i.
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sz. 700-ban Közép-Európában, majd i. sz. 1100 körül Skandináviában is, bár a
rúnaírás az utóbbi területen bizonyos célokra még sokkal tovább fennmaradt;
legtovább Svédország bizonyos tájain, ahol még a XX. században is használták
(dalarnai rúnák).
A rúnaábécének három főbb, eltérő változata van:
1. Az idősebb futhark
2. Az angolszász-fríz futhork
3. A fiatalabb futhark

1. az idősebb futhark (kb. 150–800) 24 rúnája:


Az Idősebb futhark a germán nyelvek leírására szolgált, a Romániai Pietrossától
Skandináviáig, az oroszországi Kovaltól Németországig egyaránt használatban volt.
Az idősebb futhark számos jegye jelentős hasonlóságot mutat a latin ábécé
betűihez. Egyes vélemények szerint az időszámításunk előtt 500 és 100 között
használt, egymással szoros rokonságban álló észak-itáliai ábécékből jött létre. A
Földközi Tenger térségéhez képest aránylag későn fejlődtek ki, de olyan közös
vonásokat mutatnak számos föníciai eredetű írással (pl. latin, görög és etruszk),
hogy mindez nem tekinthető véletlennek. A raetiai ábécét gyakran tekintik a rúnák
történeti őseként, ennek öt jelével vonható világos párhuzam, ezek:

ᛖ-e, ᛇ-ï,

ᛃ-j, ᛜ-ŋ és ᛈ-p. A betűk szögletes alakja hasonló a kor más olyan írásaiéhoz,
amelyeket fába vagy kőbe véstek, viszont az itáliai ábécékkel ellentétben nem
tartalmaznak vízszintes vonásokat. Az írást általában fába karcolták, olyan módon,
hogy a betűk fővonalai függőlegesen keresztezték a botot, a fa rostjaira
merőlegesen: a görbületek létrehozása nehéz, körülményes, a vízszintes vonalak
pedig nem látszanak a rostokon. Nagyon valószínű, hogy minden rúnának saját neve
volt, az általuk jelölt hangnak megfelelően választva. A jelenlegi rekonstrukciók alapja a
későbbi rúnaábécékben szereplő rúnák és a gót ábécé betűinek nevei.

2. az angolszász-fríz futhorc (400–1100);

fuTorcgw hnijIpxs tbmelNdE
Az angolszász-fríz futhorc egy kibővített ábécé, amely 29, későbbi pedig 33
írásjegyből állt. Feltehetően az V. századtól használták, eredetére különféle
elméletek születtek. Az egyik elmélet szerint Fríziában fejlődött ki, ahonnét később
átkerült Angliába. Egy másik elmélet szerint a futhorcot a skandinávok juttatták el
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Angliába, ahol módosult, majd onnan jutott el Fríziába. Angliában az V. és a XI.
század között (Britannia angolszász meghódítása és a normann hódítás között) ,a
nyugat-germán nyelvcsalád tagja, az Ó-angol nyelv (Ænglisc) volt használatban.
Irásos emlékei a kora VIII. században kezdtek megjelenni, főleg nyugat-szász
nyelven, de merciai, northumbriai és kenti példák is előfordultak.

3. A fiatalabb futhark (800–1100):
A Fiatalabb Fuþark, vagy más néven skandináv Fuþark az Idősebb Futhark
egyszerűsített változata – csak 16 rúnából áll. Az egyszerűsödés megfelel a korabeli
fonetikai változásoknak. Emlékei Skandináviában mindenütt megtalálhatók.
Valószínűleg a IX. századtól használták. Változatai a hosszú-ágú (dán) és rövidgallyú (svéd és norvég) rúnák. A hosszú-ágú rúnákat valószínűleg kőbe vésték, és a
rövid-gallyúakat pedig fába, tehát üzenetküldés céljára alkalmazták.
Az új futhark rúnáinak néhány fontosabb változata: (800–1100), amely további
alváltozatokkal is rendelkezik:
A. Hosszú-ágú rúnák:

fuq»rk hniæc Tmbly
B. Rövid-gallyú rúnák:

FUQ»RK Enias t4›l§
C. Szártalan „Hälsinge”-rúnák:

¥ûÛÒ¬ ÈÎÌà? ‡èËÉÊ
D. A rúnakövekre vésett rúnák is különböztek kissé:

fu™ork hnias tbml® wyögæcdp
E.

Középkori rúna-abc:

absdefvhiklmnopPrsctquyæø
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F. Késő-középkori – kora újkori rúna-abc:

abcdefghijklmnoprst™uyüv
G. A dalecarli (Dalarna) rúna-abc (1500–tól):
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A germán rúnák
A germán rúna-ábécé, a 24 betűs régi futhark volt az összes, fiatalabb rúna-ábécé
közös őse. Ez a régi futhark – a közös európai örökség, a germán törzsek körében
volt használatos ezen időszak kezdetén.
A germán futhark
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A régi futhark
A régi futharkban 24 rúna van. Ezt a “rúnaábécét“ az első hat rúna hagyományos
hangzása után kapta a nevét. A 300 év folyamán, ameddig a régi futhark
használatban volt, néhány rúnája megváltozott. Például, az „S”-rúna, az „E”-rúna, a
„J”-rúna és az „NG”-rúna változott meg ezen időszak alatt.
A régi futhark
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Dagaz

Oþala

A norvég rúnák
Norvégiában a legrégibb rúnákat i. sz. 400-tól ismerjük. A germán 24-rúnás régi
futhark az eredete. Két germán rúna, a Perþro (p) és az Eihwaz (4) sosem fordulnak
elő norvég szövegekben.
I. sz. 550 és i. sz. 700 között átmeneti időszak volt, amelyben a 24-rúnás régi, és a
16-rúnás új futhark egyaránt előfordult. Ezen időszak végén a 24-rúnás változat
eltűnt, és teljesen felváltotta a 16-rúnás új futhark. Később, i. sz. 900 körül, átvették
Svédországból a “rövid-ágas” változatot. Röviddel ezután, i. sz. 1000 után, a 16rúnás futhark kibővült újabb rúnákkal, hogy alkalmazkodjon a latin ABC-hez. Ezek az
írásmód i. sz. 1800-ig használatban volt Norvégiában.

A Norvég-Germán rúnák kb. i. sz. 500-ig
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Az i. sz. 500 utáni változások
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oþila

Norvég rúnák kb. i. sz. 600 után
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Norvég-Dán rúnák a 800-as évekből
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Norvég-svéd rökrúnák (kb. 800-900 i. sz.)
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Rúnák a 900-as évektől kb. i. sz. 1050-ig
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Rövid-ágú rúnák kb. iu 900-ból
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Norvég rúnák kb. i. sz. 1000-1050-ből
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Norvég rúnák kb. i. sz. 1050-1175-ből
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Norvég rúnák kb. i. sz. 1300-1400-ből
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A Svéd rúnák
Svédországban az ötszázas évekig a 24-rúnás futhark volt használatban. I. sz. 500
és i. sz. 800 között sok átmeneti változat létezett a 24-rúnás régi, és a 16-rúnás új
futhark küzött. Ezen időszak végén a 24-rúnás változat teljesen eltűnt, és felváltotta
a 16-rúnás új futhark.
Iu 900 körül két különféle változata született a rövid-ágú futharknak. Az egyik
Norvégiában volt népszerű, a másik pedig nyugaton, a Brit szigeteken terjedt el. I.
sz. 1000 után kezdődött meg a rúnák hozzáigazítása a latin ABC-hez, egészen a
Dalarna rúnákig i. sz. 1700 és 1800 között.

Germán-Svéd rúnák kb. i. sz. 500-ig
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Az i. sz. 500 utáni svéd változások:
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A Svéd-Dán rúnák
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Svéd-Dán rúnák a 800-as évekből
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Norvég-svéd rökrúnák (kb. 800-900 i. sz.)
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A svéd rövid-ágú futhark i. sz. 900 után
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A svéd ágatlan (Hälsingerunor) rúnák iu 900 után
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Svéd rúnák i. sz. 1000 után
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Svéd rúnák i. sz. 1100 után
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Dalarna rúnák, a XX. századig

A Dalecarli rúnák, vagy dalrúnák a rúnaírás egy késői változata volt, a svéd Dalarna
tartományban volt használatban, egészen a XX. századig. Ezért nevezték a
tartományt a germán írás utolsó fellegvárának.
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A Dán rúnák
I. sz. 500 előtt a 24-rúnás futhark volt használatban. I. sz. 500 és i. sz. 800 között
sok átmeneti változat létezett a 24-rúnás régi, és a 16-rúnás új futhark között. Ezen
időszak végén a 24-rúnás változat teljesen eltűnt, és felváltotta a 16-rúnás új futhark.
I. sz. 900 után néhány változás történt, kinézetben, és hangzásban egyaránt. Ez a
folyamat kb. i. sz. 950-ben, és i. sz. 1100-ban megismétlődött, a nyelvi változások
miatt. Az i. sz. 1300 utáni rúnák már a latin ABC hatásait is tükrözik.
A svédországi Skåne-ben, Halland-ban és Blekinge-ben talált rúnák, valamint a
németországi Schleswig-Holstein-ben találtak is dán rúnáknak számítanak, mivel
ezek a területek Dániához tartoztak ebben az időszakban.

A Germán-Dán rúnák kb. i. sz. 500-ban
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Dán rúnák kb. i. sz. 800-ig
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Dán rúnák kb. i. sz. 800 után
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Dán rúnák kb. i. sz. 900 után,
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950 után az „A” rúna tükörképesen megfordult, az „R” runa (z hangzású) eltűnt, és y
hanggá változott.
Dán rúnák kb. i. sz. 1100 után
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A svéd rövid-ágú rúnák kihatottak a dán rúnákra is.

Dán rúnák kb. i. sz. 1300 után
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Az „F” lehet „V” is.
A „G” lehet „J” is.
Az „A” lehet „O” is.
Az „S” lehet „C” is.
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A grönlandi rúnák
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Grönlandot Izlandról és Norvégiából érkező telepesek népesítették be 985-ben. Az
első csoport vezetője Eiríkur rauði Þorvaldsson volt, Leifur heppni Eiríksson apja, aki
később felfedezte Vínlandot, tehát Amerikát. A csoport 25 hajóval indult el Izlandról,
de csak 14 érkezett meg Grönlandra. A többi hajó vagy elsüllyedt, vagy visszatért
Izlandra. Ezek az emberek 500 éven át éltek Grönlandon, és titokzatos módon
eltűntek. Mára már csak nénány település romjai maradtak.
Körülbelül 60 rúnafeliratot találtak Grönlandon, közülük kb. 35-öt Austerbygden-ben,
kb. 20 feliratot Esterbygden-ben.
A legtöbb rúnafelirat kb. a XIV századból származik, ám a legrégebbiket egy
fadarabra vésték Narssaq mellett, Julianehåb-tól északkeletre. Az egyik oldalon a
16-rúnás futhark található, a régebbi, rövid-ágas változatban. Két rúna, a „B” és az
„R” rúna tipikus Grönlandi változat..
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Markomann rúnák:
A VIII. és IX. századi Karoling Birodalom déli tartományaiban (Alemannia, Bavaria)
írott kéziratokban egy különleges rúnaírás található, amely az idősebb futhark és az
angolszász-fríz futhork keverékének tűnik. A kéziratban szereplő “quos nos
Nordmannos vocamus” kifejezés miatt ez az írás Markomann rúnaírás néven lett
ismert, noha semmi közük nincs a Markomannokhoz, hanem inkább Karoling
írástudók kísérlete lehet, hogy a latin betűket összevessék a megfelelő
rúnajelekkel.
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Gót rúnák:
A gót ABC-t a IV. században alkotta Ulfilas, hogy lefordítsa a keresztény Bibliát.
Alapvetően a görög ABC-re épül, de a gót fonológiával számolva kiegészült a latin
F-fel, és két rúnajellel, hogy a J és a W mássalhangzót meg lehessen
különböztetni az I és az U magánhangzóktól, valamint a ƕair betűvel.
Ulfilas el akarta kerülni az idősebb futhark használatát, mivelhogy az a pogány
hittel volt kapcsolatban, és a görög betűk használata megerősítette a gót nép
kapcsolatát a görög-római kultúrával a Fekete-tenger környékén. Ugyanakkor az
egyes betűk a nekik megfelelő rúnák neveit viselik.
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Titkos rúnák, kódolt rúnák:

Rejtett, vagy kódolt módon is lehet írni a rúnák segítségével, hogy elrejtse a
szöveg jelentését, vagy csak egyes tabu szavakat.
A titkos rúnák írásának egyik módja, hogy a futhark első rúnájától kezdve
számoljuk a jeleket, pl fehu=1, uruz=2, thurisaz=3, stb. Ezután, a futhark harmadik
nyolcas csoportját a Freyr csoportot harmadiknak számítjuk, a Hagall nyolcast
másodiknak, a Týr nyolcast pedig elsőnek.
A táblázatban látható a idősebb futhark rendszere: a rúnák sorrendje, és a három
nyolcas csoport:

1

2

3

4

5

6

7

8

       

Freysætt “Freyr” nyolcas

       

Hagalsætt “Hagall” nyolcas

       

Týsætt “Týr” nyolcas

Az alábbi táblázatban pedig fiatalabb futhark rendszere látható:
1

2

3

4

5

6

f u ™ o r k

Freysætt “Freyr” nyolcas

h n

Hagalsætt “Hagall” nyolcas

i

a s

t b m l ®

Týsætt “Týr” nyolcas
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1. Ág-rúnák (Kvistrúnir)

A baloldali ágacskák az ættirhez való tartozást jelzik, a jobboldaliak pedig az
ættirben való helyzetét.

Az ág-rúnák egy másik változata, hasonló sorrendben:

2. Sátor-rúnák (Tjaldrúnir)
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3. A rotbrunna-i „is”-rúnák
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az ág-rúnákhoz és a sátor-rúnákhoz hasonlóan kódolják a rúnákat

4. Laguz-rúnák:
Az „alu” szót írja eképpen:

LLLLГГГ LLLLLГ LLГГГ
5. Vålsta-rúnák

6. Rök-rúnák

felirata: ([s]akumukmini)
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Bindrúnir – a „kötött” rúnák
A bindrúna két vagy több rúna egyesítése. A viking időkben már elég ritka volt, de a
vikingek előtti, úgynevezett Proto-Norse korszakban, valamint a középkori, viking
utáni időkben gyakran bukkan fel különböző feliratokban. Néhány rúnakövön a
rúnamester neve bindrúnákkal van írva, mintegy a mester aláírásaként. Kétféle
bindrúna van, a közönséges bindrúnák két (vagy néha három) összetett rúnából
állnak, és a betűk közös, vertikálisan vonala egyesíti a jeleket.

A Rök rúnakő egyik szava az a és a þ rúnákat egyesíti.
Az egyik legismertebb ilyen bindrúna a Bluetooth jele, mely a h és a b rúnajelét
egyesíti (h+b h+B= ), ami Első „kék-fogú” Harold dán, majd dán és norvég király
(Haraldr blátönn Gormsson) nevének kezdőbetűje.

A másik fajta bindrúna, az úgynevezett egyszárú bindrúna pedig egy vertikális
száron egyesíti a rúnákat.

Södermanlandi 158-as számú rúnafelirat. A hajón levő árbocként ábrázolt felirat
olvasata þrutaR þiakn, vagyis az elesett erős nemes (thegn) volt.
Mágikus célból készített bindrúnákat a ”Galdrabók” fejezetben mutatok be.
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A székely-magyar rovásírás
Noha nem célom itt a székely-magyar rovásírás bemutatása, röviden azonban
megemlítem, hogy a székely-magyar rovásírás közvetlenül nincs kapcsolatban a
rúnaírással, annak csak távoli unokatestvére – mindkettő őse a főníciai írásból
fejlődött ki. Észre lehet venni hasonló, vagy akár azonos jeleket, ez azonban a
véletlen műve, hiszen nem ugyanazokat a hangokat jelölik.
Angolul sokszor tévesen nevezik a székely-magyar rovásírást „magyar rúnaírásnak”,
hiszen nem rúna- (= titkos, mágikus) írásról van szó, hanem egy, a rúnaíráshoz
nagyon hasonló írásról. A hasonlóság eredhet az azonos írásmódból: mindkettőt
kezdetben fára írták, vésték. A legrégebbi rovásírásos emlék a kb. i. sz. 900-ból
származó Bodrog-Alsóbűi rovásfelirat, mely fontos láncszem lehet a kelet-európai
írások és a székely írás között. A székely-magyar rovásírás valószínűleg türk
eredetű, felismerhető azonban a görög hatás is.
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A rúnaírás, valamint a székely-magyar rovásírás családfája:
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islenska runakvæ™i™
Izlandi rúnavers

Fé
er frænda róg
ok flæðar viti
ok grafseiðs gata
aurum fylkir.

f

Vagyon
barátok között
viszály forrása
és a tenger tüze
és a kígyó útja.

Úr
er skýja grátr
ok skára þverrir
ok hirðis hatr.
umbre vísi

u

Zápor
a felhők siralma
és a szénaaratás
elrontója
és a pásztor haragja

Þurs
er kvenna kvöl
ok kletta búi
ok varðrúnar verr.
Saturnus þengill.

q

Óriás
nők kínzója
sziklák lakója
az óriásasszony
férje

Óss
er algingautr
ok ásgarðs jöfurr,
ok valhallar vísi.
Jupiter oddviti.
Reið
er sitjandi sæla
ok snúðig ferð
ok jórs erfiði.
iter ræsir.
Kaun
er barna böl
ok bardaga [för]
ok holdfúa hús.
flagella konungr.

Hagall
er kaldakorn
ok krapadrífa
ok snáka sótt.
grando hildingr.

a
r
k
h

Áz
Áz-Isten
öreg Gautr
Ásgarðr hercege,
Valhöll ura
Lovaglás
a lovas öröme
gyors utazás
a paripa
erőfeszítése
Fekély
végzetes
a gyerekekre
fájdalmas folt
üszök helye
Jégeső
hideg szemcse
havaseső
a kígyó
betegsége
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Nauð
er Þýjar þrá
ok þungr kostr
ok vássamlig verk.
opera niflungr.

n

Kényszer
a cselédlány
szomorúsága
elnyomás állapota
nehéz munka

Íss
er árbörkr
ok unnar þak
ok feigra manna fár.
glacies jöfurr.

i

Jég
folyók kérge
a hullámok fedele
az elveszettek
pusztulása

j

Bőség
áldás
az embereknek
és jó nyár
és növekvő termés

Ár
er gumna góði
ok gott sumar
algróinn akr.
annus allvaldr.
Sól
er skýja skjöldr
ok skínandi röðull
ok ísa aldrtregi.
rota siklingr.
Týr
er einhendr áss
ok ulfs leifar
ok hofa hilmir.
Mars tiggi.
Bjarkan
er laufgat lim
ok lítit tré
ok ungsamligr viðr.
abies buðlungr.
Maðr
er manns gaman
ok moldar auki
ok skipa skreytir.
homo mildingr.
Lögr
er vellanda vatn
ok viðr ketill
ok glömmungr grund.
lacus lofðungr.
Ýr
er bendr bogi
ok brotgjarnt járn
ok fífu fárbauti.
arcus ynglingr.

S
t
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m
l
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Nap
a felhők pajzsa
és fényes sugár
és a jég
elpusztítója
Týr
egykezű isten
és a farkas maradéka
és a templomok
hercege
Nyírfa
lombos ágacska
és kicsi fa
és friss fiatal
cserje
Ember
ember gyönyörűsége
és a föld
gyarapodása
a hajók díszitője
Víz
örvényes
áramlás
és bő gejzír
a halak hazája
Tiszafa
hajlott íj
és törékeny vas
és a nyíl
óriása
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runagaldr
Rúnagaldr – Rúnamágia
“Lelni fogsz rúnákra,
fejthető rovásjelekre,
faragott, erős jelekre,
varázserejűekre,
mind Fimbultul festése,
istenek műve,
mind vezér-isten véste.”

“Rúnar munt þú finna
ok ráðna stafi
mjök stóra stafi
mjök stinna stafi
er fáði fimbulþulr
ok görðu ginnregin
ok reist Hroptr rögna.“

Edda, óészaki mitológiai és hősi énekek, fordította: Tandori Dezső

A legfontosabb különbség, ami megkülönbözteti a rúnaábécét a legtöbb, más
ábécéktől az, hogy minden rúnának jelentése van. Például a mi latin ábécénk első
három jelének, az "A", "B", "C" betűknek semmi értelme a hangértéken kívül, viszont
az első három rúna: "fehu", "uruz" és "þurisaz" szavaknak jelentése van az ógermán
nyelvben. A rúnáknak mágikus és vallásos jelentése is volt, ezáltal vált az írás
egyszerű folyamata mágikus cselekvéssé. Azon kívül, hogy jóslásra is alkalmazták,
varázsigéket, amuletteket is alkottak belőlük.
A rúnák nevei úgy tűnik, sértetlenül maradtak ránk, és bár nincs olyan kéziratunk,
ami a régebbi, ógermán rúnák neveit felsorolná, a skandináv és angolszász
rúnaversek megegyeznek annyira, hogy közös eredetük egyértelmű. Ezek a nevek
talán a legjobb nyomravezetőink abban, hogy mit jelenthettek az egyes rúnák az
akkor élt népek számára.

Tacitus Germania-ja X. fejezetében a következőket írja germán törzsek a rúna
jóslásáról:
[10] Auspicia sortesque ut qui maxime observant: sortium consuetudo simplex.
Virgam frugiferae arbori decisam in surculos amputant eosque notis quibusdam
discretos super candidam vestem temere ac fortuito spargunt. Mox, si publice
consultetur, sacerdos civitatis, sin privatim, ipse pater familiae, precatus deos
caelumque suspiciens ter singulos tollit, sublatos secundum impressam ante notam
interpretatur. Si prohibuerunt, nulla de eadem re in eundem diem consultatio; sin
permissum, auspiciorum adhuc fides exigitur...
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„ [10] Az előjeleket és a jóslatokat a legnagyobb mértékben figyelemre méltatják. A
jóslatkérés gyakorlata egyszerű. Egy gyümölcstermő fáról levágott ágat vesszőkre
darabolnak, a vesszőket pedig bizonyos jelekkel megkülönböztetvén, vaktában és
találomra egy fehér vászondarabra szórják. Ezután, ha közügyben kérnek tanácsot,
a törzs papja, ha pedig magánügyben, maga a családfő imádkozik az istenekhez s
az égre tekintve háromszor vesz fel egyet-egyet, majd a felvett vesszőket az
előzőleg beléjük vésett jel szerint értelmezi. Ha a jelek tiltást fejeznek ki, abban az
ügyben aznap már nem kérnek jóslatot, ám ha engedélyt, akkor még az előjelektől is
hitelesítést várnak...”
Borzsák István fordítása
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f
Protogermán*: fehu (Fehu)
Óészaki**: fé (Fé)
vagyonszerzés – sikertelenség
(„fé “)
velmegun, ágóði, heppni
(„jószág”)
vagyon, bőség, szerencse
pozitív jelentés:
gazdagság, pénz, vagyon, eredmények, önbecsülés, szerencse, bőség, remény
és siker, energia, előrelátás, termékenység
negatív jelentés:
sikertelenség, pénzsóvárság, viszály, gyávaság, ostobaság, tompaság,
kötöttségek, kapzsiság, anyagiasság, javak és tulajdon elvesztése, anyagi
veszteségek, nyomor, szegénység
Mitológiai elemek:
Freyr, Gullveig, törpék, Sigurðr aranya
Használata:
Pénz, vagyon, eredményesség

* Protogermán nyelv: Proto-germán, vagy másnéven a közös germán nyelv, minden germán nyelv, mint
pl. a modern angol, fríz, holland, német dán, norvég, izlandi, feröeri, és a svéd rekonstruált közös őse.
** Óészaki nyelv: Az óészaki nyelv a skandináv germánok által a Kr. u. kb. 800 és kb. 1350 között („viking
kor”) beszélt közös, csupán dialektikus különbségeket mutató nyelv, amely a mai svéd, dán, norvég, izlandi
és feröeri nyelvek őse.
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u
Protogermán: uruy (Uruz)
Óészaki: ur (Ur)
energiaáramlás - kényszerképzet
(„urokse“)
orka, kraftur, heilsa
(„őstulok“)
energia, erő, egészség

pozitív jelentés:
energia, erő, egészség, akarat, formáló erő, hatalom, cselekvés, bölcsesség,
tisztelet
negatív jelentés:
gyengeség, kényszerképzet, mánia, kéjelgés, bátortalanság, vadság, vakon
cselekvés, meggondolatlanság, látás hiánya, erőszak
Mitológiai elemek:
Ullr, Loki, sámán-Óðin
Használata:
akaraterő, szexuális energia, vadászat
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q
Protogermán: qurisay (Þurisaz)
Óészaki: qurc (Þurs)
kihivás – és megoldása
(„þurs”)
erfiðleiki, viðbragð
(„óriás”)
nehézség, ellenhatás
pozitív jelentés:
ellenhatás, nehézség, fájdalmas esemény, pusztítás-védelem, konfliktusok,
ösztönös cselekvés, döntéshozatal, megtisztulás, megújuló katalizátor, tanulság,
tisztító tűz
negatív jelentés:
veszély, védelem hiánya, elhagyás, kényszer, erőszak, gonosz
(nem negatív jel, inkább kihívást jelent)

Használata:
önfegyelem, tanulás
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a
Protogermán: ansuy (Ansuz)
Óészaki: oc (Ás)
isteni tanács - érzékcsalódás
(„Ás”)
viska, innsæi, blessun
(„isten”)
bölcsesség, intuíció, áldás
pozitív jelentés:
éleselméjűség, intuíció, éleslátás, jel, inspiráció, áldás, tanács, kommunikáció,
jelzések, igazság, bölcsesség
negatív jelentés:
érzékcsalódás, félreértelmezés, káprázat, megtévesztés, manipuláció, mások
kihasználása, játék másokkal, hiúság
Mitológiai elemek:
Óðin
Használata:
bölcs határozatok
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r
Protogermán: raiqo (Raiþo)
Óészaki: reiq (Reiþ)
út - helybentoporgás
(„reið”)
ferðalag, framþróun, flutningar
(„kocsi”)
utazás, előrehaladás, vándorlás
pozitív jelentés:
mindennemű utazás, az út, külső és belső változás, útkeresés, fejlődés,
előrelépés, az út megélése, a múlt-jelen-jövő kapcsolatának fontossága,
következő lépések látása, az élet ritmusa
negatív jelentés:
válság, pangás, mozdulatlanság, merevség, ridegség, illúziók, céltalanság,
kizökkenés
Mitológiai elemek:
a Nornák, Sigurðr utazása
Használata:
védelem az úton, változások
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k
Protogermán: kaunan (Kaunan)
Óészaki: kaun (Kaun)
bomlás - kreativitás
(„kaun“)
innblástur , sköpunargáfa
(„furunkulus“)
inspiráció, kreativitás
negatív jelentés:
betegség, bomlás, válás, instabilitás, reménytelenség, értetlenség, az alkotás
hiánya
pozitív jelentés:
bölcsesség, problémamegoldás, kreativitás, inspiráció, teremtés
Mitológiai elemek:
Mimir, a törpék, Muspellheim
Használata:
inspiráció, félelem ellen
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g
Protogermán: gebo (Gebo)
Óészaki: giöf (Gjöf)
felajánlás - sóvárság
(„gjöf”)
gjöf, tilboð
(„ajándék”)
ajándék, felajánlás
pozitív jelentés:
felajánlás, ajándék, nagylelkűség, kapcsolatteremtés, csereüzlet
negatív jelentés:
sóvárság, pénzvágy, kapzsiság, mohóság, számítás, függőség, magány,
kisajátítás
Mitológiai elemek:
Sigurðr és Brünhild, az Æsir és Vanir szövetség
Használata:
emberi kapcsolatok erősítése, szerencse
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w
Protogermán: wunjo (Wunjo)
Óészaki: uend (Vend)
jókedv - depresszió
(„vend”)
gleði, ástríða, fullnægja
(öröm)
öröm, kéj, kedvtelés
pozitív jelentés:
öröm, kedvtelés, harmónia, kényelem, vidámság, extázis, kedv, szórakozás, kéj,
siker, elismerés, eredményesség, elégedettség
negatív jelentés:
bánat, szomorúság, küzdelem, viszály, elmebaj, mérgezés, dühöngés, őrjöngés
Mitológiai elemek:
Baldr, Ásgardr
Használata:
öröm, siker
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h
Protogermán: hagalay (Hagalaz)
Óészaki: hagal (Hagal)
megpróbáltatás
(„hagl”)
náttúrulegur hörmung, deilur
(„jégeső”)
természeti csapás, pusztulás
pozitív jelentés:
próbatétel, megpróbáltatás
negatív jelentés:
természeti csapás, pusztulás, háború, ellenőrizhetetlen erő, katasztrófa,
betegség,
Mitológiai elemek:
Ragnarök, Loki, a fagyóriások
Használata:
negatív hatások ellen
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n
Protogermán: nauqiy (Nauþiz)
Óészaki: nauqr (Nauþr)
szorultság – túlélés, megújulás
(„nauður”)

neyð, nauðsyn, fátækt, stöðnun
(„szükség”)
ínség, szükség, szegénység, késedelem
negatív jelentés:
megszorítás, megkötés, szorultság, aggódás, ínség, nehézség, konfliktusok, harc
az énért és önállóságáért, kényszer , a szabadság hiánya, robot, végletesség,
nélkülözés, érzelmi kiéhezettség
pozitív jelentés:
türelem, probléma meglátása, szembenézni a „félelemmel”, figyelmeztetés, hogy
nem minden úgy történik, ahogy akarjuk.
Mitológiai elemek:
Ótr aranya
Használata:
egy megoldásra váró nehézséget jelöl
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i
Protogermán: isay (Isaz)
Óészaki: ica (Isa)
befagyás - türelem
(„ís”)
kyrrstaða , aðhald , dvali
(„jég”)
tétlenség, kötöttség, tompultság
negatív jelentés:
befagyás, tétlenség, blokkolt állapot, stagnálás, félelmek, frusztrációk, hidegség,
csalódás, elhidegülés, elidegenedés, gátlások, sérelmek
pozitív jelentés:
idő a türelemre és elmélkedésre, visszavonulás
Mitológiai elemek:
Auðumla, Nifelheim
Használata:
folyamatok megállitása
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j
Protogermán: jeray (Jeraz)
Óészaki: or (Ár)
betakaritás - eredménytelenség
(„ár”)
uppskera, árangur
(„év”)
termés, betakarítás
pozitív jelentés:
betakarítás, korábbi erőfeszítés eredményei, bőség, termés, siker, a múltbeli
dolgok hatása a jelenben, gyümölcsöző időszak
negatív jelentés:
pangás, stagnálás, eredménytelenség
Mitológiai elemek:
Freya
Használata:
pozitív változást hoz
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4
Protogermán: 4hay (Eihaz)
Óészaki: yr (Ýr)
megbízható erő - bizonytalanság
(„ýr”)
trúverðugur afl
(„tiszafa”)
megbízható erő
pozitív jelentés:
megbízható erő, örökzöld halhatatlanság, szilárdság, kitartás, stabilitás, támasz
negatív jelentés:
zavarodottság, gyengeség, bizonytalanság, védtelenség
Mitológiai elemek:
Yggdrasil
Használata:
támasz egy nehéz helyzetben
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p
Protogermán: perqo (Perþo)
Óészaki: perq (Perþ)
női misztérium - elhagyatottság
(„perð”)
leynd, galdur, kvenmaður frjósemi
(„hüvely”)
titokzatosság, mágia, női termékenység
pozitív jelentés:
titokzatosság, misztérium, mágia, jóslás, rejtőző, titkos, tudatalatti, női
termékenység, női energiák, sors, emberi kapcsolatok
negatív jelentés:
szenvedély, pangás, tespedés, rossz közérzet, negatív érzések, magányosság,
elhagyatottság, egyedüllét
Mitológiai elemek:
a Nornák, Freya, Angrboda
Használata:
női termékenység, mágia
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y
Protogermán: algiy (Algiz)
Óészaki: elgr (Elgr)
isteni kapcsolat – rejtett veszély
(„elgur”)
vörn, hugrekki, kraftur, æðri máttur
(„jávorszarvas”)
védelem, bátorság, erő, kapcsolat az istenekkel
pozitív jelentés:
védelem, pajzs, kapcsolat az istenekkel, „magas” élet, az energia helyes
áramlása, védekező ösztön, kapcsolat a felsőbb tudattal, megértés
negatív jelentés:
„toten rune” (halálrúna), rejtett veszély, elemésztés az isteni erők által, az isteni
kapcsolatok elvesztése, elfordulás
Mitológiai elemek:
Heimdallr, Gjallarhorn
Használata:
védelem
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S
Protogermán: sowilo (Sowilo)
Óészaki: cul (Sol)
győzelem – hamis célok
(„Sól”)
velgengni , heiður , sigur , afl , máttur
(„Nap”)
siker, becsület, győzelem, erő, hatalom
pozitív jelentés:
tisztelet, siker, büszkeség, becsület, pozitív energia, cél, életerő, győzelem,
vitalitás, egészség, kapcsolat a felsőbb énnel, stabilitás, erő, hatalom, aktivitás
negatív jelentés:
hamis célok, rossz tanács, sikertelenség, céltalanság, rossz szándék, rossz
irányba küldött figyelem és energiák, hiszékenység, naivság, pusztulás, istenek
haragja
Mitológiai elemek:
Sól
Használata:
erő, siker
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t
Protogermán: teiway (Teiwaz)
Óészaki: Tyr (Týr)
igaz becsület - jogtalanság
(„Týr”)
kraftur, heiður , ábyrgð , sjálfsfórn, rökhyggja, réttlæti
(„Týr isten”)
erő, becsület, felelősség, önfeláldozás, ésszerűség, igazság
pozitív jelentés:
becsület, kötelesség, fegyelem, felelősség, hatalom, tisztelet, igazság, vezetés,
racionalizmus, realitás, ok okozat meglátása, analitikus gondolkodás, ésszerűség,
önfeláldozás, hadi út
negatív jelentés:
elakadt energia, bénultság, mentalitás hiánya, túlelemzés, túlzott önfeláldozás,
sikertelenség, jogtalanság, igazságtalanság, háború, egyensúlyhiány,
kommunikációs hibák
Mitológiai elemek:
Týr és Fenrir, Óðin megpróbáltatása
Használata:
győzelem, akaraterő
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B
Protogermán: berkanan (Berkanan)
Óészaki: biarkan (Bjarkan)
termékenység - terméketlenség
(„björk”)
sköpun, frjósemi
(„nyírfa”)
fogantatás, termékenység
pozitív jelentés:
fogantatás, termékenység, növekedés, újjászületés, új kezdetek, ébredés,
gondolatok kiforrása, fantáziák megteremtése, szerelem, vágyak, gyarapodás
negatív jelentés:
családi problémák, aggódás, önfegyelem hiánya, túlzott korlátozás, érzelmi gátak,
érzelmi zsarolás, manipuláció, meddőség, teremtés hiánya
Mitológiai elemek:
Frigg, Iðunn
Használata:
gyógyítás
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e
Protogermán: ehway (Ehwaz)
Óészaki: eykr (Eykr)
csapatmunka - bizalmatlanság
(„jór”)
hreyfing , breyting , samræmi , traust , hópvinna
(„ló”)
mozgás, változás, harmónia, bizalom, csapatmunka
pozitív jelentés:
szállítás, mozgás, változás, harmónia, csapatmunka, bizalom, párkapcsolat, a
változás elfogadása
negatív jelentés:
sóvárgás a változásra, figyelmetlenség, elhamarkodottság, bizalmatlanság,
elhagyás, elárulás, vakmerőség, nyugtalanság, türelmetlenség, belső béke hiánya
(a lónak szükségletei és vágyai is vannak!)

Használata:
kommunikáció létrehozása, erősítése, valamint átok ellen
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m
Protogermán: mannay (Mannaz)
Óészaki: maqr (Maþr)
az én - magány
(„maður”)
einstaklingur, mannkynið, sjálfsmynd, félagsskapur, menning, samband
(„ember”)
egyén, emberiség, önmagunk, társadalom, kultúra, emberi kapcsolatok
pozitív jelentés:
az Én, önmagunk, az egyén, a személyiség, az Én és a világ kapcsolata,
családunk, barátok, közösségünk, kapcsolataink, együttműködés a világgal,
segítség elfogadása
negatív jelentés:
befelé fordulás, depresszió, káprázat, megtévesztés, manipuláció, kihasználás,
hideg számítás, egyedüllét, a segítség hiánya
Mitológiai elemek:
Midgarðr
Használata:
közösségi kapcsolatok
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l
Protogermán: laguy (Laguz)
Óészaki: lögr (Lögr )
életenergia - tanácstalanság
(„lögur”)
lækna, heilsa, þolinmæði, ímyndunarafl, draumar
(„viz”)
gyógyító erő, egészség, türelem, képzelet, álmok
pozitív jelentés:
áramlás, életenergia, életerő, gyógyító erő, növekedés, képzelet, fantázia, álmok,
érzelmek
negatív jelentés:
tanácstalanság, félelem, zavartság, félelem az érzelmektől, megszállottság,
kiszáradás
Mitológiai elemek:
Njörðr, Rán
Használata:
érzelmi szilárdság
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%
Protogermán: i%way (Ingwaz)
Óészaki: yngui (Yngvi)
józan ész - hiábavalóság
(„Yngvi”)
karlmennska, heilbrigð skynsemi, samræmi, heimili
(„Yngvi (Freyr isten)”)
férfiasság, józan ész, egyensúly, otthon
pozitív jelentés:
férfitermékenység, józan ész, ítélőképesség, nyugalom, alaposság, egyensúly
negatív jelentés:
impotencia, hatástalan változások, értelmetlen mozgás és cselekvés
Mitológiai elemek:
Yngvi (Freyr), a Vánok
Használata:
férfitermékenység, egyensúly
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d
Protogermán: dagay (Dagaz)
Óészaki: dagr (Dagr)
világosság - vakság
(„dagur”)
vakning , meðvitund , skýrleiki , bjartsýni
(„nappal”)
ébredés, tudatosság, világosság, remény
pozitív jelentés:
ébredés, tudatosodás, a nappal világossága, remény, biztonság, valaminek a
kezdete
negatív jelentés:
nem jön a hajnal, reménytelenség, túl hosszú éjszaka, belső félelmek, vakság,
bizonytalanság
Mitológiai elemek:
Sól, Baldr
Használata
remény
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o
Protogermán: oqalan (Oqalan)
Óészaki: oqal (Oðal)
örökség - parancsuralom
(„óðal”)
uppruni, arfleifð, föðurland, forfeður, heimili
(„örökség”)
gyökerek, örökség, haza, ősök, otthon
pozitív jelentés:
örökölt dolgok, örökség, hagyaték, birtok, tulajdon, valahova tartozás
negatív jelentés:
parancsuralom, rabszolgaság, hazátlanság, káosz, instabil alapok, ragaszkodás a
múlthoz
Mitológiai elemek:
Óðin
Használata:
kapcsolat a múlttal
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runaspar
Rúnaspar - A rúnavetés

Ask veit ek standa,
heitir Yggdrasill
hár baðmr,
ausinn hvíta auri;
þaðan koma döggvar
þærs í dala falla;
stendr æ yfir grœnn
Urðar brunni.

Tudok egy kőrist,
neve Yggdraszill,
szép szál fehér fa,
nedvesség fürdeti.
Harmatot hullat
völgy-ölekbe:
örökzölden
Urd forrása felett áll.

Þaðan koma
meyjar margs vitandi
þrjár, ór þeim sal er
und þolli stendr;
Urð hétu eina,
aðra Verðandi,
skáru á skíði,
Skuld ina þriðju;
þær lög lögðu,
þær líf kuru
alda börnum,
örlög seggja.

Onnét e lányok,
titkok tudói,
hárman a tóból,
a fa tövéből.
Egyik neve Urd,
másiké Verdandi
- rúnákat róttak -,
Szkuld a harmadik,
tettek törvényt,
életre, halálra:
emberfiának
sorsot mondtak.

Edda, óészaki mitológiai és hősi énekek, fordította: Tandori Dezső
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1. A Nornák vetése (a hármas vetés)

run
1

run
2

run
3

1 - múlt
2 - jelen
3 - lehetséges jövő

2. az ötrúnás vetés
run
3

1 - jelen (a probléma)
2 - a probléma okai
3 - a segítség
4 - a megváltozhatatlan dolgok
5 – az eredmény

run
2

run
1

run
4

3. a hétrúnás vetés
run
1

run
2

run
3

run
4

run
5

run
7

1,2 – a probléma
3,4 – a probléma okai
5,6 – a rúnák tanácsa
7 – az eredmény
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run
6

run
5

uerndargripir
Verndargripir - Rúna-amulettek
“Tudod-e faragás titkát?
Tudod-e fejtés titkát?
Tudod-e párok titkát?
Tudod-e próbák titkát?
Tudod-e áhítás titkát?
Tudod-e áldozás titkát?
Tudod-e halálok titkát?
Tudod-e hála titkát?”

Veistu, hvé rísta skal?
Veistu, hvé ráða skal?
Veistu, hvé fáa skal?
Veistu, hvé freista skal?
Veistu, hvé biðja skal?
Veistu, hvé blóta skal?
Veistu, hvé senda skal?
Veistu, hvé sóa skal?

Edda, óészaki mitológiai és hősi énekek, fordította: Tandori Dezső

Bizonyítékok szólnak amellett, hogy a rúnaírás nemcsak egy írásrendszer volt,
hanem mágikus célokat is szolgált. A germán vaskorszaktól kezdve bizonyítják ezt
bizonyos feliratok, mint például az eliraz és az alu szavak. A középkori források,
nevezetesen a Sigrdrífumál említi a "győzelmi rúnákat" kardra vésve és a nyélre
faragva, megemlítve Týr nevét.
Az alábbiakban megemlítünk néhány jelentősebb mágikus tárgyat:

1. Værløse Fibula

alugod
A 3. századi ezüst fibula (DR EM85; 123) jellemzője a rúnafelirat mely így hangzik:
"alugod", és egy horogkereszt. A Værløse fibulának a Dán Nemzeti Múzeum ad
otthont.
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A mágikus germán „alu” (ᚨᛚᚢ) szó számos észak- és közép-európai idősebb futhark
feliraton megtalálható, az i. sz. 200 és 800 közötti időből. Ez a szó egyaránt előfordul
egymagában (pl. a Elgesem rúnakő), és összetett kifejezés részeként is, mint
például a Lindholm amulett (DR 261).
A szó eredete vitatott. Valószínű, hogy az „amulett” szó szinonimája, de használata
nem folytatódott a népvándorlások kora után, talán a kereszténység elterjedése
miatt. Érdekes, hogy ezt az időszakot az „ale” vagy „sör” értelemben élte túl, mint
ahogyan a már fent említett Sigrdrífumálban is olvasható „sör-rúnák” (ölrúnar). Az
óangol Beowulfban szereplő „Ealuscerwen“ kifejezés is kapcsolatos lehet ehhez a
jelentéshez.

2. A „G 205” brakteáta, Djupbrunns, Hogrän, Svédország, III század.

A Djupbrunns, Hogrän, Stenkumla, Svédország-ban
felfedezett, G 205 nevű arany brakteáta olvasata egyszerűen
„Alu”. Érdekessége, hogy a korai rúnafeliratokra jellemzően
jobbról balra olvasandó. Ugyanazon a helyen fedezték fel,
mint egy másik arany brakteátát, a G 204-et, egy jóval
későbbi időből, melynek a felirata „ek erilaR”.

3. Sjælland medál 2, IV sz., Dánia

(hariuha haitika : farauisa : gibu auja : ttt)
Hariuha a nevem, a veszélytudó, a szerencsehozó

4. Svarteborg-medál, Svarteborg, Svédország, IV sz.

ssigaduz (=sigaduR = sigi-haduR)
Nap, harc, győzelem
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5. Noleby Rúnakő Vg 63, Västergötland, Svédország, V sz.

Runo fahi ragina kudo – (runo fahi ragina kudo) - Isteni rúnákat írok

6. Nordendorf fibula, Nordendorf, Bajorország, VII sz.

logaqorewodanwigiqonar
– (Logaþore Wodan Wigiþonar) - Logaþore, Óðin, Þór

7. Jursta rúnakő, Sö 140, Södermanland, Svédország; XI sz.

ciqi qur
- (síði Þórr) – Þór védelmezzen!
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8. Bryggen rúnapálca B 380, Norvégia, késő XII sz.
A: Heil sé þú ok í hugum góðum.
B: Þórr þik þiggi, Óðinn þik eigi.
A: legyél egészséges, és jó gondolatokkal
B: Þór fogadjon téged, és legyél Óðiné

9. Velanda rúnakő, Vg 150, Trollhättan, Västergötland, Svédország

qur uiki
- (Þórr vígi) - Þór áldja meg

10. N B257 ,Søndre Gullskoen, Bryggen, Norvégia, XIV sz.

rict ek butrunar rict
ek biargrunar
ain faluiq aluom
Tuiualtuiq trulum
Qreualt uiq quc

Ríst ek bótrúnar, ríst ek bjargrúnar,
einfalt við álfum, tvífalt við tröllum
þrífalt við þursum
Gyógyító rúnákat írok, védelmező rúnákat írok,
egyszer elfek ellen, kétszer trollok ellen,
háromszor óriások ellen.

11. Vg 216, Högstena churchyard, Västergötland, Svédország, XII sz.

gal anda uiqr, gangla uiqr,
riqanda uiqr,
uiqr rinnanda, uiqr cianda,
uiqr cigna,
uiqr f]randa, uiqr
fliuganda.
c allt fyna ok um døya.

Gal anda viðr, gangla viðr, riðanda viðr,
viðr rinnanda, viðr s[it]ianda, viðr sign[and]a,
viðr f[a]randa, viðr fliuganda. S[kal] allt fy[r]na ok
um döy[i]a.
Varázsolok a szellem ellen, a járó (szellem) ellen, a
lovagló ellen, a futó ellen, az ülő ellen, a süllyedő
ellen, az utazó ellen, a repülő ellen. Elveszti az
életerejét, és meghal.
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12. Ásatrú áldás:

æcir ok alfar helgi ue qeta
Aesir ok alfar, helgi ve þeta
istenek és elfek, áldjátok meg ezt a helyet

13. Ásatrú áldás:

Kumi mér hialp af iörqu, cigr af culu, cæla af tungli, ctuq af
ctörnum uk ctyrkr af acum.
Komi mér hjálp af jörðu, sigr af sólu, sæla af tungli, stoð af stjörnum ok styrkr af
ásum.
Föld segítsége, a Nap győzelme, a Hold áldása, a csillagok támogatása és az
istenek ereje!
14. Ásatrú áldás:

til arc uk friqar - Til árs ok friðar! - Jó évet és békét!
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Skandinávián kívül talált korai rúna-feliratok

Az idősebb futhark elterjedése az i. sz. VI század előtt. Jansson (1987). Runes in
Sweden, p. 186
Skandinávián kívül talált korai rúna-feliratok hozzávetőleges száma:
Németország 96,
Anglia kb. 30,
Magyarország 7,
Lengyelország 5,
Franciaország 4,
Belgium 3,
Hollandia 2,
Csehország 2,
Svájc 2,
Románia 2,
Ukrajna 1,
Ausztria 1.
összesen kb. 155. A továbbiakban néhány, Magyarország területén talált rúnafeliratot mutatunk be.
1. Szabadbattyáni övcsat, V sz. gót

marÊs

- marings

Az első példája a iŋ bindrúnának – a jelentése valószínűleg Mærings (Osztrogót)
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2. Bezenye I, II (Pallersdorf, Mosony megye), kb. VI sz., longobárd

godaHid unja - godahid unja
arsi $oda segun - arsiboda segun
„Godahild, öröm, Arsiboda, áldás.”

3. Aquincumi fibula (I-VI sz.) - longobárd

fuqarkgw
jlain:kÊia
fuþrkgw
jlain kngia
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galdrabuk
Galdrabók, a mágia könyve
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Az izlandi Galdrabók (a mágia könyve) a XVII században keletkezhetett, eredetileg
47 mágikus jelet tartalmaz. A különböző varázslatok és átkok egyaránt tartalmaznak
ősi északi elemeket és latin szavakat. Az északi isteneket ugyanúgy segítségül
hívja, mint a keresztény szenteket, vagy szellemeket, démonokat, esetleg
varázserejű növényeket. Az alábbiakban közzétesszük a Galdrabókban, a Huld
kéziratban, a Kreddur kéziratban valamint a Svend Grundtvig, Jón Árnason és Ólafur
Davíðsson gyűjteményeiben levő mágikus jeleket, törekedve az ábécésorrendre. Az
izlandi ABC-t vettem alapul, hiszen izlandi/óizlandi szavakról lesz szó. (a-á,b,d,ð,eé,f,g,h,i-í,j,k,l,m,n,o-ó,p,r,s,t,u-ú,v,x,y-ý,þ,æ,ö)
A Galdrabók mágikus jelei (galdrastafir, többes számban) bonyolult bindrúnákból
erednek. Az eredeti, szögletes formák lekerekedtek, néha tükörképükké változtak át,
leegyszerűsödtek. Jó példa erre a „Grimnir” bindrúnája, ahogyan az idősebb futhark
rúnáiból alkotott bindrúna alakul át galsrastafurrá.

Grimnir = grimnir =

=

A különféle használatra szánt rúnáknak különböző neve van:
aldrrunar aldrrúnar - életrúnák
biargrunar biargrúnar - szülésrúnák, a szülő nőt segítik
botrunar bótrúnar - javulásrúnák, gyógyításra
brimrunar brimrúnar - hullámrúnák, megnyugtatják a tengert
gamanrunar gamanrúnar - örömrúnák
hugrunar hugrúnar - gondolatrúnák
limrunar limrúnar - végtagrúnák, gyógyításra. Fa déli oldalán levő kérgére vagy
levelére kell írni.
malrunar málrúnar - beszédrúnák
meginrunar meginrúnar - erőrúnák
cakrunar sakrúnar - küzdelemrúnák
cigrunar sigrúnar - győzelemrúnák
valrunar valrúnar - gyilokrúnák
ævinrunar ævinrúnar - örökrúnák
ölrunar ölrúnar - sörrúnák
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1. aq drukkna ei
Að drukkna ei - Fulladás ellen

Ha nálad van ez a jel, nem fogsz vízbe fulladni

2. aq fa ctulku
Að fá stúlku - Elnyerni egy lányt

Írd ezt a jelet egy olyan kenyérre vagy sajtra, amit a lány meg fog enni.

3. aq fe uerqi tuilembt
Að fé verði tvílembt - Hogy ikrei legyenek az anyajuhnak.

Írd ezt a jelet egy juh trágyájára egy egér bordájával és varjú
vérével egy bazaltlapon, égesd el a karám ajtajában, hogy a
füst a juhra szálljon Szent János napján.

4. aq ctila reiqi ala
Að stilla reiði alla - Düh ellen

Hogy megelőzzük a dühöt, mondjuk ezt:
„Ölver, Óðinn, Illi, allt þitt vilið villi.
Sjálfur Guð með snilli sendi okkur ást í milli.”
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5. aq ctulka uni mani
Að stúlka unni manni - Meghódítani egy lányt

Írd ezt a jelet a jobb tenyeredre, a bal kezed hüvelykujja végéről vet vérrel. Fogd a
lány kezét, és mond:
„kezem a kezedben, vágyam a vágyadban.
Hogy ne égjenek a csontjaid, szeress engem, ahogyan én szeretlek.
Ezek a szavak erősek, mint az örökkévalóság.
Minden varázslat felém irányítja szerelmedet,
és ebben minden földalatti teremtmény segít nekem.”

6. alu
Alu - szerencse, amulett (bindrúna)

7. angurgapi
Angurgapi

Vésd a hordó végeire.
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8. anægeq : fiölckylda
Ánægeð fjölskylda - Boldog párkapcsolat és család (bindrúna)

9. aracagaldr
Árásargaldur - Félelemkeltő

Ha félelmet akarsz kelteni az ellenségedben, viseld ezt a jelet a bal karod alatt.

10.aronc : kuct
Arons kost – Áron seprűje

Elűzi a gonoszt

71

11.aronc ckjold
Arons skjold – Áron pajzsa

Védő jel, barnaszénre rajzolva

12.actroc
Ástrós
Ez a jel védelmet nyújt minden rúna és varázslat ellen.

13.beckytelce: mut: det: cum: ferdec: rundt: ged
Beskyttelse mot det som ferdes rundt ged - Minden mozgó veszély ellen (Norvég)

Fesd egy darab tölgyfára

72

14.bluqukci – muldukci
Blóðuxi, Molduxi – Vérökör, Földökör
Hogy megelőzzünk lopást, rajzold fel az első jelet nappal, a másodikat éjjel.
Rajzold őket a szekrény ajtajára, a láda tetejére belülről, ahol a dolgaidat tartod

15.bryncluctafir
Brýnslustafir - Élezőjelek
1. Helyezd az első jelet a fenőkőre, a másodikat a fenőkő alatt. Ezután takard le egy
kis darab tőzeggel. Legközelebb, ha élezed a kaszádat, fordítsd el a Naptól, és ne
nézz egyenesen az élére

2. Ha azt akarod, hogy a kaszád mindig éles maradjon, faragd ezt a két jelet
késeddel a fenőkőre

3. Faragd rá ezt a két jelet a fenőkő egy-egy oldalára
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16.bryncluctafir
Brýnslustafir – Élezőjelek

Faragd ezt az ábrát az élezőkőre acéllal

17.bænarctafr
Bænarstafr – Imajel

Ha szeretnél valamiért imádkozni, írd ezt a jelet a tenyeredre
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18.Draugctafr
Draugstafur – Szellemlátó jel

Segít meglátni a rejtett dolgokat, mint például a szellemeket.

19.draumctafir
Draumstafir - Álomjelek
Vésd ezt a jelet ezüstre vagy fehér bőrre, a nyári napéjegyenlőség éjszakáján.
Aludj rajta, és azt fogod álmodni, amit kívánsz, mikor a Nap közel lesz a
horizonthoz.

20.draumctafr
Draumstafr – Álomjel

Faragd ezt a jelet egy darab fenyőfára, és, ha rajta alszol, azt álmodsz, amit
kivánsz.
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21.draumctafr
Draumstafr – Álomjel

Faragd ezt a jelet egy darab emberölő tölgyfára (manndrepseik), és tedd annak a
feje alá, aki, szeretnéd, ha megkapná az álmaidat, anélkül, hogy tudna róla.

22.draumctafr
Draumstafir – Álomjelek

Álmatlanság és rossz álmok ellen. Vésd ezt a jelet mágneses vassal egy darab
szénre.

23.dreprun
Dreprún - Gyilok rúna

Írd ezeket a jeleket egy papírra, és dobd az illető lova nyomaira. Ha megtámad
téged az illető, nyomban meg fog halni az az állata, amelyiknek a nyoma e jelre lép.
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24.dunfakci
Dúnfaxi

Írd ezt a jelet egy darab tölgyfára, és legyen veled a bíróságon

25.ef kyr mjulkar bluqi
Ef kýr mjólkar blóði - Ha véres a tehened teje

Írd ezt a jelet egy darab tölgyfára, és rakd a tehén alá, amikor fejed

26.ef uhreint cueimar um
Ef óhreint sveimar um - Ha valami bizonytalan körülötted

Írd fel ezt a jelet az ajtód fölé. Készíts egy árat borókafából és ezüstből
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27.ef ulan er a fenaqi
Ef ólán er á fénaði - Ha a jószágod hajlamos a sérülésekre

Írd fel ezt a jelet egy darab tölgyfára, ásd el a földbe, és vezesd fölötte át a jószágot

28.eilifa: act
Eilifa ást - Örök Szerelem (bindrúna)

29.fengr
Fengr

Fengr Óðin egyik neve. Jelentése megszerző, és az anyagi jólét jele is.

30.feingr
Feingr - Segít a nőknek teherbe esni

Ha egy nő teherbe akar esni, írd fel ezt a jelet egy darab sajtra, és etesd meg vele
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31.fiarcpektarctafir
Fjárspektarstafir - Hogy kezelhető legyen a juh

1. Vágj egy boróka és fűzfaágat, ami keletre néz, mikor a Nap felkel, faragd rájuk ezt
a jelet, vezesd rajta át a juhokat nyáron, és alatta télen
2. Faragd ezeket a jeleket egy tölgyfaágra a kezdőbetűddel együtt, ásd el a küszöb
alatt, ami fölött a juhok átmennek

32.fiaruarnarctafr
Fjárvarnarstafur - A jószág védelme

Faragd ezt a jelet a legidősebb kosod szarvára, és a jószágod nem fog megfulladni
az áradásokban

33.fiölnir
Fjölnir

Fjölnir Óðin egyik neve, bölcsességet jelent.
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34.fiurfætr (qurchamar)
Fjórfættur (Fylfot, Þórshamar)
Napkerék, horogkereszt. Þór kalapácsából származik, a büszkeség, erő, dicsőség
és áldás szimbóluma. Ehhez az ősi germán, és igen pozitív jelhez csak a második
világháború alatt társult negatív jelentés. Lásd még „Sólarkross”

A DR 248-as számú Snoldelev rúnakövön (IX. század) található Fjórfættur

35.fretrunir
Fretrúnir – Szellentőrúnák

36.Rajzold le ezeket a jeleket egy fehér borjúbőrre a saját véreddel. Vegyél egy kis

vért a combodból, és mondjad: “Írok neked nyolc Ás-rúnát, kilenc Nauþiz-rúnát,
tizenhárom Þurs-rúnát – ez majd meggyötri a hasadat rossz sárral és gázzal, és
mindezek meggyötörnek szelekkel. Kitör a beleidből, hogy ne is hagyd abba, se
nappal, se éjjel. Gyenge leszel, mint az ördögi Loki, kit megkötöztek az istenek.

81

37.freyr
Freyr

A termékenység istenének, Freyr-nek a jele

38.galdr : fai : maqr : aqcvif : eqa : faraldr
Galdur fái maður aðsvif eða faraldur – elnyerni egy lány szerelmét

Hogy elnyerd egy lány szerelmét, böjt idején. A második jelet rajzold a jobb
tenyeredre a nyáladdal, mielőtt meglátogatod a lányt.

39.galdr : gegn : alrahanda : ckaqa, mönum : ug : höfuqckepnum
Galdur gegn allrahanda skaða, mönnum og höfuðskepnum - Szenvedés és veszély
ellen

Hogy ne ártson az ellenség. Ha valaki ezeket a jeleket hordja magával egész nap, semmi
sem árthat neki és ellenségei nem tudnak neki ártani.
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40.galdr : gegn : alrahanda : ckaqa, mönum : ug : höfuqckepnum
Galdur gegn allrahanda skaða, mönnum og höfuðskepnum - Szenvedés és
veszély ellen

Mindenféle szenvedés és veszély ellen. Azt a személyt, aki ezeket a jeleket magánál
tartja, nem sújtja járvány. Kard se árthat neki, sem ellenség, és nem lesz étele vagy
itala férges.

41.galdr : gegn : alrahanda : ckaqa, mönum : og : höfuqckepnum
Galdur gegn allrahanda skaða, mönnum og höfuðskepnum – Szenvedés és veszély

ellen

Mindenféle gonosz ellen. Viseld ezeket a jeleket mindenféle gonosz ellen, hogy ne
tudjon ártani se kard, se betegség, se féreg vagy méreg ételedben és italodban nem
lesz.

42.galdr : cem : beinict : gegn : likama : anarc : einctaklingc : cem : a : aq : æla :
mat : cinum.
Galdur sem beinist gegn líkama annars einstaklings sem á að æla mat sínum –
hánytató varázslat

Ezekkel a jelekkel meg lehet tréfálni valakit, hogy ne tudja az ételt magában tartani,
és egész nap hányjon. Írd ezeket a jeleket egy sajtra vagy halra, és aki megeszi,
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annak használhatatlan lesz a napja. Ellenméreg: ha magától el nem múlik a hatása,
meleg tejet kell inni, és szárított tojásfehérjét kenni a bőrre. Ezt a varázslatot – hogy
embert ne bántson – jószággal is meg lehet tenni.

43.galdr : cem : lætur : men : elcka : qig
Galdur sem lætur menn elska þig – elnyerni valakinek a szerelmét

Hogy elnyerd valakinek a szerelmét, írd le ezeket a jeleket, és viseld magaddal.

44.galdr : cem : veldr : cpyiu
Galdur sem veldur spýju – Lefülelni a tolvajt

Faragd ezt a jelet egy ember lábcsontjára, és az az ember, aki lopott tőled, köpni
fog.

45.galdr : cem : veldr : cpyiu
Galdur sem veldur spýju – Lefülelni a tolvajt

Rakjál vízbe tejoltó galajt (Galium verum) egyhuzamban három éjszakára, és ezután
meg fogod látni, hogy ki lopott tőled.
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Galium verum

46.Galdr : til : aq : afhiupa : qiuf
Galdur til að afhjúpa þjóf – Lefülelni a tolvajt

Rajzold ez a jelet annak a háznak a kereszt-gerendájára, ahonnan elloptak valamit,
aztán szúrj egy réztűt az ábra jobb szemébe, és mondjad: “IN BUSKAN LUCANUS,
FORTUM ATUM EST”.

47.Galdr : til : aq : afhiupa : qiuf
Galdur til að afhjúpa þjóf – Lefülelni a tolvajt
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A tolvaj lefülelésének egy másik módja. Vésd ezeket a jeleket egy tál aljára egy
fanyelű késsel. Csepegtess vért a jel köré, amit a job kezedből és a lábujjadból
vettél. Majd vegyél tiszta vizet, és szórjál rá cickafarkot (Millefolium). A vizet
Szentiván-éjjelen éjfél után kell készíteni, kesztyűvel, hogy ne érjen hozzá senki. Ezt
a levet, és ugyancsak a fenti jeleket vérrel kell bekenni.

48.galdr : til : aq : geta : huliq : cig : ciunum
Galdur til að geta hulið sig sjónum – hogy ne jöjjön valaki a házadba

Ha nem akarod, hogy valaki a házadba jöjjön, faragd ezt a jelet egy vörösberkenyefa
botra, amikor a Nap a legmagasabban van, járd körül a házadat háromszor a Nap
járásával megegyező irányban, majd háromszor a fodított irányban, majd ezt a botot
és egy bogáncsot helyezz el az ajtód fölött.

49.galdr : til : aq : cvæfa : man
Galdur til að svæfa mann – Elaltatni valakit

Ha el akarsz valakit altatni, vésd ezeket a jeleket egy darab égerfára, tedd a feje alá,
és akkor addig fog aludni, amíg fel nem ébreszted.

50.galdrahöl
Galdrahöll - Varázsdalok Terme
Írd rá egy guvatmadár bőrére
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51.Galdra töluckip
Galdratöluskip – Hajósüllyesztő

52.gapaldur : gapandi ug : ginfakci
Gapaldur, (Gapandi) és Ginfaxi

Ezt a két jelet rakd a cipődbe – a gapaldurt a jobb sarkad alá, a ginfaxit a bal sarkad
alá, hogy győzzél a glíma-kűzdelemben, és mondjad:
"Gapaldur undir hæl,
Ginfaxi undir tá,
Stattu hjá mér fjandi
því nú liggur mér á."
Fordulj a növekvő Hold felé, és vágj egy darab tőzeget azzal a késeddel, amivel enni
szoktál. Nedvesítsed meg a véreddel, rakd bele a cipődbe, és mondjad:
"Ginfaxi á hæl,
Gapandi á tá,
taktu á sem fyrri
því nú liggur á."
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53.gegn : andctæqingi
Gegn andstæðingi- Mindenféle ellenség ellen

Rajzold a karodra

54.gegn : galdri
Gegn galdri - Boszorkányság ellen
Ez a négy jel védelmet ad a világ négy sarkából származó boszorkányság ellen.
Viseld a testeden.

55.gegn : galdri
Gegn galdri - Boszorkányság ellen

Tartsd ezt a jelet magadnál, és védeni fog mindenféle boszorkányság ellen.
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gegn : galdri
Gegn galdri - Boszorkányság ellen

Legyen ez a jel a jobb kezeden, mindenféle boszorkányság ellen

56.gegn heimakomu
Gegn heimakomu - Orbánc ellen

57.gegn uta
Gegn ótta – Félelem ellen

Viseld ezeket a jeleket, és legyőzöd a félelmeidet

58.gegn ctuldi
Gegn stuldi - Lopás ellen
1. Írd ezt a jelet az ajtófélfára, és vessél keresztet a bal kezeddel
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2. Rakd ezt a jelet a küszöb alá, és a tolvaj bennragad a házadban

59.gibu : auia
Gibo Auja – szerencsehozó jel (bindrúna)

60.glimugaldrar
Glímugaldrar - Birkózóvarázslat
Ha jó birkózó akarsz lenni, fest ezt a jelet egy emberi csonttal a cipődre, vagy a
lábujjadra, és mond:
"Sendi ég fjandann sjálfan í hans brjóst og bein sem við mig glímir, í þínu nafni Þór
og Óðin" - majd fordulj északnyugat felé

61.hagall hinn minni
Hagall hinn minni - Mindenféle mágia ellen
Ez a jel mindenféle mágia ellen véd. Írd egér vérével egy fóka lapockacsontjára, és
legyen veled

89

62.hercluctafir
Herzlustafir – Erősítő rúnák

Viseld ezt a jelet a bal melled felett, és bátorságot kapsz

63.hulactafr
Hólastafr – Hegynyitó jel
Írd ezt a jelet egy berkenyerúdra. A festéshez vegyél vért a nyelved alól. Üssél rá a
sziklára, és az ki fog nyílni.

64.Hrungnichiarta
Hrungnishjarta (Triquetra, Hrungnir szíve)

Hrungnir - az óészaki mitológia szerint a legerősebb jötünn, feje és szíve kősziklából
van. Hrungnir szíve sokszor rúnaköveken is szerepel, gyakori elem. Lásd „Valknutr”.

91

Hrungnishjarta az U937-es Funbo Rúnakövön

65.hræqigaldr
Hræðigaldr – Félelemkeltő jel

Megfélemlítő jel. Viseld magaddal, és az ellenségeid félni fognak tőled.

66.hræqigaldr
Hræðigaldr – Félelemkeltő jel
Megfélemlíti az ellenséget

Ha azt akarod, hogy az ellenség féljen tőled, vésd ezeket a jeleket egy darab
tölgyfára, és viseld a melleden.

67.hulinhialmr
Hulinhjálmur - Álca-sisak

Rajzold rá egy darab tőzegre, ls viseld a homlokodon. A tintát így készitsd: a bal
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kezed hüvelykujjából vegyél három csepp vért, három cseppet a jobb kezed
gyűrűsujjából, két cseppet a jobb mell bimbójából, és egyet a bal mell bimbójából.
Ezután keverd össze a vért hat csepp vérrel, amit egy élő holló szívéből vettél,
összekeverve a holló agyvelejével, és emberi gyomorral.

68.incigli: iecu
Innsigli Jesú – Jézus jele

Megvédi tulajdonosát a gonosztól.

69.inncigli calumunc
Innsigli Salómons - Salamon bűvös jele
Ha bölcs akarsz lenni, Írd fel ezt a jelet egy darab lignitre és tartsad a párnád alatt.

70.karla- magnucar hringar
Karla-Magnúsar hringar - Nagy Károly gyűrűi
1. Az ördög mindenféle kópésága ellen, az ellenség támadása ellen, az aggódó
elme bajai ellen. A második hirtelen halál ellen, az összeroppanás és a szív
gyávasága ellen. A harmadik az ellenség gyűlölete ellen, hogy elméjük
dermedjen meg.
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2. Az első gyűrű kard által ejtett seb ellen, a második az ördög ravaszsága ellen, és,
hogy ne tévesszük el az utat soha, a harmadik a hatalmasok dühe ellen, és, hogy
gonosz emberek ne üldözzenek.

3. Az első győzelmet ígér és, hogy a nép kedveljen, a második mindenféle félelem
ellen, a harmadik a test vétkei és csábítása ellen.

Ez a kilenc kört a mellen kell viselni, vagy azon az oldalon, ahol az ellenség várható

71.kaupalukar
Kaupalokar - Üzletkötő bűvös jel
1. Hogy sikeres legyél az üzletben, vésd fel ezt a jelet egy bükkfa táblácskára és
viseld a melleden.

2. Írd ezt a jelet kartonpapírra, és tartsad titokban a bal karod alatt
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72.kaupaluki
Kaupaloki - Sikeres adás és vétel

Írd ezt a jelet egy darab bükkfára, és viseld a melled közepén, ha sikeres üzletet
akarsz kötni.

73.kaupaluki
Kaupaloki - Sikeres adás és vétel

Faragd rá egy darab bükkfára, és sikered lesz.

74.kayamc : cigil
Kayams sigill - Kayam jele (Norvég)

Mindenféle fájdalom, betegség, ragály ellen.
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75.kvenagaldr
Kvennagaldur – elnyerni egy nő szerelmét

Megbabonázni egy nőt, és elnyerni a szerelmét, hogy csak téged akarjon. Csinálj
egy lukat a padlón, ami fölött el fog haladni, szórjál rá egy kis kígyóvért, rajzolj egy
kört vízzel körülötte, Írd le a nevét is ugyanígy vízzel, és ezeket a jeleket is. Mond:
“Rád nézek, vágyat adsz nekem és szíved szerelmét. Nem tudsz ülni, nem tudsz
otthon maradni, csak, ha engem szeretsz. Óðin-nak és mindazoknak, akik olvasni
tudják a női rúnákat, megígérem, hogy sehol a világon lehetsz otthon és nem
boldogulsz sehol, ha nem szeretsz engem teljes szívvel. Csontjaidban és húsodban
fogod ezt érezni, mintha tűz lenne. Pusztulással találkozol, ha nem szeretsz, lábaid
megfagynak, sose látsz erényt és boldogságot. Ha leülsz, égni fogsz, hajad kirohad,
ruhád elszakad, ha nem leszek a tied szabad akaratodból.”

76.kvenagaldr
Kvennagaldur – elnyerni egy nő szerelmét
Izlandon létezik egy Kvennagaldur:
“Risti eg þér asa atta, nauðir niu, þussa þrettan” – “faragok neked nyolc Ász-istent,
kilenc nauðir-t, és tizenhárom thursar-t”.

77.lacabriutr
Lásabrjótur - Lakattörő
Rakd a jelet a lakatra, és lehelj rá:
„Tröll taki i mellu, taki i djöfull svo braki”
(„A trollok fogják a zárat. Az ördög fogja úgy, hogy összetörjön”)
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tröll:öll:taki:mellu:taki:i:diöfull:sö:braki
78.Livetc tegn
Livets tegn – Az élet jele (Norvég)

Rajzold ezüstfenyőre

79.lukuctafir
Lukkustafir - Szerencsehozó jelek

80.maladeilan
Máladeilan – Pert nyerni
Írd ezt a jelet egy darab lignitre, vérrel, amit az orrod válaszfalából vettél, és hordjad
a melleden. Ha félsz, hogy veszteni fogsz a bíróságon, tegyél még egyet a hátadra
is.
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81.markuc : cigil
Markus sigill - Márk jele (Norvég)

Mindenféle betegség ellen.

82.micyningactafurin : uqin
Missýningastafurinn Óðin - Óðin rúnajele

Rejtőzködés és álcázás

83.miölnir (qurchamar)
Mjölnir (Þórshamar) - Thor kalapácsa
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A skandináv mitológiában Þór villámisten ősi
fegyvere. Azt gondolták, ha Þór megforgatja
kalapácsát akkor dörög az ég. Használat során, ha
Þór elhajítja, az visszatér kezébe, akár egy
bumeráng. A legfontosabb germán amulett. Lehet
faragva, festve, stb. Ceremóniák fontos része.
Þór IX. századi izlandi szobra, kezében a Mjölnir.

Egy mjölnir
Rømersdalból, Dánia

VIII. század,
Hesselbjerg, Dánia

Mjölnir Fossiból,
Izland

IX. század,
Németország

Ödeshög, Svédország

Läby, Uppland,
Svédország

Mandemark,
Dánia

Fitjar, Hordaland,
Norvégia

84. Munlaugar ctafr
Munnlaugarstafur – Szájmosó
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85.Nabrukar ctafr
Nábrókarstafur - Halottnadrág jel

Ha el akarsz készíteni egy halottnadrágot, engedélyt kell, hogy kérjél egy embertől,
hogy használhasd a bőrét halála után. A temetés után ásd ki, nyúzd le a test alsó
részét egy darabban. Helyezz egy érmét, amit egy szegény özvegytől loptál, a nemi
szerv helyére, ezzel a jellel együtt, amit egy papírra írtál. Ameddig az érme ott
marad, pénzt fog vonzani.

86.niqctang
Níðstang – Átokpózna
Az átokpózna egy hosszú, lóbőrrel borított farúdból áll, egy ló levágott fejével a
csúcsán. Az átokpóznát az ellenség felé fordítják, és az átkot rúnákkal faragják a
póznára.
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87.utactafr
Óttastafur – Félelemkeltő

Hogy megfélemlítsed az ellenségeidet, faragd ezt a jelet egy darab tölgyfára, és
dobd a lába elé.

88.roar reiqi
Róar reiði – lecsillapítja ellenfele dühét

Menj egy vízpartra, ami fölött holló repült el, tedd a kezedet a vízbe, és írd ezeket a
rúnákat a homlokodra a jobb kezed gyűrűsujjával, és azután se mosd le.

89.ruqractafr
Róðrastafur - Evezésre

Fesd ezt a jelet egy darab bőrre a véreddel, rakd az evező alá, de legyen nálad
akkor is, ha nem vagy a hajón. Senki nem fog gyorsabban evezni nálad.

90.ruqukruc
Róðukross – Feszület (Győzelem, jószerencse)
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egy másik változata:

Írd barna tőzegre. Rossz szellemek ellen

91.ruqukruc ulafc kunungc tryguacunar
Róðukross Ólafs konungs Tryggvasonar – Olaf Tryggvasson király feszülete

A gonosz szellemek ellen, segíti a győzelmet szárazföldön és tengeren egyaránt. Aki
a mellén viseli, nem fog tévedni.

92.rucahringr mini
Rosahringur minni – Rózsagyűrű „kisebbik” védőköre
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Fesd ezt a jelet egy frissen nyúzott barna szuka bőrére egy holdtöltekor megölt
fekete kandúr vérével. Ez egy erős védelem a szellemek és varázslók ellen.
Mondjad:
„Komi mér hjálp af jörðu, sigr af sólu, sæla af tungli, stoð af stjörnum ok styrkr af
ásum.”
(“a Föld segítsége, a Nap győzelme, a Hold áldása, a csillagok támogatása, az
istenek ereje!”)
Lidércek és démonok ellen köpjél, öntsél vizeletet, lóbáld meg a bőrt, mondva:
“Undan vindi vondan sendi, óskir ferskar raski þrjóskum, galdurs eldur gildur holdið
grenni, kenni og innan brenni. Eyrun dára örin særi, eitrið ljóta, bíti hann skeytið, allur
fyllist illum sullum eyði kauða bráður dauði.”

93.rutakruc
Rótakross - Róta-kereszt

Ez a jel jó szerencsét és védelmet hoz, ha felírod egy pergamenre és magadon
viseled

94.catgiafar
Sáttgjafar – Kibékítő

Ha valaki gyűlöl téged, írd fel ezt a két jelet egy pergamenre és tedd a feje alá,
anélkül, hogy tudná.
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95.clatuctafir
Sláttustafir – Kaszálásra

Írd fel ezt a két jelet a kasza felső markolatára vérrel, amit a bal kezed fő artériájából
vettél

96.cmiörhnutur – tilberi
Smjörhnútur – Vajcsomó

Az a vaj szétesik, amire ez a jel van rajzolva
Ha egy nő tilberit akar készíteni, ásson ki egy emberi bordát a temetőből Pünkösd
napján kora reggel. Tekerje bele szürke gyapjúba és tegye a mellei közé. A
következő három vasárnapon köpjön a szentelt borból a kis csomóra, ami most
életre kelt. Vágjon a combjára egy mellbimbót, ahol a tilberi táplálkozni fog. Amikor
megnő, el lehet küldeni a szomszéd legelőre tejet lopni. Amikor megöregszik, a
tilberi teherré válik, az egyetlen lehetőség megszabadulni tőle, ha a nő elküldi őt,
hogy szedje össze a juhok ürülékét a legelőről. Ha visszajön éhesen, a tilberi ki fog
pukkadni a mellbimbón, és csak egy borda és egy rakás ürülék marad utána.

Tilberi
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97.cularkruc (cular hringar)
Sólarkross (Sólar-hringar) – Napkereszt

Mivelhogy a Nappal kapcsolatos, ez a jel a tűzet és az energiát jelképezi. Lásd még:
„Fjórfættur”.

98.ctafir: mut: ctefnuvargi: bæqi: tufum: ug: mucum
Stafir mót stefnuvargi bæði tófum og músum

Mondjad:
„Óð kveð ég kvæða
kolsvími reftrýnis
sárbeittum sauðskratta
særing í kveðlingi,
stegld, sviðin, húð hroðin,
helreifuð, ró sneiðist
stirð drafni, steinsofnuð,
stælingur fenhringa,
flæmd, drifin fold ofar,
fælin, án lífs sælu,
öllum sneydd heims heillum,
hrakbölvuð af skaðist,
sem duft hjaðni, dauð stattu.
Dvína læt ég bæn mína.”
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99.ctafir muti aqcukn
Stafir móti aðsókn - Gonosz szellemek ellen

Írd ezeket a jeleket egy darab tölgyfára a kezedből vet vérrel. Akaszd az ajtód fölé.

100. ctafr muti cendingum a ciu
Stafur móti sendingum á sjó – tengeri szállítás ellen

101. ctafr til aq uekia up draug
Stafur til að vekja upp draug - Halottébresztő jel

Ez a jel fel tudja ébreszteni a halottat, elűzni a gonosz szellemet. Egy ló fejbőrére
kell festeni fókavér, rókavér és emberi vér keverékével. Mond ezt a verset:
“Þykkt blóð, þreytast rekkar. Þjóð mörg vos öld bjóða, grand heitt, gummar andast,
glatast auður, firrast snauðir. Hætt grand hræðast dróttir hríð mörg, vesöld kvíða,
angur vænt, ærnar skærur. Illur sveimur nú er í heimi.”
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102. cuefnqurn
Svefnþorn - Alvótüske

Rakd a párnád alá, és nyugodtan fogsz aludni

103. cvu hectr utbrutni
Svo hestur ótbrotni - Lóláb-törő jel

Faragd ezt a jelet egy táblácskára, és dobd az ösvényre. Azzal a késsel faragd,
amivel eszel.

104. cæmund : den : gudec : lykeknute
Sæmund den godes lykkeknute - Jó Sæmund szerencsecsomója (Norvég)

105. til aq ficka uel
Til að fiska vel - A jó halászathoz
1. Fesd ezt a jelet egy pergamenre, és kösd a horogra.
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2. Fesd ezt a jelet egy darab bőrre, és kösd az úszóra

3. Faragd ezt a jelet egy darab tölgyfára

4. Faragd ezt a jelet a botra

106. touctefna
Tóustefna - Óv a rókáktól

Faragd ezt a jelet egy darab tölgyfára, és tedd a karám küszöbe alá, vagy kösd rá a
legidősebb ürüjuhod gyapjújára.

107. trulctaven : kvenagaldr
Trollstaven kvennagaldur – A nővarázs trolljele (Norvég)

Hogy egy nő beleszeressen valakibe
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108. umbutarctafr
Umbótarstafr - Átok ellen (Norvég)

Viseld a nyakadban egy bőrszíjra fűzve

109. ualknutr
Valknutr – az elesettek, az einheri csomója

A valknutr (Óészakiul valr, „elesettek, levágottak” + knot, „csomó”) három
egybefonódó háromszög alkotja, és számos germán tárgyon tűnik fel. A jel eredeti
elnevezését nem ismerjük, noha a jelet magát igen. Kitűnő példa erre a VII. századi
Tängelgårda-kő Gotland szigetén, Svédországban, vagy a Lärbro-kő, szintén Gotlan
szigetén. Angliában a Nene folyóban találtak egy gyűrűt, melyen egy valknutr
látható, Norvégiában pedig az Osebergi hajó egyik ágyának a lábán. A harcban
elesett hősök, az einherjar (egyes szám einheri), a Valhöllbe („Valhalla”) kerülnek,
ott Óðin mellett ülnek, és minden nap a fegyverforgatást tanulják, hogy a Ragnarök,
az istenek végzete végső összecsapásában az istenek oldalán harcoljanak a gonosz
ellen. Lásd „Hrungnishjarta”.

110. uarnarctafr ualdemarc
Varnarstafur Valdemars - Valdemár védőjele
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Ha gonoszságtól tartasz, tedd egy lepényhal belébe és egy tojáshéj membránjába,
és hord a fejfedődben

111. uatnahlifir
Vatnahlífir- Védelem a víztől

Viseld ezt a jelet a bal karod alatt, és nem fogsz vízbe fulladni

112. uatnahlifir
Vatnahlífir- Védelem a víztől

Viseld a jobb karod alatt, védelmezni fog, ha veszélyes folyón kelsz át

113. ueguicir
Vegvísir – Útmutató

Viseld a homlokodon, vérrel festve, és nem fogod az utadat téveszteni.
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114. ueiqictafr
Veiðistafur – Halászjel

Fesd ezt a jelet egy holló tollával, ökörszem vérével egy magzatburokra. Fúrj egy
lukat a hajóorr alá, helyezd bele a lyukba, és mindig jó halfogásod lesz.

115. ueldicmagn
Veldismagn - Erőnövelő

Fesd egy darab lignitre vérrel, és viseld a melleden. Semmi baj nem fog érni az
utazásaid alatt, se földön, se tengeren.

116. uiq dyrbiti
Við dýrbiti - Rókaharapás ellen
1. Helyezd ezt a jelet az egyik ürüjuhod homlokára, és a róka nem fog a juhaidban
kárt tenni
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2. Ez a jel a juhkarámban vigyáz a juhokra

3. Faragd ezt a jelet a kecske szarvára, és a róka nem fogja bántani az állataidat

117. uiq dyrbiti
Við dýrbiti - Rókaharapás ellen

Vésd ezeket a jeleket egy darab tölgyfára, és akaszd a házad ajtaja fölé.

118. uiq höfqingia reiqi
Við höfðingja reiði - A hatalomban levő emberek haragja ellen
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Ha el akarod kerülni a hatalomban lévő emberek haragját, menj haza, mielőtt a Nap
vörösre válik este, anélkül, hogy bárkivel is beszélnél. Cseppegtessél néhány csepp
vért egy cickafarkra, vessél keresztet a növénnyel, és haladj el a feljebbvalód előtt.

119. uindgapi
Vindgapi – vihar-jel

Vedd egy tőkehal fejét, fesd rá a Vindgapi jelét a jobb lábadból vett vérrel. Rakd a
fejet egy rúdra, és állítsd fel a tengerparton, ott, ahol a víz találkozik a földdel, majd
mondjad: „Sator arepo tenet opera rotas”. Minél magasabb a rúd, annál erősebb
lehet a vihar.

120. Wolfsangel
Wolfsangel - farkashorog (német)
Két változatban ismert – a függőleges változat, a „villám”, a vízszintes változat a
„vérfarkas”. Eredetileg ez az „Eihwaz” rúna volt, de a középkorban ezt a
farkascsapda alakú jelet farkasok távoltartására használták.

121. qekr
Þekkr - Oðin egyik jele, jelentése “tetszetős”
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122. qiofagaldr
Þjófagaldur – Tolvajleleplező varázslat

Faragd ezt a jelet egy tölgyfaágra, helyezd egy sír gyepe alá.

123. qiofagaldr
Þjófagaldur – Tolvajleleplező varázslat

Hogy megtaláld, ki lopott tőled, vésd ezt a jelet egy kőrisfából készült fatál aljára,
öntsél vizet rá, szórjál bele cickafarkot (Millefolium), és mondjad:
"Kérem a gyógynövénytől és a varázsjelek hatalmától, hogy a tolvaj árnyéka jelenjen
meg a tál vízben.” Írd e személy nevét egy hal kopoltyújára, és hordjad magadon.
Mond: „Óðin, Loki, Frey, Baldr, Njörðr, Týr, Birgur, Hönir, Freyja, Gefjon, Nogusta, és
mindazok az istenek és istennők,Valhöllben laknak vagy laktak az egek kezdetétől,
segítsenek!”
Egy másik változat:
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124. qiofactafr
Þjófastafur – Tolvajleleplező jel

Teliholdkor, ha dagály van, vésd ezt a jelet egy tál aljára kívül és belül is.

125. qiofactafr
Þjófastafur – Tolvajleleplező jel

A bal kezed középső ujja körme mellől vett vérrel írd ezt a jelet egy papírra. Rakjál
mellé macskaszőrt. Rakd a fejfedőd alá amikor alszol, és fogyó hold éjjelén
álmodban meglátod a tolvajt.

126. qiofactafr
Þjófastafur – Tolvajleleplező jel

Vésd ezeket a jeleket egy bronzlemezre, rakjál alá egy fekete kandúr szőréből.
Tartsd a fejed alatt három fogyó hold éjszakáján, addig amíg a tolvaj meg nem
jelenik álmodban.
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127. qiofactafr
Þjófastafur – Tolvajleleplező jel

Rakd ezt a jelet ellenséged küszöbe alá, és, ha bármikor is lopott volna tőled,
összeesik, ha átlép rajta.

128. qiofactafr
Þjófastafur – Tolvajleleplező jel

Vésd ezt a jelet egy fatál aljára

129. qiofactafr
Þjófastafur – Tolvajleleplező jel

Hogy leleplezd a tolvajt, faragd ezeket a jeleket egy darab emberölő tölgyfára, és
viseld a jobbod alatt.

130. qiofactafr
Þjófastafur – Tolvajleleplező jel
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Írd ezeket a jeleket egy nyírfakéregre, tedd a fejed alá este, és álmodban látni fogod,
hogy ki a tolvaj.

131. qur
Þór jele

Thor a mennydörgés, és a vihar mindenható istene, az emberiség védelmezője.

132. qurchamar
Þórshamar – Þór kalapácsa

Ez a jel varázslatok kihívására használatos. Lásd még „Mjölnir”
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133. qrihyrndr
Þríhyrndr – Hármas szarv

A Hármas szarv Óðint jelképezi: hogy megszerezze a költészet mézsörét
(skáldskaparmjöðr) kialkudott három éjszakát Gunnlöð óriásnővel három korty sör
ellenében. Azonban minden egyes korttyal egy egész ivószarvval ivott, és a három
ivószarv az egész mézsört tartalmazta, Óðin így megszerezte az egész sört, és
elmenekült egy sas alakjában. A szarvak nevei Óðrœrir, Boðn és Són.

134. qundr
Þundur

Óðin egyik jele, jelentése “villámló”

135. ægichialmarnir niu
Ægishjálmarnir níu - A félelem kilenc sisakja

Bárki, aki a tudással foglalkozik, nem lehet meg e jelek nélkül. Mindegyike
használatos.
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136. ægichialmr
Ægishjálmur - A félelem sisakja

Félelmet kelt az ellenségben, véd a hatalom rosszindulatú használatától. Ólomra
vésve, a homlokon kell viselni.

137. ægicckiöldr hinn mikli
Ægisskjöldur hinn mikli

Nagyon jó védelem nagyszámú ellenséggel szemben, könnyűszerrel kihúz a
veszedelemből.

138. önckegalder
Önskegalder – Kívánságjel (Norvég)

Csak jó kívánságra használ, rajzold vérrel a kezedre.
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ruúnar himinhvolfsins
Rúnar himinhvolfsins - Égi rúnák

A Sö101-es Rúnakő ábrája:
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Latin betűs átirata:
siriþr : kiarþi : bur : þosi : muþiR : alriks : tutiR : urms : fur salu : hulmkirs : faþur :
sukruþar buata sis
Óészaki átirata:
Sigriðr gærði bro þasi, moðiR Alriks, dottiR Orms, for salu HolmgæiRs, faður
SigröðaR, boanda sins.
Magyar forditás:
"Sigríðr, Alríkr anyja, Ormr lánya, építette ezt a hidat férje, Holmgeirr lelkéért, aki
Sigröðr apja"
Az Sö101-es Ramsund rúnakő felirata szinte szokványos rúnakő-felirat, ámde, ha
közelebbről megnézzük, egy csillagtérkép bontakozik ki. Kövessük végig az ismert
ógermán legendát (Völsunga Saga, Þiðrekssaga, Nibelungenlied):
Az Sö101-es Ramsund rúnakő meséje:
1.) Sigurd (óészakiul Sigruþr, izlandiul Sigurðr, német változata Siegfried) ül a tűz
előtt meztelenül, és a nyílt tűzön süti a sárkány szívét. Amikor Sigurd megérinti a
még át nem sült szívet, megégeti az ujját. Miután a szájába vette az ujját, és
megízlelte a sárkány vérét, kezdi megérteni a madarak énekét.

2.) A madarak mesélik, hogy Regin (német változata Mime) meg akarja ölni
Sigurdot, hogy megszerezze a kincset, mire Sigurd megöli Regint, és levágja a fejét.
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3.) A halott Regin mellett látjuk a kovácsműhely kalapácsát, amivel Gram-ot, a
kardot készitette Sigurd.

4.) Regin lova, és rajta a sárkány kincse

5.) Sigurd a kardjával, a Gram-mal.

6.) Ótr, a saga elejéről.
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A mese az „égre helyezve”, a megfelelő csillagképek helyére:
Sigurd – Perseus
Regin – Orion
Ótr – Canis Minor
Fújtató – Taurus
Regin lova – Pegasus
A fa (Yggdrasil?) – Cygnus
A két holló pedig a Lyra és az Aquila

A csillagtérkép a Starry Night programmal készült
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Néhány Óészaki elnevezés égitestekre:
ctiarna

stjarna

csillag

dagctiarna

dagstjarna

"nappali csillag" - Vénusz

leiqarctiarna

leiðarstjarna

"Vezérlőcsillag", Polaris (Sarkcsillag)

uagnctiarna

vagnstjarna

"Szekércsillag", Arcturus csillag

uqinc uagn

Óðins vagn Karlvagn

Göncölszekér

friggiarrokkr Friggjarrokkr

"Frigg rokkája", Orion-öve

ctiörnumark

stjörnumark

csillagkép

hundactiarna

Hundastjarna

"Kutyacsillag", Sziriusz

ciauctirni

sjaustirni

"Hétcsillag", a Plejádok

uetrarbrautin

Vetrarbrautin

"Téli út", Tejút

litlihundur

Litlihundur

Canis Minor, Kis Kutya csillagkép

Ökumaqurinn

Ökumaðurinn

Auriga, a Szekeres csillagkép

ctorihundur

Stórihundur

Canis Maior, Nagy Kutya csillagkép

Nautiq

Nautið

Taurus, Bika csillagkép

uængfakurinn

Vængfákurinn

Pegasus csillagkép

harpan

Harpan

Lyra, Lant csillagkép

örninn

Örninn

Aquila, Sas csillagkép

ratatockr

Ratatoskr

Lacerta, Gyík csillagkép

heimdallr

Heimdallr

Cepheus csillagkép

giallarhorn

Gjallarhorn

Kisgöncöl

uedrfolnir

Vedrfolnir

Altair csillag

augu qiaca

Augu Þjaza

Castor és Pollux csillagok
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