1.
 
After combat and naval battle, 
The great Neptune in his highest belfry: 
Red adversary will become pale with fear, 
Putting the great Ocean in dread. 

2.
 
The divine word will give to the sustenance, 
Including heaven, earth, gold hidden in the mystic milk: 
Body, soul, spirit having all power, 
As much under its feet as the Heavenly see. 

3.
 
Mars and Mercury, and the silver joined together, 
Towards the south extreme drought: 
In the depths of Asia one will say the earth trembles, 
Corinth, Ephesus then in perplexity. 

4.
 
When they will be close the lunar ones will fail, 
From one another not greatly distant, 
Cold, dryness, danger towards the frontiers, 
Even where the oracle has had its beginning. 

5.
 
Near, far the failure of the two great luminaries,
Which will occur between April and March. 
Oh, what a loss! but two great good-natured ones 
By land and sea will relieve all parts.


1.

A csata és a tengeri ütközet után,
A nagy Neptun legmagasabb harangtornyában:
A vörös ellenfél elsápad a félelemtől,
Rémületbe sodorva a nagy Óceánt.

2.

Isteni (égi) szó adatik a túléléshez,
Beleértve mennyet, földet, misztikus tejbe rejtett aranyat:
Test, lélek, szellem ereje teljében,
Lábai előtt hever, mint mennyei látomás.

3.

A Mars, a Merkur és a Hold együttáll,
Borzasztó aszály délen:
Földrengésről tudósítanak Ázsia mélyéből,
Korinthosz és Ephezosz nagy zavarban.


4.

Amikor a Hold hanyatlásához közel lesznek,
Egymástól sem lesznek nagyon messze,
Hideg, szárazság, veszély közelít a frontokhoz,
Még ott is, ahol a jóslatok kezdetüket vették.

5.

Közelben, két nagy csillag (fénzesség) hanyatlása után,
Mely április és március között fog bekövetkezni:
Micsoda veszteség, de két nagy jó-természetű
Szárazon és vízen, mindenütt segít. 




	Oroszországra valamely nemzet fenyegetést gyakorol, mely a tengeri hatalmat is belesodorja?
	Katasztrófa, égi segítség a túléléshez, testi-lelki-szellemi felemelkedés?
	1977? Görögországban és Korinthoszban forradalmi változások zajlottak.
	A béke időszakában  természeti csapások mindenfelé. Az időpont ismeretlen.
	Két nagyhatalom(?) lehanyatlása után másik kettő emelkedik fel és lesz a népek jótevője. Időpont?





6.

Within the closed temple the lightning will enter, 
The citizens within their fort injured: 
Horses, cattle, men, the wave will touch the wall, 
Through famine, drought, under the weakest armed. 

7.
 
The fugitives, fire from the sky on the pikes: 
Conflict near the ravens frolicking, 
From land they cry for aid and heavenly relief, 
When the combatants will be near the walls. 

8. 

The Cimbri joined with their neighbors 
Will come to ravage almost Spain: 
Peoples gathered in Guienne and Limousin 
Will be in league, and will bear them company. 

9.
 
Bordeaux, Rouen and La Rochelle joined 
Will hold around the great Ocean sea, 
English, Bretons and the Flemings allied 
Will chase them as far as Roanne. 

10.
 
Greater calamity of blood and famine, 
Seven times it approaches the marine shore: 
Monaco from hunger, place captured, captivity, 
The great one led crunching in a metaled cage.

6.

A zárt templomba behatol a villám,
Megsérülnek a lakosok az erődben,
Lovak, barmok, emberek, a hullámok a falaknál,
Éhségtől, szárazságtól pusztulnak a leggyengébb katonák.

7.

A fegyveres menekülőkre tűz csap le az égből.
A csatát a hollók gyülekezésénél vívják,
A földről segítségért kiáltanak az éghez,
Amikor a támadók közelednek a falakhoz.

8.

A cimbriaiak csatlakoznak szomszédaikhoz,
Majdnem elpusztítják Spanyolországot,
Guinne-ben és Limousine-ben  emberek gyűlnek,
Szövetkeznek és betársulnak hozzájuk.

9.

Bordeaux, Rouen és Larochelle együtt,
Birtokolják majd a nagy óceán vizét,
Angolok, bretonok és flamandok szövetkezve,
A Roanne-ig űzik őket.

10.

Még nagyobb csapás vérengzés és éhség után,
Hét alkalommal éri el a tengerpartot:
Monaco éhezik, elfoglalják, fogságba vetik,
A görnyedt nagy embert vasketrecbe zárják.
  



	Chateauneuf - 1819? A négysoros második két sora talán más helyszíni, illetve időbeni eseményre utal.

Franciaország megszállása, 1940.
	spanyol polgárháború - 1936.
	?
	A Rómát ért csapás mellékhatása?





11.
 
The arms to fight in the sky a long time, 
The tree in the middle of the city fallen: 
Sacred bough clipped, steel, in the face of the firebrand, 
Then the monarch of Adria fallen. 

12.
 
Because of the swelling of the Ebro, Po, Tagus, Tiber and Rhône 
And because of the pond of Geneva and Arezzo, 
The two great chiefs and cities of the Garonne, 
Taken, dead, drowned: human booty divided. 


13. 

Through lightning in the arch gold and silver melted, 
Of two captives one will eat the other: 
The greatest one of the city stretched out, 
When submerged the fleet will swim. 

14.
 
Through the branch of the valiant personage 
Of lowest France: because of the unhappy father 
Honors, riches, travail in his old age, 
For having believed the advice of a simple man. 

15.
 
The realm, will change in heart, vigor and glory, 
In all points having its adversary opposed: 
Then through death France an infancy will subjugate, 
A great Regent will then be more contrary.


11.

A fegyveresek sokáig harcolnak az égen,
A fa a város közepén kidől:
A szent ág kivágva, fegyver, szemben Tisonnal,
Aztán elbukik Hadrie király.


12.

Az Ebro, a Po, a Tajo, a Tiberis és a Rhone kiáradása miatt,
És a Genfi-tó és az Arezzói-tó áradása miatt
Garonne két vezető nagyvárosa
Elfoglalva, halál, elmerülés. Hadizsákmányon osztoznak.

13.

Villámlás miatt arany és ezüst összeolvad a bárkában,
Két fogoly, egyik megeszi a másikat:
A város legnagyobb emberét kitérítik,
Mikor a flotta víz alatt fog úszni.

14.

Egy nemes személyiség leszármazottja,
Gyengíti Franciaországot: boldogtalan apja miatt:
Hírnév, gazdagság, kemény munka öregkorában,
Mert hitt egy egyszerű ember tanácsának.

15.

A királyság megváltozik szívében, erőteljességében és dicsőségében,
Minden oldalon ellenféllel kell szembesülnie,
Aztán halál miatt gyermek veti uralma alá Franciaországot,
Egy nagy régens igencsak ellene lesz.



	IV. Henrik meggyilkolása, 1610.
	Délnyugat-Európát elborító hatalmas árvíz. (Esetleg a római csapás következményeként?)

Tengeralattjáró-flotta, különös események.
	XV. Lajos és Fleury.

XV. Lajos





16.
 
An English prince Marc in his heavenly heart 
Will want to pursue his prosperous fortune, 
Of the two duels one will pierce his gall: 
Hated by him well loved by his mother. 

17.
 
Mount Aventine will be seen to burn at night: 
The sky very suddenly dark in Flanders: 
When the monarch will chase his nephew, 
Then Church people will commit scandals. 

18.
 
After the rather long rain milk, 
In several places in Reims the sky touched: 
Alas, what a bloody murder is prepared near them, 
Fathers and sons Kings will not dare approach. 

19.
 
In Lucca it will come to rain blood and milk, 
Shortly before a change of praetor: 
Great plague and war, famine and drought will be made visible 
Far away where their prince and rector will die. 

20.
 
Through the regions of the great river Guadalquivir 
Deep in Iberia to the Kingdom of Grenada 
Crosses beaten back by the Mahometan peoples 
One of Cordova will betray his country

16.

Egy angol herceg, mennyei szívében a Mars,
Tovább akarja követni jó szerencséjét:
Két párbajt vív, egyikben átszúrja epehólyagját,
A gyűlölt ellenfél, akit anyja nagyon szeret.

17.

Az Aventinus-hegy tűzben fog látszani egy éjjel,
Az égbolt hirtelen elsötétül Flandria felett:
Amikor a király üldözi unokatestvérét,
Az egyházi emberek botrányt fognak okozni.

18.

A meglehetősen hosszú tej-eső után,
Számos helyet Reims-ben az ég megérint:
Óh, mily véres gyilkosság készül a közelükben,
Királyi apák és fiúk nem mernek közeledni.


19.

Luccában vér és tej eső esik,
Nem sokkal az elöljáró megválasztása után:
Nagy járvány és háború, éhínség és aszály látható majd,
Távolban, ahol meghal az uralkodó herceg.

20.

A nagy Guadalquivir folyó térségén át,
Mélyen Spanyolországban, a granadai királyságban.
A keresztet visszavetik a mohamedánok,
Az egyik Cordova elárulja hazáját.     



	A teljesen egyértelmű jóslat még nem teljesült be?
	A római dombnál katasztrófa történi, Flandriában napfogyatkozás(?), hatalmi harc valahol,  botrány a római egyházban. Melyik?).
	A tej eső sok minden lehet: radioaktív-por, vulkáni hamu, esővízzel keveredve. Ismeretlen kor.

A vér eső a sivatagi por miatt lehet. A tej eső sok minden lehet. Ismeretlen kor.
	Gonsalgo Fernandez de Cordova




21.
 
In the Conca by the Adriatic Sea 
There will appear a horrible fish, 
With face human and its end aquatic, 
Which will be taken without the hook. 

22.
 
Six days the attack made before the city: 
Battle will be given strong and harsh: 
Three will surrender it, and to them pardon: 
The rest to fire and to bloody slicing and cutting. 

23.

If, France, you pass beyond the Ligurian Sea, 
You will see yourself shut up in islands and seas: 
Mahomet contrary, more so the Adriatic Sea: 
You will gnaw the bones of horses and asses. 

24.
 
Great confusion in the enterprise, 
Loss of people, countless treasure: 
You ought not to extend further there. 
France, let what I say be remembered. 

25.
 
He who will attain to the kingdom of Navarre 
When Sicily and Naples will be joined: 
He will hold Bigorre and Landes through Foix and Oloron 
From one who will be too closely allied with Spain.



21.

A Conca folyóban, az Adriai tenger közelében,
Iszonyatos hal fog felbukkanni:
Emberi arca lesz, víz alatt közelít céljához,
Horog nélkül lesz kifogva.

22.

Hat napig tart az ostrom a város előtt:
A harc kemény és kegyetlen lesz,
Hárman túlélik, s ők bocsánatot nyernek,
A többit tűz és véres mészárlás pusztítja el.

23.

Franciaország, ha átkelsz a Liguri-tengeren,
Körülzárva leszel szigeteken és tengereken:
Mohamed ellened lesz és az Adriai-tenger,
Lovak és szamarak csontját fogod rágni.

24.

Nagy zűrzavar a vállalkozásban,
Emberveszteség, mérhetetlen kincs:
Soha többé nem szabad arra terjeszkedned,
Franciaország, jegyezd meg amit mondok.

25.

Ő aki Navarra uralkodója lesz,
Amikor Szicília és Nápoly egyesül:
Megrartja Bigorre-t Lanfdes-t, Foix-t és Oloront,
Olyannal szemben, aki túl közeli szövetségben lesz Spanyolországgal.



	Ilyen különös eseményről nem került elő feljegyzés. Esetleg a jövőre vonatkozik?
	Nehéz térben is időben behatárolni.
	kezdődő háború az Adriai tengeren. Talán a nagy római pusztítás után?

Talán az előző vers folytatása?
	IV. Henrik.








26.
 
They will prepare idols of Kings and Princes, 
Soothsayers and empty prophets elevated: 
Horn, victim of gold, and azure, dazzling, 
The soothsayers will be interpreted. 

27.
 
Libyan Prince powerful in the West 
Will come to inflame very much French with Arabian. 
Learned in letters condescending he will 
Translate the Arabian language into French. 

28.
 
Of land weak and parentage poor, 
Through piece and peace he will attain to the empire. 
For a long time a young female to reign, 
Never has one so bad come upon the kingdom. 

29.
 
The two nephews brought up in diverse places: 
Naval battle, land, fathers fallen: 
They will come to be elevated very high in making war 
To avenge the injury, enemies succumbed. 

30.
 
He who during the struggle with steel in the deed of war 
Will have carried off the prize from on greater than he: 
By night six will carry the grudge to his bed, 
Without armor he will surprised suddenly.


26.

Királyok és hercegek képmásait fogják felállítani,
Béljósokat választanak ki jövendőmondásra:
Szarv, áldozati arany, azúr, csillogás,
A béljósok magyarázatot adnak.

27.

Líbiai herceg, erős nyugaton
Hatalmas lelkesedést vált ki a Franciákban az arabok iránt,
Megtanulván a nyelvet támogatásukat adják
Az arab nyelv franciára fordítására.

28.

Földben és örökségben szegény férfi,
Erővel és békében megszerzi a birodalmat: 
Hosszú ideig fog uralkodni egy fiatal nő,
Soha nem lesz rosszabb hatás az országra.


29.

A két unokatestvér máshol nő fel:
Tengeri csata, föld, apák elbuknak:
Igen magasra jutnak a háborúskodást folytatva,
Megbosszulva az igazságtalanságot, az ellenfél győz.

30.

Ő aki fegyveres harci eseményekben,
Nyeri el a díjat egy nála nagyobbtól:
Éjjel ágyában támadják meg hatan,
Meztelenül van, mikor váratlanul meglepik.




	?
	Kadhafi népszerű lesz Franciaországban?
	Anglia és Franciaország, 1558. körül.

Sok lehetséges személy szóba jöhet a pápai unokatestvérektől valamelyik francia főparancsnok (Montmorency, Coligny, Challiton, D’ Andelot) rokonaiig.
Montgomery gróf, 1574.







31.
 
On the field of Media, of Arabia and of Armenia 
Two great armies will assemble thrice: 
The host near the bank of the Araxes, 
They will fall in the land of the great Suleiman. 

32.
 
The great tomb of the people of Aquitaine 
Will approach near to Tuscany, 
When Mars will be in the corner of Germany 
And in the land of the Mantuan people. 

33.
 
In the city where the wolf will enter, 
Very near there will the enemies be: 
Foreign army will spoil a great country. 
The friends will pass at the wall and Alps. 

34.
 
When the eclipse of the Sun will then be, 
The monster will be seen in full day: 
Quite otherwise will one interpret it, 
High price unguarded: none will have foreseen it. 


35.
 
From the very depths of the West of Europe, 
A young child will be born of poor people, 
He who by his tongue will seduce a great troop: 
His fame will increase towards the realm of the East.

31.

Média, Arábia és Örményország földjein,
Két nagy hadsereg háromszor találkozik:
A tömeg az Araxes partjához közel,
Elbuknak a nagy Szulejmán földjén.

32.

Aquitania népének hatalmas sírja,
Toscana felől fog közeledni:
Amikor a Mars Németország sarkában lesz,
És a Mantuani emberek földjénl.

33.

A városban, ahová a farkas belép,
Nagyon közel lesznek az ellenségek:
Idegen csapatok pusztítanak egy nagy országot,
A barátok átkelnek a falakon és az Alpokon.

34.

Amikor a napfogyatkozás bekövetkezik,
A szörnyeteg egész nap látható lesz:
Egészen másként fogják magyarázni,
Nem törődnek a magas árakkal: senki sem látta előre.

35.

Nyugat-Európa legmélyéből,
Fiatal gyermek születik szegény családban:
Ő, aki szavával nagy csapatokat csábít el,
Hírneve még tovább nő a kelet birodalma felé.    



	Lepanto, 1571
	A Második világháború és Mussolini
	Talán ez a vers is Róma idegen megtámadásáról szól és a menekülő lakosokról:

Érdekes, de egyelőre megfejthetetlen vers. Ismeretlen égitest bukkan fel mely pusztulást hoz?
	Hitler vagy Napóleon





36.
 
Buried apoplectic not dead, 
He will be found to have his hands eaten: 
When the city will condemn the heretic, 
He who it seemed to them had changed their laws. 

37.
 
The speech delivered before the attack, 
Milan taken by the Eagle through deceptive ambushes: 
Ancient wall driven in by cannons, 
Through fire and blood few given quarter. 

38.
 
The Gallic people and a foreign nation 
Beyond the mountains, dead, captured and killed: 
In the contrary month and near vintage time, 
Through the Lords drawn up in accord. 

39.
 
The seven in three months in agreement 
To subjugate the Apennine Alps: 
But the tempest and cowardly Ligurian, 
Destroys them in sudden ruins. 

40.
 
The great theater will come to be set up again: 
The dice cast and the snares already laid. 
Too much the first one will come to tire in the death knell, 
Prostrated by arches already a long time split.
36.

Eltemették a szélütöttet, pedig nem halt meg,
Megtalálják, kezei lerágva:
Akkor, amikor a város elítéli az eretneket,
Akiről úgy látszott megváltoztatja a törvényeiket.


37.

A beszédre a támadás előtt kerül sor,
A csapdába ejtett Milánót (a kányát) elkapja a sas:
Ágyúval törik át az ősi falakat,
Tűzben és vérben, kevesen kapnak kegyelmet.

38.

A francia népet és egy idegen népet
A hegyeken túl, halál, fogság és gyilkosság:
Egy másik hónapban közel a betakarításhoz.
Megegyezésre jutnak az Urak.

39.

A hetek három hónapban egyeznek meg,
Hogy uralmuk alá hajtják az Appenini Alpokat:
Azonban a vihar és a gyáva liguriaiak,
Hirtelen romba döntik ezt.

40.

A nagy színházat újból helyreállítják,
A kockavetés megtörtént, a hálókat kivetették:
Az elöljáró túlságosan kifárad a lélekharang húzásában,
Elpusztítják a régen kifeszített íjjak. 



	Nehéz időben és helyben behatárolni.
	Napóleon az olaszországi hadjáratban, 1796.

Jaubert pápa és a spanyolok 1557. szeptembere.
A Szent Liga, 1576.
	Támadás Róma ellen, sok a halott. Az elöljáró a pápa? A támadás kiváltó oka sokáig érlelődött? Csapda?





41.
 
Hunchback will be elected by the council, 
A more hideous monster not seen on earth, 
The willing blow will put out his eye: 
The traitor to the King received as faithful. 


42.

The child will be born with two teeth in his mouth, 
Stones will fall during the rain in Tuscany: 
A few years after there will be neither wheat nor barley, 
To satiate those who will faint from hunger. 

43.
 
People from around the Tarn, Lot and Garonne 
Beware of passing the Apennine mountains: 
Your tomb near Rome and Ancona, 
The black frizzled beard will have a trophy set up. 

44.
 
When the animal domesticated by man 
After great pains and leaps will come to speak: 
The lightning to the virgin will be very harmful, 
Taken from earth and suspended in the air. 

45.
 
The five strangers entered in the temple, 
Their blood will come to pollute the land: 
To the Toulousans it will be a very hard example 
Of one who will come to exterminate their laws.

41.

A púpost megválasztja a tanács,
Még förtelmesebb szörny, a Föld sohasem látott ilyet,
Pontos lövés oltja ki szeme világát:
Az áruló a király hűségébe volt fogadva.

42.

A gyermek kér foggal születik a szájában,
Kövek hullanak eső közben Toszkanában:
Néhány évvel később nem lesz sem búzsa sem árpa,
Az éhesek és a legyengültek kielégítésére.

43.

Tarn, Lot és Garonne környékén élő emberek,
Óvakodjatok az Appenineken való átkeléstől:
Róma és Ancona közelében lesz a sírotok,
A sötét göndör hajú férfinak trófeát állítanak.
 
44.

Amikor az ember által megszelídített állat,
Nagy kínok és erőfeszítések után beszélni kezd,
A szüzet érő villámlás igen ártalmas lesz,
A földből indul ki és fennmarad a levegőben.

45.

Az öt idegen belép a templomba,
A vérük beszennyezi a földet:
A toilouse-iakra nagyon kemény sors vár,
Attól, aki eljön eltörölni a törvényeket.


	Louis De Condé herceg halála, 1569. március 13.
	Pusztító meteorzápor Toszkanára?
	Közép-Olaszország török (arab) uralom alá kerül?
	Rádiós távközlés és villamosság?

A Toulouse-i csata, 1814.



46.
 
The sky ( of Plancus' city ) forebodes to us 
Through clear signs and fixed stars, 
That the time of its sudden change is approaching, 
Neither for its good, nor for its evils. 

47.
 
The old monarch chased out of his realm 
Will go to the East asking for its help: 
For fear of the crosses he will fold his banner: 
To Mitylene he will go through port and by land. 

48.
 
Seven hundred captives bound roughly. 
Lots drawn for the half to be murdered: 
The hope at hand will come very promptly 
But not as soon as the fifteenth death. 

49.
 
Gallic realm, you will be much changed: 
To a foreign place is the empire transferred: 
You will be set up amidst other customs and laws: 
Rouen and Chartres will do much of the worst to you. 

50.
 
The republic of the great city 
Will not want to consent to the great severity: 
King summoned by trumpet to go out, 
The ladder at the wall, the city will repent.

46.

Az ég (Lyon városának) jövendöli
Világos jelekkel és állócsillagokkal,
Hogy a hirtelen változások kora közelít,
Akár jót hoz, akár rosszat.


47.

Az öreg uralkodót elűzték birodalmából
Keletre megy segítséget keresni:
Félve a kereszttől bontja ki zászlaját,
Mütilénébe fog menni szárazon és vízen.

48.

Hétszáz foglyot durván megkötöznek,
Sokat kardélre, felét halálra szánják:
Igen hirtelen támad közeli remény,
De nem annyira, hogy tizenöt megélje.

49.

Franciaország, nagyot fogsz változni,
Idegen földre terjed ki a birodalom:
Más szokások és törvények alá kerülsz,
Rouen és Chartes a legrosszabbra készül ellened.


50.

A nagy város népe,
Nem akarja elviselni a nagy szigort:
A királyt trombita hangjára távolítják el,
Létra a falnál, a város megbántva.



	Nem behatárolható.
	Nem lehet beazonosítani kiről van szó.

Nem behatárolható.
Napóleoni kor, vagy a jövő?
	A barikádok napja, Párizs 1588. május 12.




51.
 
Paris conspires to commit a great murder 
Blois will cause it to be fully carried out: 
Those of Orléans will want to replace their chief, 
Angers, Troyes, Langres will commit a misdeed against them. 


52.
 
In Campania there will be a very long rain, 
In Apulia very great drought. 
The Cock will see the Eagle, its wing poorly finished, 
By the Lion will it be put into extremity. 

53.
 
When the greatest one will carry off the prize 
Of Nuremberg, of Augsburg, and those of Bâle 
Through Cologne the chief Frankfort retaken 
They will cross through Flanders right into Gaul. 

54.

One of the greatest ones will flee to Spain 
Which will thereafter come to bleed in a long wound: 
Armies passing over the high mountains, 
Devastating all, and then to reign in peace. 

55.
 
In the year that one eye will reign in France, 
The court will be in very unpleasant trouble: 
The great one of Blois will kill his friend: 
The realm placed in harm and double doubt.


51.

Párizs összeesküszik egy nagy gyilkosság elkövetésére,
Blois segít ennek megvalósításában:
Az Orleans-iak szeretnék leváltani vezetőjüket,
Angers, Troyes, Langres rossz szolgálatot tesz nekik.

52.

Campaniában nagyon hosszú ideig tart az eső,
Apuilát nagyon súlyos aszály sújtja:
A Kakas meglátja a Sast, melynek gyengén javított szárnyát,
Messzire űzi az oroszlán.

53.

Amikor a legnagyobb elviszi a díját,
Nürnbergnelk, Augsburgnak és Bázelnek,
Köln vezére visszaveszi Frankfurtot:
Flandrián át egész Franciaországig fognak menni.

54.

Az egyik legnagyobb ember Spanyolországba szökik
Mely ezután súlyos sebből vérzik majd:
Seregek kelnek át a magas hegyeken,
Mindent elpusztítva, aztán a béke uralkodik.

55.

Az évben mikor  félszemű királya lesz Franciaországnak,
Az udvar igen kellemetlen bajba kerül:
A nagy ember Blois-ban megöli barátját,
Balsors és kettős kétely jut az országnak.


	 Guise hjerceg és fivére meggyilkolása, 1588
	 Napoleon, és a birodalmának bukását okozó Anglia.

 Hitler franciaországi hadjárata.
 Franco tábornok és a spanyol polgárháború, 1936-39
 II. Henrik halála és III. Henrik uralkodása, 1559-89




56.
 
Montauban, Nîmes, Avignon and Béziers, 
Plague, thunder and hail in the wake of Mars: 
Of Paris bridge, Lyons wall, Montpellier, 
After six hundreds and seven score three pairs. 



57.
 
Seven times will you see the British nation change, 
Steeped in blood in 290 years: 
Free not at all its support Germanic. 
Aries doubt his Bastarnian pole. 

58.
 
Near the Rhine from the Noric mountains 
Will be born a great one of people come too late, 
One who will defend Sarmatia and the Pannonians, 
One will not know what will have become of him. 

59.
 
Barbarian empire usurped by the third, 
The greater part of his blood he will put to death: 
Through senile death the fourth struck by him, 
For fear that the blood through the blood be not dead. 

60.
 
Throughout all Asia (Minor) great proscription, 
Even in Mysia, Lycia and Pamphilia. 
Blood will be shed because of the absolution 
Of a young black one filled with felony.


56.

Montauban, Nimes-ben, Avignonban és Bezieers-ben
Pestis, mennydörgés és jégeső a Mars ébredésekor.
Párizs hídjától Lyon faláig, Montpellier-ig, 
Hatszáz, hétszer húsz és három pártól kezdve.

57.

Hétszer látják majd változni a brit nemzetet,
290 évig fog vérben ázni:
Egyáltalán nem mentes német hozzájárulástól,
A kos félti lengyelországi pólusát.


58.

A Rajna mellé az Noricumi hegyekből
Született nagy ember jön túl későn.
Meg fogja menteni Szarmatát és Pannóniát,
És ők sohasem tudják meg mi lett belőle.


59.

A barbár birodalmat a harmadik veszi birtokba,
Övéinek nagy részét halálba küldi:
Öregkori elbutulás csap le a negyedikre,
Aki aggódik, hogy kihal a családja.


60.

Egész (Kis-)Ázsiában nagy üldözés lesz,
Még Mysiában, Lycioában és Papmphiliában is:
Vér fog folyni a feloldozása miatt
Egy fiatal feketének, ki gonoszsággal teli.




	 Nagyon nehéz az időpont meghatározása, lehet: 1746, 2208 vagy 2301
	 Brit történelem. Károly herceg lesz az utolsó brit király?
	 Hitler. Utal a bunkerből történt elmenekülésére is.

 A Francia forradalom, a harmadik rend.
	 Jelen korunk. Vagy a jövő?




61.
 
The great band and sect of crusaders 
Will be arrayed in Mesopotamia: 
Light company of the nearby river, 
That such law will hold for an enemy. 

62.
 
Near the Douro by the closed Tyrian sea, 
He will come to pierce the great Pyrenees mountains. 
One hand shorter his opening glosses, 
He will lead his traces to Carcassone. 

63.
 
The Roman power will be thoroughly abased, 
Following in the footsteps of its great neighbor: 
Hidden civil hatreds and debates 
Will delay their follies for the buffoon. 

64.
 
The chief of Persia will occupy great Olchades, 
The trireme fleet against the Mahometan people 
From Parthia, and Media: and the Cyclades pillaged: 
Long rest at the great Ionian port. 

65.
 
When the sepulcher of the great Roman is found, 
The day after a Pontiff will be elected: 
Scarcely will he be approved by the Senate 
Poisoned, his blood in the sacred chalice.


61.

A keresztvivők nagy bandája és szektája,
Felsorakozik Mezopotámiában:
A közeli folyótól könnyű század,
Az ilyen törvényt az ellenség hozza.

62.

Duero közeléből, a Tirrén-tengertől körülzárva,
Érkezik, hogy átkeljen a nagy Pireneusokon,
A rövidebb kéz az általa észrevett csapáson,
Carcassone-ba fogja vezetni követőit.


63.

Róma hatalma nagyon alacsonyra süllyed,
Nagy szomszédjának nyomdokait követve:
Rejtett polgári gyűlölködés és vita,
Fogja késleltetni ezen komédiások őrületét.

64.

A perzsa vezér elfoglalja a nagy Spanyolországot,
Háromfedélzetű hajók a mohamedánok ellen akik
Pártiából, Médeából valók: és a Kikládok kifosztva,
Hosszú várakozás a Jón tenger nagy kikötőjében.

65.

Amikor a nagy római sírját megtalálják,
Másnap pápát választanak:
A Szenátus meglehetősen neheztel rá.
Mérgezett lesz a vére a szent kehelytől.



	 Irak megszállása az USA és szövetségesei által, 2004.
	 Valamilyen vezér jön Spanyolországból Franciaországba a legrövidebb úton.
	 Olaszország és Németország, 1937.
	 Arab támadás Spanyolország és Görögország ellen.
	 I János Pál pápa meggyilkolása 1979. 




66.
 
The great Bailiff of Orléans put to death 
Will be by one of blood revengeful: 
Of death deserved he will not die, nor by chance: 
He made captive by his feet and hands. 

67.
 
A new sect of Philosophers 
Despising death, gold, honors and riches 
Will not be bordering upon the German mountains: 
To follow them they will have power and crowds. 

68.
 
Leaderless people of Spain and Italy 
Dead, overcome within the Peninsula: 
Their dictator betrayed by irresponsible folly, 
Swimming in blood everywhere in the latitude. 

69.
 
The great army led by a young man, 
It will come to surrender itself into the hands of the enemies: 
But the old one born to the half-pig, 
He will cause Châlon and Mâcon to be friends. 

70.
 
The great Britain including England 
Will come to be flooded very high by waters 
The new League of Ausonia will make war, 
So that they will come to strive against them.
66.

Az Orléans-i főbírót halálra szánják,
Egy kiontott vérért elégtétel gyanánt:
Nem szenved sem szánt sem véletlen halált,
Kezét-lábát megkötözve súlyos fogságban tartják.

67.

Filozófusok egy új szektája,
Megvetve halált, aranyat, rangot és gazdagságot:
Nem hagyja határok közé szorítani magát a német hegyektől,
Tömeges Követőik révén megerősödnek.

68.

Spanyolország és Itália vezér nélküli népe,
Halál és vereség a félszigeten.
Diktátorukat felelőtlen őrültség árulta el,
Vérben úszik minden a keresztútnál.

69.

A fiatalember által vezetett hadsereg,
Az ellenfél kezére jut, de életben marad:
Mert az öreg, a félig disznótól született,
Békét terem Chalon és Macon között.


70.

Nagy-Britanniát beleértve Angliát,
Igen magas árvíz fogja elborítani
Az ausoniai új liga háborút fog kezdeni,
Ezért összefognak majd ellene. 



	Jerome Greslot 1562-1569
	Protestáns szekták.

Franco és Mussolini, Spanyolország és Olaszország a 20. sz.-ban.
	Burgundiában bekövetkező események. 
	Nagy Britannia 1604-1607




71.
 
Those in the isles long besieged 
Will take vigor and force against their enemies: 
Those outside dead overcome by hunger, 
They will be put in greater hunger than ever before. 

72.
 
The good old man buried quite alive, 
Near the great river through false suspicion: 
The new old man ennobled by riches, 
Captured on the road all his gold for ransom. 

73.

When the cripple will attain to the realm, 
For his competitor he will have a near bastard: 
He and the realm will become so very mangy 
That before he recovers, it will be too late. 

74.
 
Naples, Florence, Faenza and Imola, 
They will be on terms of such disagreement 
As to delight in the wretches of Nola 
Complaining of having mocked its chief. 

75.
 
Pau, Verona, Vicenza, Saragossa, 
From distant swords lands wet with blood: 
Very great plague will come with the great shell, 
Relief near, and the remedies very far.
71.

A szigeteken hosszú időn át ostromlottak,
Kemény intézkedéseket tesznek az ellenség ellen:
A kívül levők éhségtől pusztulnak el, 
Sokkal inkább éheznek, mint bármikor korábban.


72.

A jó öreget élve temették él,
A folyó partján hamis gyanú alapján:
Az új öreg, aki vagyonával szerzett nemességet,
Útja során minden aranyat elrabol válságdíjként.

73.

Amikor a sánta megérkezik a birodalomba,
Versenyez vele egy közelálló fattyú:
Ő és az ország is súlyosan károsodik,
Túl késő lesz mire cselekedni kezd.

74.

Nápoly, Firenze, Faenza és Imola,
Oly nagy viszályba keverednek:
Hogy amikor segíteni kellene Nola elesettjein,
Panaszkodnak, mert gúnyolták vezérüket.

75.

Pau, Verona, Vicenza, Saragossa,
Vértől csöpögő kard távoli földről:
Nagy járvány jön robbanásszerűen,
Közel a segítség, messze a gyógyulás 



	Nagy-Britannia blokádja, 1939-1945, koncentrációs táborok.
	Nem ismert személyhez kötődik.
	Bordeaux hercege, 1820-1871
	Ismeretlen események ismeretlen korban.
	Seveso, 1976, július.




76.
 
In Germany will be born diverse sects, 
Coming very near happy paganism, 
The heart captive and returns small, 
They will return to paying the true tithe. 

77.
 
The third climate included under Aries 
The year 1727 in October, 
The King of Persia captured by those of Egypt: 
Conflict, death, loss: to the cross great shame. 


78.
 
Le chef d’Escosse avec six d’Alemaigne,
Captive of the Eastern seamen: 
They will pass Gibraltar and Spain, 
Present in Persia for the fearful new King. 

79.
 
The fatal everlasting order through the chain 
Will come to turn through consistent order: 
The chain of Marseilles will be broken: 
The city taken, the enemy at the same time. 

80.

The worthy one chased out of the English realm, 
The adviser through anger put to the fire: 
His adherents will go so low to efface themselves 
That the bastard will be half received.


76.

Németországban különböző szekták születnek,
Nagyon közel kerülnek a boldog pogánysághoz,
A szív megfogva és a jövedelem kicsiny,
Visszatérnek majd fizetni a jogos tizedet.

77.

A harmadik hónapban a Kos jegyében,
1727. októberében:
Perzsia királyát elfogják az egyiptomiak:
Ütközet, halál, veszteség; a kereszt súlyos meggyalázása.

78.

A skót vezért hat némettel együtt,
Elfogják keleti tengerészek:
Átkelnek a Gibraltáron és Spanyolországon,
Félve jelennek meg Perzsia új királya előtt.

79.

A láncolat örök és végzetszerű rendje,
Szabályosan fordulva ismét visszatér:
Marseille láncai eltöretnek,
A várost elfoglalják, s vele az ellenséget.

80.

A haszontalant elűzik a brit királyságból,
Tanácsosát dühükben elégetik:
Hívei olyan mélyre süllyednek magukban,
Hogy a fattyút félig elfogadják.


	Protestáns szekták, 16. sz.
	Perzsia 1727 októbere – török-perzsa békekötés.

?
	?
	I. Károly, 1600-1649.



81.
 
The great shameless, audacious bawler, 
He will be elected governor of the army: 
The boldness of his contention, 
The bridge broken, the city faint from fear. 

82.
 
Fréjus, Antibes, towns around Nice, 
They will be thoroughly devastated by sea and by land: 
The locusts by land and by sea the wind propitious, 
Captured, dead, bound, pillaged without law of war. 

83.
 
The long hairs of Celtic Gaul 
Accompanied by foreign nations, 
They will make captive the people of Aquitaine, 
For succumbing to their designs. 

84.

The great city will be thoroughly desolated, 
Of the inhabitants not a single one will remain there: 
Wall, sex, temple and virgin violated, 
Through sword, fire, plague, cannon people will die. 

85.
 
The city taken through deceit and guile, 
Taken in by means of a handsome youth: 
Assault given by the Robine near the Aude, 
He and all dead for having thoroughly deceived.


81.

A szemérmetlenül merész nagy üvöltözőt,
A hadsereg kormányzójának választja:
Kegyetlen viszálykeltő,
Híd leszakadva, félelemtől ájult város.

82.

Fréjus, Antibes, a Nizza körüli városok,
Nagy pusztítást szenvednek a szárazföldről és a tengerekről:
Sáskák szárazon és vízen a szél kedvező,
Fogság, halottak, fosztogatás, a háborús törvények megszegésével.


83.

A hosszú hajú kelta gall népe
Idegen nemzetekkel társul:
Fogságba ejtik Aquitania népét,
Hogy az engedjen szándékaiknak.

84.

A nagy város teljesen elnéptelenedik,
A lakosok közül egyetlen egy sem marad meg:
Falak, a hatodik, templom és szűz meggyalázva,
Kard, tűz, járvány és ágyú pusztítja az embereket.


85.

Csellel és csalással veszik be a várost,
Csinos fiatal férfi foglalja el így:
Robine-nál, LAUDE közelében megtámadják,
Ő és minden társa meghal a csalás büntetéseképpen.


	Cromwell, a hídtörő.
	Dél-Franciaország lerohanása.
	XVIII. Lajos, 1755-1824

Róma kifosztása, VI. Pius (1775.1799) idején.
Franciaországi események ismeretlen korból.



86.
 
A chief of Ausonia will go to Spain 
By sea, he will make a stop in Marseilles: 
Before his death he will linger a long time: 
After his death one will see a great marvel. 

87.
 
Gallic fleet, do not approach Corsica, 
Less Sardinia, you will rue it: 
Every one of you will die frustrated of the help of the cape: 
You will swim in blood, captive you will not believe me. 

88.
 
From Barcelona a very great army by sea, 
All Marseilles will tremble with terror: 
Isles seized help shut off by sea, 
Your traitor will swim on land. 


89.

At that time Cyprus will be frustrated 
Of its relief by those of the Aegean Sea: 
Old ones slaughtered: but by speeches and supplications 
Their King seduced, Queen outraged more. 

90.
 
The great Satyr and Tiger of Hyrcania, 
Gift presented to those of the Ocean: 
A fleet's chief will set out from Carmania, 
One who will take land at the Tyrren Phocaean.


86.

Egy vezér Olaszországból Spanyolországba megy
Tengeren, és megáll Marseilles-ben:
Hosszú ideig szenved halála előtt,
Halála után nagy csodát fognak látni.

87.

Francia flotta ne közelíts Korzikához,
Még kevésbé Szardíniához, meg fogod bánni:
Mindannyian meghaltok hiábavaló a segítségvárás a fokról,
Vérben fogtok úszni, fogságba estek, nem fogtok hinni nekem.

88.

Barcelonából igen nagy sereggel kel át tengeren, 
Egész Marseille remeg a rémülettől:
A szigeteket elragadva segítség lezárva a tenger felől,
Az árulód partra úszik.

89.

Abban az időben Ciprus hiába várja
A segítséget az Égei-tengerről:
Az öregeket lemészárolják: szóval és könyörgéssel,
A királyt megtévesztik, a királyné dühöng.

90.

A nagy szatír és Tigris Hyrcaniából,
Ajándékot adnak az óceán népének:
Egy flotta vezére jön majd Carmaniából,
És partra száll a Tirrén-tenger menti Phoceában.


	Dél-olasz vezér Spanyolországban hal meg
	A francia flottanaszád elsüllyedése, 1655.

Marseille, 1596. február 17.
Enozisz, Ciprus és Konstantin király, 1950-es évek
	?




91.
 
The tree which had long been dead and withered, 
In one night it will come to grow green again: 
The Cronian King sick, Prince with club foot, 
Feared by his enemies he will make his sail bound. 

92.
 
The world near the last period, 
Saturn will come back again late: 
Empire transferred towards the Dusky nation, 
The eye plucked out by the Goshawk at Narbonne. 

93.
 
In Avignon the chief of the whole empire 
Will make a stop on the way to desolated Paris: 
Tricast will hold the anger of Hannibal: 
Lyons will be poorly consoled for the change. 

94.
 
For five hundred years more one will keep count of him 
Who was the ornament of his time: 
Then suddenly great light will he give, 
He who for this century will render them very satisfied. 

95.
 
The law of More will be seen to decline: 
After another much more seductive: 
Dnieper first will come to give way: 
Through gifts and tongue another more attractive.

91.

A régen kiszárad halott fa,
Egy éjszaka újra kizöldül:
Az öreg király beteg, a dongalábú lábú herceg,
Ellenségeitől félve, ráveszi hogy felvonja a vitorlát.

92.

A világ közel végső periódusához,
A Szaturnusz ismét későn tér vissza:
A birodalom a sötét nemzet felé tolódik,
Szemet váj ki a héja Narbonne-nál.

93.

Avignonban az egész birodalom ura
Megáll útjában az elhagyatott Párizs felé:
Troyes féken tartja Afrika dühét,
Az oroszlánt kevéssé vigasztalja ez a változás.

94.

További ötszáz éven át fognak figyelni rá
Aki korának ékessége volt:
Azután hirtelen ragyogó fény támad,
Az évszázad nagyon meg lesz vele elégedve.



95.

A mór törvény lehanyatlik,
Utána egy másik, tetszetősebb is:
A Dnyeper fog először utat engedni,
Ajándékokkal és nyelvvel egy vonzóbb törvénynek.


	A bordeaux-i herceg születése, 1820, száműzetése és halála, 1838.
	Afrikai zavarok az 1980-as években.
	A pápák avignoni fogsága, vagy a II. világháborús brit afrikai hadjárat, vagy a jövő

Nostredamus munkássága nagy magyarázójának színrelépése.
Az iszlám és Oroszország bukása.



96.
 
The Chief of Fossano will have his throat cut 
By the leader of the bloodhound and greyhound: 
The deed executed by those of the Tarpeian Rock, 
Saturn in Leo February 13. 


97.
 
New law to occupy the new land 
Towards Syria, Judea and Palestine: 
The great barbarian empire to decay, 
Before the Moon completes it cycle. 

98.
 
Two royal brothers will wage war so fiercely 
That between them the war will be so mortal 
That both will occupy the strong places: 
Their great quarrel will fill realm and life. 

99.
 
In the grassy fields of Alleins and Vernègues 
Of the Lubéron range near the Durance, 
The conflict will be very sharp for both armies, 
Mesopotamia will fail in France. 

100.
 
The last one honored amongst the Gauls, 
Over the enemy man will he be victorious: 
Force and land in a moment explored, 
When the envious one will die from an arrow shot.
96.

A fossanói vezér torkát átvágja,
A vérebet és agarat nevelő férfi:
A tettet akkor követik el a tarpeji szikla hívei,
Mikor a Szaturnusz az oroszlánba fordul február 13-án.

97.

Új törvény új földet foglal el,
Szíria, Júdea és Palesztina környékén:
A nagy barbár birodalom összezsugorodik,
Mielőtt véget ér Phoebus fia (a Nap) évszázada.

98.

Két királyi fivér oly vadul fog hadakozni,
Oly gyilkos lesz közöttük a hadakozás:
Hogy mindketten erődített helyre költöznek,
Viszályuk kiterjed egész életükre és országukra.

99.

Alleins és Vernegues füves mezején,
A Luberon hegységtől a Durance-ig,
A harc mindkét részről olyan erőszakos lesz,
Hogy kihal Mezopotámia Franciaországban.

100.

A franciák közül a legkevésbé megbecsült,
Győzni fog az ellenség fölött:
Erőt és földet felderít,
Amikor hirtelen lövéstől meg fog halni irigye. 



	1820. február 13. Berry herceg meggyilkolása.

Izrael megalapítása és az Egyesült Arab Köztársaság végleges veresége, 20. sz.
III Henrik és Alencon hercege, vagy XIII Lajos és Fivére.
Párizs lakosainak elpusztítása.
	De Gaull és Darlan tengernagy?




