1.
 
Towards Aquitaine by the British Isles 
By these themselves great incursions. 
Rains, frosts will make the soil uneven, 
Port Selyn will make mighty invasions 

2.
 
The blue head will inflict upon the white head 
As much evil as France has done them good: 
Dead at the sail-yard the great one hung on the 
branch. 
When seized by his own the King will say how much. 

3.
 
Because of the solar heat on the sea 
From Negrepont the fishes half cooked: 
The inhabitants will come to cut them, 
When food will fail in Rhodes and Genoa. 

4.
 
From Monaco to near Sicily 
The entire coast will remain desolated: 
There will remain there no suburb, city or town 
Not pillaged and robbed by the Barbarians. 

5.
 
That which is enclosed in iron and letter in a fish, 
Out will go one who will then make war, 
He will have his fleet well rowed by sea, 
Appearing near Latin land.





1.

Aquitánia felé tartanak a brit szigetek
Nagy támadások következnek.
Esők, fagyok teszik bizonytalanná a talajt,
Port Selin hatalmas inváziót kap.

2.

A kék vezér nagy károkat okoz a fehér vezérnek.
Amennyi jót Franciaország tett velük.
Halál az antennából, a nagy felakasztva az ágon.
Amikor az övéit elfogják, a király megmondja mennyit.

3.

A Nap hevű tűz miatt a tengereken
Negrepont körül félig megsülnek a halak;
A lakosok jönnek és összeszedik őket,
Eközben Rodoszon és Genovában nincs elég élelem.

4.

Monacótól majdnem Szicíliáig
A tengerpart majdnem teljesen elnéptelenedik;
Nem marad semmi, sem falu, város, nagyváros.
Amit ne fosztottak és raboltak volna ki a Barbárok.

5.

Amidőn fegyvert és levelet zárnak egy halba,
Egy ember jön elő és háborút kezd,
Messziről jön flottája a tengeren,
Az olasz part közelében bukkan fel.




	Dardanellák, Első Világháború, 1915.

Új vezér Iránban, aki Khomeinit felváltja és sokak halálát okozza?
	Atomrobbanás? Kisbolygóbecsapódás? Miatt tömeges éhínség a partokon.

A becsapódást követően a partvidék elnéptelenedik, különböző bandák dúlják fel (négerek?, oroszok? Kínaiak?).
Tengeralattjáró hozta a fegyvert magával? A pápaság központját támadja?


6.

Near the gates and within two cities 
There will be two scourges the like of which was 
never seen, 
Famine within plague, people put out by steel, 
Crying to the great immortal God for relief. 


7.
 
Amongst several transported to the isles, 
One to be born with two teeth in his mouth 
They will die of famine the trees stripped, 
For them a new King issues a new edict. 

8.
 
Temples consecrated in the original Roman manner, 
They will reject the excess foundations, 
Taking their first and humane laws, 
Chasing, though not entirely, the cult of saints. 

9.
 
Nine years the lean one will hold the realm in peace, 
Then he will fall into a very bloody thirst: 
Because of him a great people will die without faith 
and law
 Killed by one far more good-natured. 

10.
 
Before long all will be set in order, 
We will expect a very sinister century, 
The state of the masked and solitary ones much 
changed, 
Few will be found who want to be in their place.


6.

A kikötő közelében és a két városban
Két olyan csapás lesz, amilyet sohasem láttak még,
Éhség, járvány közepette, az embereket vassal irtják,
Kiáltás a halhatatlan Istenhez segítségért.

7.

A számos szigetekre deportált között 
Lesz egy, aki két foggal születik a szájában
Éhhaláluk közeledvén a fák kérgét tépik le,
Új király ad új törvényt számukra.

8.

Az eredeti római módra szentelt templomok,
Kivetik a romos alapokat,
Érvényt szerezve az ősi emberi törvényeknek,
Üldözésben, majdnem teljesen elveszítik a szentek kultuszát.

9.

Kilenc évig tartja birodalmát békében a sovány ember,
Aztán rendkívül vérszomjassá válik. 
Miatta meghal egy nagy nép; hit és törvény nélkül
Majd megöli egy nála sokkal jobb ember.



10.

Nem hosszú  idő alatt minden el lesz rendezve,
Nagyon komor évszázadot várhatunk,
Az álcások és magányosok állama megváltozik,
Keveseket lehet találni, akik meg akarnak maradni helyükön.





	Csapás  Hirosimára és Nagaszakira, 1945.

Számos sziget van, melyet börtönnek használtak és használnak. Sorban zárják be őket.
szekták megjelenésével egyre csökken a római katolikus egyház befolyása.
Még nem következett be valószínűleg.
Francia forradalom, 1789.





11.
 
The nearest son of the elder will attain 
Very great height as far as the realm of the privileged: 
Everyone will fear his fierce glory, 
But his children will be thrown out of the realm. 

12.
 
Eyes closed, opened by antique fantasy, 
The garb of the monks they will be put to naught: 
The great monarch will chastise their frenzy, 
Ravishing the treasure in front of the temples. 


13. 

The body without soul no longer to be sacrificed: 
Day of death put for birthday: 
The divine spirit will make the soul happy, 
Seeing the word in its eternity. 

14.
 
At Tours, Gien, guarded, eyes will be searching, 
Discovering from afar her serene Highness: 
She and her suite will enter the port, 
Combat, thrust, sovereign power. 


15.
 
Shortly before the monarch is assassinated, 
Castor and Pollux in the ship, bearded star: 
The public treasure emptied by land and sea, 
Pisa, Asti, Ferrara, Turin land under interdict.

11.

A következő fiú lép az idősebb örökébe
Igen nagy magasságra jut birodalma kiváltságainak kiépítésében:
Mindenki rettegni fogja félelmetes megjelenését.
Gyermekeit azonban kivetik a birodalomból.

12.

Szemek lehunyva, csak ókori képzelgésre nyitottak,
A szerzetesek viseletét szemétbe vetik:
A nagy uralkodó üldözi elhivatottságukat,
Elragadja a kincseket a templomoktól.

13.

Lélek nélküli test nem járulhat szentségekhez.
A halál napja az újjászületésé:
Az isteni szellem teszi boldoggá a lelket,
Látván a világban saját végtelenségét.

14.

Tours-ban és Gien-ben őrizó szemek fognak kutatni,
Távolról felfedezik a szerény Magasságos nőt:
Ő és kísérelte belép a kikötőbe,
Ostrom,  elnyomás,  független hatalom.

15.

Kis idővel a király meggyilkolása előtt,
Castor és Pollux a hajóban, szakállas csillag:
A közkincset kifosztják szárazon és vízen,
Pisa, Asti, Ferrara, Turin tiltott terület. 




	Napóleon?

Valláselnyomás 1790. körül a francia forradalom idején.
Nostradamus hitvallása.
Medici Katalin régenssége 1559-89.
	 I. János Pál meggyilkolása? (Két neve volt, mint az ikreknek, ősszel ölték meg, megmérgezték. Az olasz maffia, illetve a szabad kőműves páholyok megbízásából, akik féltették érdekeltségeiket, az új pápa ugyanis felszámolta volna ezeket. Az egyházi méltóságok minden lehetséges helyről összesikkasztottak mindent. Banco Vaticán botrány, a bankelnök londoni rejtélyes „öngyilkossága”.



16.
 
Naples, Palermo, Sicily, Syracuse, 
New tyrants, celestial lightning fires: 
Force from London, Ghent, Brussels and Susa, 
Great slaughter, triumph leads to festivities. 

17.
 
The field of the temple of the vestal virgin, 
Not far from Elne and the Pyrenees mountains: 
The great tube is hidden in the trunk. 
To the north rivers overflown and vines battered. 

18.
 
New, impetuous and sudden rain 
Will suddenly halt two armies. 
Celestial stone, fires make the sea stony, 
The death of seven by land and sea sudden.
 
19 .

Newcomers, place built without defense, 
Place occupied then uninhabitable: 
Meadows, houses, fields, towns to take at pleasure, 
Famine, plague, war, extensive long arable. 


20.
 
Brothers and sisters captive in diverse places 
Will find themselves passing near the monarch: 
Contemplating them his branches attentive, 
Displeasing to see the marks on chin, forehead and 
nose.


16.

Nápoly, Palermo, Szicília, Sziracusa,
Új elnyomók, égi villámok fénye:
London, Gent, Brüsszel és Susa erőre kap,
Tömegmészárlás, győzelmi ünnepségeket hoz. 

17.

A Vesta–szűzek templomának földje
Nem messze Ethétől és a Pireneus-hegységtől:
A nagy vezér a málhában rejtőzik,
Északon kiáradnak a folyók és oda a bortermés.

18.

Hír és hirtelen heves eső
Váratlanul megállít két hadsereget.
Égi kövek, tűz kavarja fel a tengert,
A hetek halála hirtelen jön szárazon és vízen.

19.

A bevándorlók védelem nélkül építkeznek,
Addig lakatlan területeket foglalnak el:
Elégedetten ragadnak el mezőket, házakat, mezőket és városokat,
Éhínség, járvány, háború, kiterjedt földművelés.

20.

Különböző helyen fogva tartott fivérek és nővérek
Hamarosan az uralkodó közelében találják magukat:
Utódaik figyelmesen végignézik őket,
Csalódottan látják a jeleket az állukon, homlokukon és orrukon.



	Olaszország a II. Világháborúban.

?
III. Henrik.
?
II. Henrik?




21.
 
The ambassador sent by biremes, 
Halfway repelled by unknown ones: 
Reinforced with salt four triremes will come, 
In Euboea bound with ropes and chains. 

22.
 
The imprudent army of Europe will depart, 
Collecting itself near the submerged isle: 
The weak fleet will bend the phalanx, 
At the navel of the world a greater voice substituted. 

23.
 
Palace birds, chased out by a bird, 
Very soon after the prince has arrived: 
Although the enemy is repelled beyond the river, 
Outside seized the trick upheld by the bird. 

24.
 
Beasts ferocious from hunger will swim across rivers: 
The greater part of the region will be against the 
Hister, 
The great one will cause it to be dragged in an iron 
cage, 
When the German child will observe nothing. 

25.
 
The foreign guard will betray the fortress, 
Hope and shadow of a higher marriage: 
Guard deceived, fort seized in the press, 
Loire, Saone, Rhone, Garonne, mortal outrage.

21.

A nagykövetet kétsor-evezős hajón küldik ki,
Félúton visszaverik ismeretlenek:
Sóval megrakva négy háromsor-evezős érkezik,
Kötélben és láncban Negrepontba viszik.

22.

A céltalan hadsereg elhagyja Európát,
Az elsüllyedt sziget közelében gyűlik össze:
A gyenge flotta meghajlítja a phalanxot,
A világ köldökét erősebb hang veszi át.

23.

A palota madarait egy madár űzi ki,
Nem sokkal később megérkezik a herceg:
Habár az ellenséget a folyó mögé űzik,
Kívül, csapdával feltartóztatják a madarat.


24.

Éhségtől dühödt vadállatok úsznak át a folyón:
A térség nagyobbik része Hitler ellen lesz,
Vasketrecbe zárva vonszolják a nagy embert,
Amikor Németország gyermeke semmit sem tisztel.




25.

Az idegen őrség elárulja az erődöt,
Magasrangú házasság homályos reménye:
Az őröket legyőzvén elfoglalják az erődöt,
Loire-t, Saone-t, Garone-t halálra kínozzák.




	Ismeretlen kor.

Falkland háború?
?
Hitler és a II. Világháború.
Metz feladása, 1870.




26.
 
Because of the favour that the city will show 
To the great one who will soon lose the field of battle, 
Fleeing the Po position, the Ticino will overflow 
With blood, fires, deaths, drowned by the long-edged 
blow. 

27.
 
The divine word will be struck from the sky, 
One who cannot proceed any further: 
The secret closed up with the revelation, 
Such that they will march over and ahead. 

28. 

The penultimate of the surname of the Prophet 
Will take Diana [Thursday] for his day and rest: 
He will wander far because of a frantic head, 
And delivering a great people from subjection. 

29.
 
The Easterner will leave his seat, 
To pass the Apennine mountains to see Gaul: 
He will transpire the sky, the waters and the snow, 
And everyone will be struck with his rod. 


30.
 
One who the infernal gods of Hannibal 
Will cause to be reborn, terror of mankind 
Never more horror nor worse of days 
In the past than will come to the Romans through 
Babel.


26.

Amiért a város nagy lelkesedést mutat 
Egy nagy ember iránt, aki hamarosan veszt a csatatéren,
A Pó felé menekülnek, a Ticino kiárad
Vér, tűz, halál, hosszúélű csapásoktól lekaszaboltak.


27.

Az isteni szó égi csapás miatt megszakad,
És ő képtelen lesz tovább folytatni:
A titok felderítése rejtve marad,
Fölötte és előtte fognak elmenni az emberek.

28.

A próféta utolsó előtti nevét viselő
Diána napját teszi meg napjává és pihenőjéül.
Messzire fog vándorolni fanatikus feje miatt,
Felszabadítva egy nagy népet az elnyomásból.

29.

A keleti férfi elhagyja székhelyét,
Átkel az Appenineken, hogy meglássa Franciaországot.
Az égen, tengereken és hómezőkön fog utazni,
És mindenkire lesújt a botjával. (rakéta?)

30.

Aki Hannibál pokoli isteneit
Feltámasztja, terrort hoz az emberiségre
Soha annyi borzalmat, ennél rosszabb napokat
Nem közöltek a lapok a múltról, mint amennyit Bábel hoz a rómaiakra.



	?
	Valaki sírba viszi a titkát, talán vallási vezető, akit égi csapás ér (egyházi, „égi” emberek hallgattatják el?
	Keleti felszabadító, akinek ünnepnapja a csütörtök lesz. Palesztina(?), Kurdisztán(?), Stb. felszabadítója?
	Valaki Franciaországon áll bosszút valamiért? Terrortámadás?

Perzsa csapás a kereszténység központjára.



31.
 
In Campania the Capuan [river] will do so much 
That one will see only fields covered by waters: 
Before and after the long rain 
One will see nothing green except the trees. 

32.
 
Milk, frog's blood prepared in Dalmatia. 
Conflict given, plague near Treglia: 
A great cry will sound through all Slavonia, 
Then a monster will be born near and within Ravenna. 

33 .

Through the torrent which descends from Verona 
Its entry will then be guided to the Po, 
A great wreck, and no less in the Garonne, 
When those of Genoa march against their country. 


34.
 
The senseless ire of the furious combat 
Will cause steel to be flashed at the table by brothers: 
To part them death, wound, and curiously, 
The proud duel will come to harm France. 

35.
 
The fire by night will take hold in two lodgings, 
Several within suffocated and roasted. 
It will happen near two rivers as one: 
Sun, Sagittarius and Capricorn all will be reduced. 



31.

Campaniában úgy kiterjed a Cassilin,
Hogy csak vízzel borított mezők látszanak majd:
Előtte és utána hosszantartó esőzések
Semmi más zöld nem látható, csak a fák lombja.

32.

Tej és békavér készül Dalmáciában
Konfliktus kezdődik, járvány Ballennes mellett,
Nagy puszt1tás. És semmi nem marad Szlavóniában,
Amikor Ravennában és körülötte szörny születik.

33.

A Veronából áradó zuhatag
Hamarosan eléri a Pó folyót is.
Egy nagy roncs, és nem marad semmi Garonne-ban.
Amikor Genova népe is elhagyja hazáját.

34.

A dühös csata esztelen haragja
Fivérek ragadnak fegyvert az asztalnál:
Haláltól választja el őket egy sérült, különös ember
A büszke párbaj Franciaország kárára lesz.


35.

Az éjszakai tűz két embert bezár lakásába,
Sok egyéb megfullad vagy megég.
Két folyó összefolyásánál fog mindez megtörténni:
A Nap, a Nyilas és a Bak egyaránt halványodik.
 


	Capua városa épült Casilinum romjaira. Az áradás tehát ezt a területet fenyegeti.

Dalmáciában az 1990-es évek végén kitört háborúra utalhat, a polgárháborúra célozva.
	A Róma elleni támadás lakhatatlanná teszi a környéket, megsérülnek a védművek, menekülni kell.
	?

Bármely év december 22-én bekövetkezhet.




36.
 
The letters of the great Prophet will be seized, 
They will come to fall into the hands of the tyrant: 
His enterprise will be to deceive his King, 
But his extortions will very soon trouble him. 

37.
 
Of that great number that one will send 
To relieve those besieged in the fort, 
Plague and famine will devour them all, 
Except seventy who will be destroyed. 

38.
 
A great number will be condemned 
When the monarchs will be reconciled: 
But for one of them such a bad impediment will arise 
That they will be joined together but loosely. 

39.
 
One year before the Italian conflict, 
Germans, Gauls, Spaniards for the fort: 
The republican schoolhouse will fall, 
There, except for a few, they will be choked dead. 

40.
 
Shortly afterwards, without a very long interval, 
By sea and land a great uproar will be raised: 
Naval battle will be very much greater, 
Fires, animals, those who will cause greater insult.

36.

A nagy Próféta leveleit elfogják,
És azok az elnyomó kezébe kerülnek:
Arra törekszik, hogy becsapja a királyt,
De a lopás hamarosan bajba sodorja.

37.

A sok embert, akiket az uralkodó elküld,
Hogy megsegítse az ostromlott erődöt,
Mind elpusztítja a pestis és az éhség,
Kivéve hetvenet, akiket megölnek.

38.

Nagyszámú elítélt lesz
Amikor az uralkodók kibékülnek:
De egyikük olyan szerencsétlen lépést tesz
Hogy bár megkötik a szövetséget, de vesztenek.

39.

Egy évvel az olasz háború előtt,
A németek, a franciák és a spanyolok kiállnak
A köztársaság iskolaépülete leomlik,
És ott, kevés kivétellel, halált szenvednek.

40.

Nem sokkal később, hosszú  közjáték nélkül,
Tengeren és szárazföldön nagy tumultus lesz:
Sokkal hatalmasabb tengeri ütközetek,
Sortűz, tankok, melyek nagyobb pusztítást okoznak.
később

	Torné abbé – Nostradamus jóslatait kiadva akart még híresebb lenni mint ő, azonban nem sikerült neki.

?
Német-orosz megnemtámadási szerződés és Lengyelország lerohanása?
Európai országok viszonya Németországhoz, 1939.
A II. Világháború tengeralattjárói, rombolói és tankjai az ütközetekben.





41.
 
The great star will burn for seven days, 
The cloud will cause two suns to appear: 
The big mastiff will howl all night 
When the great pontiff will change country. 

42.
 
Cock, dogs and cats will be satiated with blood 
And from the wound of the tyrant found dead, 
At the bed of another legs and arms broken, 
He who was not afraid to die a cruel death. 

43.
 
During the appearance of the bearded star. 
The three great princes will be made enemies: 
Struck from the sky, peace earth quaking, 
Po, Tiber overflowing, serpent placed upon the shore. 

44.
 
The Eagle driven back around the tents 
Will be chased from there by other birds: 
When the noise of cymbals, trumpets and bells 
Will restore the senses of the senseless lady. 

45.
 
Too much the heavens weep for the Androgyne begotten, 
Near the heavens human blood shed: 
Because of death too late a great people re-created, 
Late and soon the awaited relief comes.

41.

A nagy csillag hét napig lángol,
A felhők miatt két nap bukkan fel:
A nagy szelindek egész éjszaka vonyít
Amikor a nagy pápa megváltoztatja lakhelyét.

42.

Kakas, kutyák és macskák vérrel bőven elláttatnak
Mikor sebébe belehalva találják az elnyomót,
Más ágyában keze és lába eltörve,
Ő aki nem félte a halált kegyetlenül halt.

43.

A szakállas csillag felbukkanása idején, 
A három nagy herceg egymás ellenségeivé válik:
Csapás az égből, a béke meginog,
A Pó és a Tiberis kiönt, kígyó a tengerparton.

44.

A sast visszavetik a sátrak térségéből
Más madarak üldözik el onnan:
Amikor cimbalmok, trombiták és harangok hangja
Magához térít egy eszét vesztett nőt.

45.

Túl sok a sírás az égben Androgyne (hermafrodita) megszületése miatt,
Közel az éghez emberi vér ömlik:
Mert túl későn jön a halál az újrateremtett nagy népért,
Késői és korai a várt támogatás.



	Atomtámadás Róma ellen? Üstökös, Szupernóva, vagy a robbanás utóhatása? A nagy pápa a mostani lehet, vagy a következők valamelyike. Ebben az esetben csak évek múlva várható a vers beteljesedése. Lehet az is, hogy az újonnan választott Pápa önként helyezi át tartózkodási helyét.
	Robespierre 1794-es halála?

Németország, Ausztria és Olaszország szövetsége 1881-ben Franciaország ellen. Tungus-meteorit? Oroszváltozások.
Franciaország, 1813-14. Napóleon és második házassága, amibe az első felesége beleőrül.
	Egy hermafrodita miatt légiháború indul, ebben egy régi nagy nép veszít, de előtte sok a pusztulás. A Régi nagy nép mesterségesen fenntartott újrateremtésére utal a négysoros. A támogatásról szóló rész értelmezése nehéz.





46.
 
After great trouble for humanity, a greater one is 
prepared 
The Great Mover renews the ages: 
Rain, blood, milk, famine, steel and plague, 
Is the heavens fire seen, a long spark running. 

47.
 
The great old enemy mourning dies of poison, 
The sovereigns subjugated in infinite numbers: 
Stones raining, hidden under the fleece, 
Through death articles are cite in vain. 



48.
 
The great force which will pass the mountains. 
Saturn in Sagittarius Mars turning from the fish: 
Poison hidden under the heads of salmon, 
Their war-chief hung with cord. 


49
 
The advisers of the first monopoly, 
The conquerors seduced for Malta: 
Rhodes, Byzantium for them exposing their pole: 
Land will fail the pursuers in flight. 


50.
 
When those of Hainault, of Ghent and of Brussels 
Will see the siege laid before Langres: 
Behind their flank there will be cruel wars, 
The ancient wound will do worse than enemies.

46

Az emberiséget fenyegető nagy csapás után még nagyobb körvonalazódik
A Nagy Mozgató megújítja a korokat:
Eső, vér, tej, éhség, fegyver és pestis,
Az égen hosszú szikracsóvát húzó tűz látszik.

47.

A régi nagy ellenség gyásza mérgezéses halál miatt,
Az uralkodókat legyőzi a végtelen nagyszámú tömeg:
Kövek záporoznak, puha anyagba rejtve,
Bár a halott dolgok utáni vágy értelmetlen.

48.

A nagy sereg, mely akkor fog átkelni a hegyeken,
Mikor a Szaturnusz a Nyilasban, s a Mars a Halakból fordul.
Mérget rejtenek a lazacfejek alá,
A hadvezérük kötéllel felakasztva.

49.

Az első összeesküvés tanácsadói,
Megnyerték a győzteseket Máltának:
Rodosz és Bizánc megnyitja előttük kikötőit,
A föld elveszik az üldözők harcban.


50.

Amikor Hainault, Gent és Brüsszel népe
Meglátja az ostromot Langres közelében:
Kegyetlen harcok lesznek szárnyaik mögött,
A régi seb rosszabb lesz, mint az ellenségek.



	Az ezredforduló után még súlyosabb csapások, háborúk következnek, amikor a Columbia űrrepülőgép megsemmisül (vagy a Mír űrállomás).
	?

Átlag 230 évenként van ilyen együttállás. 1986. decemberében volt. A Szovjetunió afganisztáni harcai?
?
Németalföldi felkelés, 1568.




51.
 
The blood of the just will commit a fault at London, 
Burnt through lightning of twenty threes the six: 
The ancient lady will fall from her high place, 
Several of the same sect will be killed. 

52.
 
For several nights the earth will tremble: 
In the spring two efforts in succession: 
Corinth, Ephesus will swim in the two seas: 
War stirred up by two valiant in combat. 

53.
 
The great plague of the maritime city 
Will not cease until there be avenged the death 
Of the just blood, condemned for a price without 
crime, 
Of the great lady outraged by pretense. 

54. 

Because of people strange, and distant from the 
Romans 
Their great city much troubled after water: 
Daughter handless, domain too different, 
Chief taken, lock not having been picked. 

55.
 
In the conflict the great one who was worth little 
At his end will perform a marvelous deed: 
While Hadrie will see what he was lacking, 
During the banquet the proud one stabbed.


51.

Az igazak vérét követeli majd a londoni hiba, 
Minden fényben fog égni háromszor húsz meg hatban:
Az ősi hölgy ledől magas helyzetéből,
És sok azonos felekezetűt megölnek.

52.

Számos éjjel remegni fog a föld:
Tavasszal két erőpróba követi sorrendben:
Korinthosz és Ephezosz két tengerben fog úszni,
Háborút robbant ki két úr összetűzése.

53.

A nagy járvány a tengerparti városban
Nem szűnik, amíg bosszút nem áll
Az igaz vérért, az ártatlanul elítéltért,
A nagy úrnő megharagszik az álnokság miatt.


54.

A rómaiaktól távol élő különös idegen nép miatt
Nagy városukat súlyosan károsítja a víz:
Haszontalan lány, túl különböző területek,
A vezér elrabolva, a fosztogatás nincs lezárva.


55.

A konfliktusban a nagy ember, ki keveset ér
A végét járván csodálatos húzással áll elő:
Miközben Hadrie meglátja mit kell tennie,
A bankett közben ledöfik a büszkét.



	a Nagy Londoni Tűzvész, 1666.
	Sorozatos földrengések miatt víz alá kerül a két híres kisázsiai város.

A londoni Pestis, 1665. A kivégzett I. Károly. Az egyház haragja.
	?
	Franciaország, 1594. Mayenne herceg államcsínye.





56.
 
One whom neither plague nor steel knew how to 
finish, 
Death on the summit of the hills struck from the 
sky: 
The abbot will die when he will see ruined
 Those of the wreck wishing to seize the rock. 

57.
 
Before the conflict the great will fall, 
The great one to death, death too sudden and 
lamented, 
Born imperfect: the greater part will swim: 
Near the river the land stained with blood. 


58.
 
With neither foot nor hand because of sharp and strong tooth 
Through the crowd to the fort of the port and the 
elder born: 
Near the portal treacherous proceeds, 
Moon shining, little great one led off. 

59.
 
Gallic fleet through support of the great guard 
Of the great Neptune, and his trident soldiers, 
Provence reddened to sustain a great band: 
More at Narbonne, because of javelins and darts. 

60.
 
The Punic faith broken in the East, 
Ganges, Jordan, and Rhone, Loire, and Tagus will 
change: 
When the hunger of the mule will be satiated, 
Fleet sprinkles, blood and bodies will swim.


56.

Akivel sem a pestis, sem fegyver nem tudott végezni,
Hegy tetején hal, egy égből jövő csapás miatt:
Az apát meghal, amikor meglátja a roncsait
Annak a hajónak, melybe kapaszkodók akarják elérni a sziklákat.

57.

A konfliktus előtt a nagy elbukik,
A nagyot halálra vetik, a halál túl koreai és gyászos:
Születési rendellenesség: a nagyobb rész úszni fog:
A folyó közelében vér ömlik a földre.

58.

Láb és kéz nélkül, éles és erős fogakkal
Töri át a tömeget a kikötői erődhöz és az elsőszülötthöz:
A kapuhoz érve árulással jut tovább,
A Hold fénylik, A kicsi nagy nekilát.

59.

A francia flotta a nagy őr támogatásával
A nagy Neptunéval, és szigonyos katonáival,
Provance feldúlva, feltartóztatná a nagy bandát,
Még több Narbonne-ban, a dárdák és a nyilak miatt.

60.

A punokhoz való hűséget megszegik Keleten,
Gangesz, Jordán és Rhone, Loire és Tajo megváltozik:
Mikor az öszvér éhségét csillapítják,
Szétszóródik a flotta, vér és holttestek úsznak.


	?
	John F. Kennedy?

?
Talán az 1540-es francia-török események.
	Afrikai-keleti konfliktus, politikai változások, nagy csapás a tengeri flottára.





61.
 
Bravo, ye of Tamins, Gironde and La Rochelle: 
O Trojan blood! Mort at the port of the arrow 
Behind the river the ladder put to the fort, 
Points to fire great murder on the breach. 

62.
 
Mabus then will soon die, there will come 
Of people and beasts a horrible rout: 
Then suddenly one will see vengeance, 
Hundred (cent), hand, thirst, hunger when the comet will 
run. 

63.

The Gauls Ausonia will subjugate very little, 
Po, Marne and Seine Parma will make drunk: 
He who will prepare the great wall against them, 
He will lose his life from the least at the wall. 

64.
 
The people of Geneva drying up with hunger, with 
thirst, 
Hope at hand will come to fail: 
On the point of trembling will be the law of him of 
the Cevennes, 
Fleet at the great port cannot be received. 

65.
 
The sloping park great calamity 
To be done through Hesperia and Insubria: 
The fire in the ship, plague and captivity, 
Mercury in Sagittarius Saturn will fade.
61.

Bravó, temzei, Gironde-i és La Rochelle-i nép:
Oh, trójai vér! Halál a nyíl miatt a kikötőben
Az erőd mögött a létra az erődhöz támasztva,
Tűzvillanások, tömeges halál a behatoláskor.

62.

Mabus aztán rövidesen meghal, nemsokára
Embereket és állatokat iszonyatos pusztítás sújt:
Azután hirtelen láthatóvá lesz a bosszú,
Száz, kéz, szomjúság, éhínség, amikor eljő az üstökös.


63.

A franciák gyorsam alávetik Dél-Olaszországot,
A Po, a Marne és a Szajna megrészegíti Pármát:
Ő a nagy falat emeli ellenük,
Elveszíti életét közvetlen a fal mellett.

64.

Genova lakossága kitikkad az éhségtől és a szomjúságtól,
A közeli reménységben csalódnak:
A megrázkódtatás idején a Cevennes-i törvények uralják,
A nagy kikötő nem tudja fogadni a flottát.

65.

Hanyatlik a zöld terület , nagy katasztrófa
Éri Amerikát (Ny-Európát?) és Lombardiát. 
Tűz a hajón, pestis és fogság,
Merkúr a Nyilasban, Szaturnusz halványodik.


	?
	Mabus=Osama Bin? A szörnyű pusztulás különleges eseményt jelez. 
	Az Ivry csata, 1590.
	A környéket nagy csapás éri. A Római kormány is elköltözik biztonságos helyre? A kikötő is veszélyes hely lesz?
	Természeti vagy katonai csapás következtében súlyos gondok támadnak. Vajon ki a fogoly?





66.
 
Through great dangers the captive escaped: 
In a short time great his fortune changed. 
In the palace the people are trapped, 
Through good omen the city besieged. 

67.
 
The blond one will come to compromise the fork-
nosed one 
Through the duel and will chase him out: 
The exiles within he will have restored, 
Committing the strongest to the marine places. 

68.
 
The efforts of Aquilon will be great: 
The gate on the Ocean will be opened, 
The kingdom on the Isle will be restored: 
London will tremble discovered by sail. 

69.
 
The Gallic King through his Celtic right arm 
Seeing the discord of the great Monarchy: 
He will cause his scepter to flourish over the three 
parts, 
Against the cope of the great Hierarchy. 

70.
 
The dart from the sky will make its extension, 
Deaths speaking: great execution. 
The stone in the tree, the proud nation restored, 
Noise, human monster, purge expiation.

66.

Nagy veszélyek közepette  a fogoly megszökik,
Rövid idő alatt sorsa nagyot változik,
A palotában az emberek csapdába esnek,
Kedvezőek a jelek, a várost ostromolják.

67.

A szőke tárgyalásra hívja a sasorrút
Párbajra kerül sor, ez utóbbi előzetik:
Ő azonban megszervezi a száműzötteket,
A legerősebbeket tengeri posztokra vezényli.


68.

Északon nagy erőfeszítéseket tesznek.
Az óceáni kaput megnyitják:
A királyságot a Szigeten visszaállítják:
London reszketni fog a vitorlákat felfedezvén.

69.

A gall király a jobbra lévő keltáktól,
Látva a nagy királyság zűrzavarát:
Kiterjeszti uralmát, hogy felvirágoztassa a három részt,
A nagy királyság próbálkozásai ellenére.

70.

Az égből alászálló dárda többfelé válik,
Halálos beszéd, nagy kivégzés.
A kő a fában, a büszke nemzet újraéled,
Zaj, emberi szörny, megtisztulás vezeklés.
 

	Napóleon 100 napja, 1815. március 1. – június 28.
	II. Jakab .és III. Vilmos.

II. Jakab. Az előző vers folytatása.
II. Jakab. Az előző vers folytatása.
	Valakit felülről meggyilkolnak. Állami vezetőt? Kennedy?





71.
 
The exiles will come into Sicily 
To deliver form hunger the strange nation: 
At daybreak the Celts will fail them: 
Life remains by reason: the King joins. 

72.
 
Celtic army vexed in Italy 
On all sides conflict and great loss: 
Romans fled, O Gaul repelled! 
Near the Ticino, Rubicon uncertain battle. 

73.
 
The shore of Lake Garda to Lake Fucino, 
Taken from the Lake of Geneva to the port of 
L'Orguion: 
Born with three arms the predicted warlike image, 
Through three crowns to the great Endymion. 

74.
 
From Sens, from Autun they will come as far as 
the Rhone 
To pass beyond towards the Pyrenees mountains: 
The nation to leave the March of Ancona: 
By land and sea it will be followed by great suites. 

75.
 
La voix ouie de l’insolite oiseau,
On the pipe of the air-vent floor: 
So high will the bushel of wheat rise, 
That man will be eating his fellow man.


71.

A száműzöttek Szicíliába jönnek
Megmenteni az éhezéstől a különös nemzetet:
Napkeltekor cserbenhagyják őket a kelták,
Életüket megmenti az ész, a király csatlakozik.

72.

A kelta hadsereg bajba kerül Olaszországban,
Mindenfelé konfliktus, és nagy veszteség:
Olaszok futamodnak, Oh, franciák visszaverve!
Ticinó közelében, a Rubiconnál bizonytalan csata.

73.

A Garda-tó partjától a Fucino-tóig,
A genfi-tótól Orguion kikötőjéig:
A három karral született háború képét jósolja,
Három korona közt a nagy Endymionnak.


74.

Sensből, Autunból jönnek majd egészen a Thone-ig
Hogy átkeljenek a Pireneusok hegységen:
A nemzet, mely Ancona Mocsarából indul:
Nagy csapatokban követik őket szárazon és vízen.

75.

A riasztó madár hangját fogják hallani,
A lélegző padló csövénél;
Olyan magasra megy fel egy véka búza ára,
Hogy az ember embertársát falja fel.



	Dél-olasz események, éhezés – vajon mi okból? Kelták Szicíliában?

Támadás Olaszország ellen, s a francia segítség nem elég hatékony?
Háromkirályságból álló állam belső viszálya, vagy három nemzeté? 
Olaszország elleni invázió?
A különös hangú repülőgépek ellen a pincébe menekülnek, az élelem elvész, az ember kannibállá lesz.




76.
 
Lightning in Burgundy will perform a portentous 
deed, 
One which could never have been done by skill, 
Sexton made lame by their senate 
Will make the affair known to the enemies. 

77.
 
Hurled back through bows, fires, pitch and by 
fires: 
Cries, howls heard at midnight: 
Within they are place on the broken ramparts, 
The traitors fled by the underground passages. 

78.
 
The great Neptune of the deep of the sea 
With Punic race and Gallic blood mixed. 
The Isles bled, because of the tardy rowing: 
More harm will it do him than the ill-concealed secret. 

79.
 
The beard frizzled and black through skill 
Will subjugate the cruel and proud people: 
The great Chyren will remove from far away 
All those captured by the banner of Selin 

80.
 
After the conflict by the eloquence of the wounded 
one 
For a short time a soft rest is contrived: 
The great ones are not to be allowed deliverance 
at all:
They are restored by the enemies at the proper 
time.
76.

Villámcsapás Burgundiában jelentős eseményeket indít el,
Milyet soha senki sem tudott elérni csellel,
A sánta pap a szenátus előtt
Feltárja az ellenség titkait.

77.

Visszaveretve nyíllal, tűzzel és égő szurokkal,
Sírás és jajgatás az éjszaka közepén:
Az áttört védelmi vonalakon át fognak behatolni,
Az árulók földalatti járatokon menekülnek.


78.

A nagy Neptunusz a tenger mélyéről,
A pun és a francia vér keveredik:
A Szigetek véreznek, a késésben maradás miatt,
Többet árt nekik, mint a rosszul őrzött titok.


79.

A fekete göndörszakállú csellel
Legyőzi a kegyetlen és büszke nemzetet:
A nagy CHIREN messzire viszi
Selin (félhold - a törökök) valamennyi foglyát.

80.

A csata után beszédkészségét a sérült fél
Rövid időre elveszíti, könnyű pihenést enged:
A nagy emberek egyikét sem fogják szabadon engedni,
Az ellenség kezén maradnak alkalmas ideig.




	Talleyrand, 1754-1838.
	?

Francia-török egyezmény, majd az 1558-as események.
	Lepanto, 1571?
	?





81.
 
Through fire from the sky the city almost burned: 
The Urn threatens Deucalion again: 
Sardinia vexed by the Punic foist, 
After Libra will leave her Phaethon. 

82.
 
Through hunger the prey will make the wolf prisoner, 
The aggressor then in extreme distress. 
The heir having the last one before him, 
The great one does not escape in the middle of 
the crowd.
 
83.

The large trade of a great Lyons changed, 
The greater part turns to pristine ruin 
Prey to the soldiers swept away by pillage: 
Through the Jura mountain and Suevia drizzle. 

84.
 
Between Campania, Siena, Florence, Tuscany, 
Six months nine days without a drop of rain: 
The strange tongue in the Dalmatian land, 
It will overrun, devastating the entire land. 

85.
 
The old full beard under the severe statute 
Made at Lyon over the Celtic Eagle: 
The little great one perseveres too far: 
Noise of arms in the sky: Ligurian sea red.

81.

Tűz az égből a város majdnem leég,
Ismét víz fenyegeti Deucaliont,
Szardíniát Pun flotta zaklatja majd,
Miután a Mérleg ki fog lépni az Oroszlánból.

82.

Az éhség a farkast zsákmánya foglyává teszi,
A támadó ekkor igen nagy bajba kerül.
Az örökös a fiatalabbat találja maga előtt,
A nagy ember nem menekülhet a tömeg szorongattatásából.


83.

A nagy Lyon élénk kereskedelme megváltozik,
Túlnyomó része korán összeomlik.
A katonák zsákmányolnak arat a fosztogatás:
A Jura hegység és Svájc felől ködszitálás.

84.

Campania, Siena, Firenze és Toscana között,
Hat hónap és kilenc nap telik el eső nélkül:
Idegen nyelv Dalmácia földjén,
Mindent kifoszt, elpusztítja az egész területet.

85.

Az öreg nagyszakállú szigorú irányítása alatt 
Lyonban a Kelta sas magasra emelkedik:
A kicsi nagyúr túl sokáig tart ki:
Harcok hangja az égben: vöröslik a Ligur-tenger.



	A város valószínűleg Róma. Olyan erejű légitámadást kap, hogy kiürül a térség, árvíz fenyeget, miközben afrikai hadak támadják Dél-Olaszországot.
	?
	Lyon, 1795?
	Szerbiai harcok az 1990-es években?

Napóleon?



86.
 
Wreck for the fleet near the Adriatic Sea: 
The land trembles stirred up upon the air placed 
on land: 
Egypt trembles Mahometan increase, 
The Herald surrendering himself is appointed to 
cry out.
 
87.
 
After there will come from the outermost countries 
A German Prince, upon the golden throne: 
The servitude and waters met, 
The lady serves, her time no longer adored. 

88.
 
The circuit of the great ruinous deed, 
The seventh name of the fifth will be: 
Of a third greater the stranger warlike: 
Sheep, Paris, Aix will not guarantee. 

89.
 
One day the two great masters will be friends, 
Their great power will be seen increased: 
The new land will be at its high peak, 
To the bloody one the number recounted. 

90.
 
Though life and death the realm of Hungary 
changed: 
The law will be more harsh than service: 
Their great city cries out with howls and laments, 
Castor and Pollux enemies in the arena.
86.

Hajótörés vár a flottára az Adriai tengernél,
A föld megremeg, földobódik a levegőbe, majd újra leesik:
Egyiptom remeg, a mohamedánok terjeszkednek,
Küldöttet menesztenek, hogy elérje a megadást.


87.

Azután majd egy távoli országból eljön egy
Német herceg, az aranytrónra:
A szolgasors és a víz találkozik,
Az úrnő szolgál, csodálatának ideje lejár idővel.


88.

A borzasztó esemény beteljesülésével,
A hetedik név az ötödiké lesz:
A harmadik legnagyobb az idegen hadviselő:
Moutojn, Párizs, Aix nem kap garanciát.

89.

Egy napon a két nagy mester barát lesz,
Nagy hatalmuk tovább látszik növekedni:
Az új föld hatalmának tetőpontján lesz,
A vérembernek újraszámlálás.

90.

 Életek és halálok árán változik az uralom Magyarországon,
A törvény keservesebbé válik, mint a szolgaság:
A nagy város üvöltve és jajongva kiált,
Castor és Pollux ellenségek a harcmezőn. 



	Napóleon Egyiptomban, 1799? Vagy későbbi esemény, sesetleg még be sem következett.

 I. György trónra lépése, 1714.
Medici Katalin hét gyermeke és IV Henrik trónra lépése 1590. körül.
	Anglia és USA. (Az eredeti szövegben a barát helyett a „megfelezett” szó is érthető. Talán az azonos nyelvre utal?) A jelen kor. Utalás a szavazatok újraszámlálására és Bush tömeggyilkosságaira? A szöveg utolsó sora franciául: Au sanguinaire le nombre racompté. Kicsit módosítva az elválasztást: Au sanguinaire… megtalálhatjuk az egyik, illetve: Au sanguinaire…  a másik felet.
	Magyar forradalom, 1956.




91.
 
At sunrise one will see a great fire, 
Noise and light extending towards Aquilon: 
Within the circle death and one will hear cries, 
Through steel, fire, famine, death awaiting them. 

92.
 
Fire color of gold from the sky seen on earth: 
Heir struck from on high, marvelous deed done: 
Great human murder: the nephew of the great 
one taken, 
Deaths spectacular the proud one escaped. 


93.
 
Very near the Tiber press Death: 
Shortly before great inundation: 
The chief of the ship taken, thrown into the bilge: 
Castle, palace in conflagration. 

94.
 
Great Po, great evil will be received through 
Gauls, 
Vain terror to the maritime Lion: 
People will pass by the sea in infinite numbers, 
Without a quarter of a million escaping. 

95.
 
The populous places will be uninhabitable: 
Great discord to obtain fields: 
Realms delivered to prudent incapable ones: 
Then for the great brothers dissension and death.

91.

Napkeltekor nagy tüzet fognak látni,
Zaj és fény terjed észak felé:
A körön belül halál és jajveszékelés,
Fegyver, tűz, éhínség, halál vár rájuk.

92.

Az égből aranyszínű tűzet látnak a földön.,
A magas rangú előtt csapódik be, csodálatos esemény történik:
Nagy embermészárlás: elrabolják a nagy unokaöccsét,
Szemlélői meghalnak, a büszke megszökik.
 
93.

A Tiberis közvetlen közelében arat a halál:
Kevéssel előzi meg a nagy árvizet:
A hajó vezetőjét megfogják, a hajófenékbe viszik,
A kastély és a palota lángokban.

94.

A NAGY Pó hatalmas kárt szenved a franciáktól,
Hatástalan fenyegetés a tengeri oroszlánhoz:
Végtelenül sok ember kel át a tengeren,
A millió negyedrésze nem menekül meg.


95.

Sűrűn lakot helyek lakhatatlanná válnak:
Nagy ellentétek földszerzés miatt:
Józanságra képtelenek kezére jutnak birodalmak,
Aztán halál és viszály sújtja a nagy testvéreket.



	Váratlan támadás(?) délről egy északi ország ellen. Atomkatasztrófa? Szabotázsakció? Kisbolygó-becsapódás? A „körön belül” (hatósugáron belül?) élőknek keserves sorsuk lesz. 
	III. napóleon, 1870.
	Támadás Róma ellen? A hajó kapitánya lehet a pápa, akit az alagsorba menekítenek. A pápai palota és a római fellegvár leég. A támadásban a Tiberis gátjai is megsérülhetnek, hiszen áradás következik. A halál mértéke tömeges.
	Napóleon Olaszországban és Egyiptomban.
	katonai csapások érnek sűrűn lakott vidékeket. Egyes országok földszerzési törekvéseit mások nem nézik jó szemmel. Kapzsi államfők kerülnek hatalomra. A szövetségeseket ellentétek gyengítik, hatalmas veszteségek érik. 





96.
 
Burning torch will be seen in the sky at night 
Near the end and beginning of the Rhone: 
Famine, steel: the relief provided late, 
Persia turns to invade Macedonia. 

97.
 
Roman Pontiff beware of approaching 
The city that two rivers flow through, 
Near there your blood will come to spurt, 
You and yours when the rose will flourish. 

98.
 
The one whose face is splattered with the blood 
Of the victim nearly sacrificed: 
Jupiter in Leon, omen through presage: 
To be put to death then for the bride. 

99.
 
Roman land as the omen interpreted 
Will be vexed too much by the Gallic people: 
But the Celtic nation will fear the hour, 
The fleet has been pushed too far by the north 
wind. 

100 .

Within the isles a very horrible uproar, 
One will hear only a party of war, 
So great will be the insult of the plunderers 
That they will come to be joined in the great 
league.

96.

Égő fáklya lesz látható az esti égbolton,
Közel a Rhone végéhez és forrásához:
Éhínség és fegyver: túl későn nyújtott segítség,
Perzsia nekivág és lerohanja Makedóniát. 

97.

Római Pápa óvakodj megközelíteni
A várost, melyen két folyó halad át,
Közel a helyhez vért fogsz hányni,
Te és a tieid, amikor a rózsák nyílnak.

98.

Az, akinek arcára fröccsen a vér,
A legutóbbi áldozatáé,
Jupiter az Oroszlánban, jövendölés által inti,
Halálra vetik az ígéret miatt.

99.

A római föld, mint a jós értelmezte,
Sokat lesz zaklatva a francia nép által:
A franciák azonban megtanulják félni az
Északi szelet, mely túl messzire sodorja flottájukat.

100.

A szigetek között borzalmas lesz a nyüzsgés,
Az ember csak hadicselekről hallhat,
Oly nagy lesz a fosztogatóktól a fenyegetés,
Hogy csatlakoznak a nagy szövetséghez.


	Perzsia legyőzi a törököket, így megnyílik az útjuk a Balkánra. A fény nagy területen lesz látható. Vajon mi okozza majd?
	VI. Pius halála Valence-ban, 1799.
	?

Napóleon oroszországi hadjárata, 1812.
	Málta, 1565.





