1. 

Sitting alone at night in secret study; 
it is placed on the brass tripod. 
A slight flame comes out of the emptiness and 
makes successful that which should not be believed in vain. 

2.
 
The wand in the hand is placed in the middle of the tripod's legs. 
With water he sprinkles both the hem of his garment and his foot. 
A voice, fear: he trembles in his robes. 
Divine splendour; the God sits nearby. 

3 .

When the litters are overturned by the whirlwind 
and faces are covered by cloaks, 
the new republic will be troubled by its people. 
At this time the reds and the whites will rule wrongly. 

4.
 
In the world there will be made a king 
who will have little peace and a short life. 
At this time the ship of the Papacy will be lost, 
governed to its greatest detriment. 

5.
 
They will be driven away for a long drawn out fight. 
The countryside will be most grievously troubled. 
Town and country will have greater struggle. 
Carcassonne and Narbonne will have their hearts tried.


1. 

Ülvén este egyedül a titkos szobában;
A tekintet réz-háromlábon pihen.
Halvány láng tör elő a semmiből
És valóra váltja miben nehezen hiszel.


2.

Varázspálcát tartó kéz réz-háromláb alatt nyugszik,
Vízzel hinti köntöse szegélyét és lábait.
Rémisztő hang remegteti kezeit ruhájában.
Isteni fény; az Úr a közelben ül.


3.

Mikor a hordszékeket felforgatja a forgószél, 
és az arcokat kabát alá rejtik,
Az új köztársaságot támadja népe.
A fehérek és a vörösek rosszul kormányoznak.


4. 

A világon felbukkan egy király
Aki kevés békét tűr és rövid életű lesz.
Ekkoriban a Pápaság hajója eltéved,
Vezetőjét a legnagyobb veszteség éri.

5. 

Hosszan tartó harcra késztetik őket.
Az ország a legsúlyosabb bajba kerül.
A városokban és falvakban harc dúl.
Carcasson és Narbonne szívére megpróbáltatás vár.

	Nostradamus jövendölési módszere.

A módszer az ókorból ismert. Nostradamus fél a megidézett hatalomtól.
Az 1789-es francia forradalom.
Napoleon és VII. Pius? 
Hugenotta harcok Procance-ben, 1562-1598?


6.

The eye of Ravenna will be forsaken, 
when his wings will fail at his feet. 
The two of Bresse will have made a constitution 
for Turin and Vercelli, which the French will trample underfoot 

7. 

Arrived too late, the act has been done. 
The wind was against them, letters intercepted on their way. 
The conspirators were fourteen of a party. 
By Rousseau shall these enterprises be undertaken. 

8. 

How often will you be captured, O city of the sun? 
Changing laws that are barbaric and vain. 
Bad times approach you. No longer will you be enslaved. 
Great Hadrie will revive your veins. 

9.

From the Orient will come the African heart 
to trouble Hadrie and the heirs of Romulus. 
Accompanied by the Libyan fleet 
the temples of Malta and nearby islands shall be deserted. 

10. 

A coffin is put into the vault of iron, 
where seven children of the king are held. 
The ancestors and forebears will come forth from the depths of hell, 
lamenting to see thus dead the fruit of their line.

6.

Ravenna elveszti látását
Mikor szárnyai a lábához hullnak.
Ketten Bresse-ből új alkotmányt adnak
Turinnak és Vercellinek, melyet a franciák lábbal tipornak

7.

Késői érkezés, az eljárást már végrehajtották.
A szél ellenük volt, a leveleket útközben elfogták
Az összeesküvők tizennégyen voltak,
Rousseau majd megvalósítja a vállalkozást.



8.

Hányszor foglalnak el még óh Nap Városa?
A törvények barbárrá és semmissé válnak.
Rossz idők közelednek. Nem leszel többé rabszolga.
A Nagy Hadrie felfrissíti a vérkeringésed.

9. 

Keletről megérkezik az afrikai szív
Hogy megzavarja Hadrie-t és Romulus örökeseit.
A líbiai flottához csatlakozva
Lerombolja a máltai és a környező szigetek templomait.

10.

Szemfedőt tesznek a vasboltozatba,
ahol a király hét gyerekét tartják.
Az ősök és az elődök feljönnek a pokol mélységeiből,
Gyászolva nézik halott nemzetségük gyümölcsét.


	Bresse francia megszállása, 1601, Turin, 1640, stb. Vercelli 1904, stb. elragadása a pápai államtól.

A Dreyfus-ügy, 1894-1906, Waldeck-Rousseau, 1899.
IV. Henrik, Párizs olstroma 1590.
IV. Henrik és Párma hercege, Málta ostroma.
A Valois-gyerekek sorsa, III. Henrik halála


11 .

The motion of senses, heart, feet and hands 
will be in agreement between Naples, Lyon and Sicily. 
Swords fire, floods, then the noble Romans drowned, 
killed or dead because of a weak brain. 

12.
 
There will soon be talk of a treacherous man, who rules a short time, 
quickly raised from low to high estate. 
He will suddenly turn disloyal and volatile. 
This man will govern Verona. 

13.
 
Through anger and internal hatreds, the exiles 
will hatch a great plot against the king. 
Secretly they will place enemies as a threat, 
and his own old (adherents) will find sedition against them. 


14 .

From the enslaved populace, songs, chants and demands, 
while Princes and Lords are held captive in prisons. 
These will in the future by headless idiots 
be received as divine prayers 

15.
 
Mars threatens us with the force of war 
and will cause blood to be spilt seventy times. 
The clergy will be both exalted and reviled moreover, 
by those who wish to learn nothing of them.
11.

Ahogy az érzékszervek, a szív, a lábak és a kezek együttmozdulnak
Úgy fog össze Nápoly, Lyon és Szicília.
Kardok, tűz, áradás, és a Római nemesek megfulladnak,
Megöletnek vagy meghalnak egy beteg agy miatt.

12. 

Hamarosan beszélnek egy áruló férfiról, aki
Rövid ideig uralkodik,
Alacsony sorból emelkedik magas pozícióba.
Hirtelen hűtlenné és megbízhatatlanná válik.
Ez az ember fogja Veronát kormányozni.

13.

Haraggal és belső gyűlölettel, az emigránsok 
Nagy összeesküvést szerveznek a király ellen.
Titokban ellenségeket csempésznek be fenyegetésül,
és a régi emberei lázadással szemben találják magukat.

14.

A rabszolga-népességből dalok, énekek és követelések szólnak,
Miközben hercegeket és urakat tartanak börtönben.
Ezeket a jövőben fejnélküli idióták
Követik, az istenként imádottak.

15.

A Mars háború erőszakával fenyeget minket
És hetvenszeres vérontás okoz.
A klérust többször felmagasztalják és megalázzák,
azok, akik semmit sem akarnak tanulni tőlük.


	 Egy elmebeteg pápa viszályt szít Róma és a Habsburg birodalom között?

 Verona egykori kormányzói közül nem ismert ilyen személy.
 Az Amboise-i összeesküvés, 1560(?)
 francia forradalom, 1789.
 Napoleoni kor? Átfogóbb korszak?



16.
 
A scythe joined with a pond in Sagittarius 
at its highest ascendant. 
Plague, famine, death from military hands; 
the century approaches its renewal. 

17.
 
For forty years the rainbow will not be seen. 
For forty years it will be seen every day. 
The dry earth will grow more parched, 
and there will be great floods when it is seen. 

18.
 
Because of French discord and negligence
an opening shall be given to the Mohammedans. 
The land and sea of Siena will be soaked in blood, 
and the port of Marseilles covered with ships and sails. 

19 .

When the snakes surround the altar, 
and the Trojan blood is troubled by the Spanish. 
Because of them, a great number will be lessened. 
The leader flees, hidden in the swampy marshes. 

20.

The cities of Tours, Orleans, Blois, Angers, Reims and Nantes 
are troubled by sudden change. 
Tents will be pitched by (people) of foreign tongues;
rivers, darts at Rennes, shaking of land and sea.



16.  

A Szaturnusz a vízöntőben 
aszcendensének csúcsán.
Járvány, éhínség, katonák gyilkolnak;
Az évszázad megújulásához közeledik.

17.

Negyven éven át nem látható szivárvány,
Negyven éven át mindennap látható lesz.
A száraz föld még jobban kiszárad,
Ekkoriban nagy áradások támadnak.

18.

A franciák viszálykodása és hanyagsága miatt
megnyílik az út a Mohamedánokhoz.
Siena földjét és tengerét vér áztatja,
Marseille kikötőjét hajók és vitorlák borítják.

19.

Amikor kígyók veszik körül az oltárt,
a trójai vért a spanyol zaklatja.
Miattuk nagy számban elvesznek.
A vezér megszökik, ingoványos mocsarakban rejtőzik.


20.

Tour, Orleans, Blois, Angers, Reims és 
Nantes városa
Hirtelen változás miatt bajba jut.
Idegen nyelvűek állítanak sátrakat;
Folyók, dárdák a Rennes-nél, megrázkódik a föld és a tenger.



	 A csillagászati jelenség 72 évenként, 6 éven át megfigyelhető.

 nem ismerünk feljegyzést negyvenéves aszályt követő negyvenéves esőzésről.
	 Az 1940-es évek káoszára utal, amikor az olaszok szabadon behatoltak Észak-Afrikába.

 Medici Katalin címerváltoztatása?
A Loire menti városok többször pusztultak már el. Földrengés viszont még nem volt.



21.
 
The rock holds in its depths white clay
which will come out milk-white from a cleft. 
Needlessly troubled people will not dare touch it, 
unaware that the foundation of the earth is of clay. 


22.
 
A thing existing without any senses 
will cause its own end to happen through artifice. 
At Autun, Chalan, Langres and the two Sens 
there will be great damage from hail and ice. 


23.
 
In the third month, at sunrise, 
the Boar and the Leopard meet on the battlefield. 
The fatigued Leopard looks up to heaven 
and sees an eagle playing around the sun. 

24.
 
At the New City he is thoughtful to condemn;
the bird of prey offers himself to the Gods. 
After victory he pardons his captives. 
At Cremona and Mantua great hardships will be suffered. 

25.
 
The lost thing is discovered, hidden for many centuries. 
Pasteur will be celebrated almost as a God-like figure.
This is when the moon completes her great cycle, 
but by other rumors he shall be dishonored.

21. 

A szikla agyagot rejt a mélyén
Mely tejfehéren tör elő egy repedésből.
Szükségtelenül megzavart emberek nem merik megérinteni,
Nem tudván, hogy a Föld alapja agyagból van.

22.

Egy érzékszervek nélküli dolog 
Saját végzetét okozza mesterséges módon.
Autunban, Chalonban, Langres-ban és a két Sens-ban
Nagy károkat okoz a jég.

23.

A harmadik hónapban, napkeltekor,
A vadkan és a leopárd találkozik a csatatéren.
A fáradt leopárd felnéz az égre
És egy sast lát a Nap körül repkedni.

24.

Az új város előtt elgondolkodik (az átokról?);
A ragadozómadár az égnek ajánlja magát.
A győzelem után megbocsát foglyainak.
Cremona és Mantua nagy bajokat fog elszenvedni.


25.

A sok évszázadik elrejtett dolgot felfedezik.
Pasteurt  majdnem istenként ünneplik.
Ez akkor történik, amikor a Hold befejezi nagy ciklusát,
Egyéb szóbeszédek azonban rágalmazni fogják.



	 Meteor?

 Robot?
 A waterlooi csata, 1815. június 18.
 Napoleon Villa Novánál és Mantua ostroma 1796-97?  (Netán New York 2001?)
Louis Pasteur 1822-95, az intézet megalapítása, 1889. (pásztor?)


26.

The great man will be struck down in the day by a thunderbolt. 
An evil deed, foretold by the bearer of a petition. 
According to the prediction another falls at night time. 
Conflict at Reims, London, and pestilence in Tuscany. 

27.
 
Beneath the oak tree of Gienne, struck by lightning, 
the treasure is hidden not far from there. 
That which for many centuries had been gathered, 
when found, a man will die, his eye pierced by a spring. 


28.
 
Tobruk will fear the barbarian fleet for a time, 
then much later the Western fleet. 
Cattle, people, possessions, all will be quite lost. 
What a deadly combat in Taurus and Libra. 

29.
 
When the fish that travels over both land and sea 
is cast up on to the shore by a great wave, 
its shape foreign, smooth and frightful. 
From the sea the enemies soon reach the walls. 

30.
 
Because of the storm at sea the foreign ship 
will approach an unknown port. 
Notwithstanding the signs of the palm branches, 
afterwards there is death and pillage. Good advice comes too late.


26.

A nagy embert villámcsapás dönti le a nappali órákban.
Az ördögi tettet megjósolja egy petíció benyújtója.
A jóslat szerint éjszaka egy másikat ér el a vég.
Konfliktus Reimsben, Londonban, járvány Toscanában.


27.

Gienne-ben, a tölgyfa (hegylánc) alatt, a villámcsapástól
Nem messze van elrejtve a kincs.
Amelyet sok évszázadon át gyűjtögettek,
Mikor megtalálják meghal egy férfi, szemébe rugó fúródik.
 
28.

Tobruk félni fogja egy ideig a barbár flottát,
Aztán, sokkal később a nyugati (spanyol?) flottát.
Állatok, emberek és javaik nagy pusztulást szenvednek.
Micsoda halálos csata a Bika és a Mérleg jegyében.

29.

Amikor a szárazon és vízen egyaránt úszó hal
Partra vetődik egy nagy hullám által,
Alakja szokatlan, sima és félelmetes.
A tenger felől az ellenség hamarosan eléri a falakat.

30.

A tengeri vihar miatt az idegen hajó
Ismeretlen kikötőt közelít meg.
A pálmaágak jelei ellenére,
Hamarosan halál és fosztogatás. A jó tanács túl későn érkezik.


	Kennedy gyilkosságok és az azt követi nemzetközi visszhang.

Rugó(?)-val védett rejtélyes kincs.
Tobruk, második világháború, a941.
	Tengeralattjáróról kilőtt rakéta? Kétéltűekről partraszállás?
	Csapdába csalt bajba jutott hajó. (Felfedezések kora?)



31 31.

The wars in France will last for so many years 
beyond the reign of the Castulon kings. 
An uncertain victory will crown three great ones, 
the Eagle, the Cock, the Moon, the Lion, the Sun in its house. 

32.
 
The great Empire will soon be exchanged 
for a small place, which soon will begin to grow. 
A small place of tiny area 
in the middle of which he will come to lay down his sceptre. 

33.
 
Near a great bridge near a spacious plain the great lion with the Imperial forces  
will cause a falling outside the austere city. 
Through fear the gates will be unlocked for him. 

34.
 
The bird of prey flying to the left, 
before battle is joined with the French, he makes preparations. 
Some will regard him as good, others bad or uncertain. 
The weaker party will regard him as a good omen. 

35.
 
The young lion will overcome the older one, 
in a field of combat in single fight: 
He will pierce his eyes in their golden cage; 
two wounds in one, then he dies a cruel death.
31.

A franciaországi háborúk hosszú éveken át tartanak
A spanyol királyok uralmát követően.
Váratlan győzelem megkoronáz három nagyot,
A Sast, a Kakast, a Hold, az Oroszlánt, a Nap házában


32. 

A nagy birodalmat hamarosan 
Egy kis hellyel cseréli fel, mely gyorsan növekedni kezd.
Egy parányi területen levő kis hely
Közepén, ahol le fogja tenni jogarát.


33.

Egy nagy híd mellett, tágas síkság közelében a nagy 
Oroszlán a birodalmi erőkkel
Bukást okoz a rideg városon kívül.
Félelem miatt a kapuk megnyílnak számára.

34.

A ragadozó madár balra repül,
a franciákkal való csata előtt előkészületeket tesz.
Néhányan jónak tartják, mások rossznak vagy bizonytalannak,
A gyengébb fél jó jelnek fogja tekinteni.

35.

A fiatal oroszlán legyőzi az öreget
A harcmezőn páros ütközetben:
Átfúrja aranyketrecben lévő szemét;
Kéttős seb, aztán kegyetlen halált hal.



	A spanyol monarchia bukása, a II. világháború előtt
	I. Napóleon birodalma, bukása, visszatérése és végleges száműzetése
	A vallásháborúk kora? 
	Hitler Franciaországi bevonulásának előkészületei, és a következtében kialakult politikai helyzet.
	II. Henrik halála.




36.

Too late the king will repent 
that he did not put his adversary to death. 
But he will soon come to agree to far greater things 
which will cause all his line to die. 

37.
 
Shortly before sun set, battle is engaged. 
A great nation is uncertain. 
Overcome, the sea port makes no answer, 
the bridge and the grave both in foreign places. 

38.
 
The Sun and the Eagle will appear to the victor. 
An empty answer assured to the defeated. 
Neither bugle nor shouts will stop the soldiers. 
Liberty and peace, if achieved in time through death. 

39.
 
At night the last one will be strangled in his bed 
because he became too involved with the blond heir elect. 
The Empire is enslaved and three men substituted. 
He is put to death with neither letter nor packet read. 


40.
 
The false trumpet concealing madness 
will cause Byzantium to change its laws. 
From Egypt there will go forth a man who wants 
the edict withdrawn, changing money and standards.


36.

Túl későn bánja meg a király
Hogy nem juttatja halálra ellenfelét.
Hamarosan még nagyobb dolgokkal ért egyet
Melyek egész nemzetségének kihalását okozzák.

37.

Röviddel napnyugta előtt harc kezdődik.
Egy nagy nép bizonytalan:
Felülkerekedvén, a tengeri kikötő nem ad választ,
A híd és a sír mindkettő idegenben.

38.

A Nap és a Sas jelenik meg a győzőnek.
Üres választ adnak a legyőzöttnek.
Se kürt se kiáltás nem állítja meg a katonákat.
Szabadság és béke, ha idejében jön a halál.

39.

Éjszaka az utolsót (nagyot) megfojtják ágyában
Mert túlságosan kitartott szőke választottja mellett.
A birodalom rabszolgasorba jut a helyébe lépő három miatt.
Sírba teszik anélkül, hogy elolvasnák levelét vagy csomagját.

40.

A hamis trombita őrültséget rejt
Bizáncot törvényei megváltoztatására készteti.
Egyiptomból egy férfi bukkan fel, aki vissza akarja
Vonatni az ediktumot, megváltoztatva a pénzt és a jelvényeket.
	III. Henrik: a Guise testvérek halála, Blois, 1588 vagy XVI. Lajos?

VI. Pius és Franciaország.
Waterloo, 1815.
Louis Bourbon Condé herceg halála, 1830.
Szadat elnök és Irán, 1979?



41 41.

The city is besieged and assaulted by night; 
few have escaped; a battle not far from the sea. 
A woman faints with joy at the return of her son, 
poison in the folds of the hidden letters. 

42.
 
The tenth day of the April Calends, calculated in Gothic 
fashion is revived again by wicked people. 
The fire is put out and the diabolic gathering 
seek the bones of the demon of Psellus. 

43.
 
Before the Empire changes 
a very wonderful event will take place. 
The field moved, the pillar of porphyry 
put in place, changed on the gnarled rock. 

44.
 
In a short time sacrifices will be resumed, 
those opposed will be put (to death) like martyrs. 
There will no longer be monks, abbots or novices. 
Honey shall be far more expensive than wax. 

45.
 
A founder of sects, much trouble for the accuser: 
A beast in the theatre prepares the scene and plot. 
The author ennobled by acts of older times; 
the world is confused by schismatic sects.




41.

A várost éjszaka ostromolják és foglalják el;
Kevesen szöknek meg; a csata nem messze a tengertől.
Egy asszony elájul örömében fia visszatérésekor,
Méreg és levél rejtőzik a redők alatt.

42.

Az áprilisi kalendárium 10. napja, a gótikus szerint
A divatot újraélesztik gonosz emberek.
Kioltják a tüzet és az ördögi gyülekezet
Psellus démonának csontját kutatja.

43.

Mielőtt megváltozik a birodalom
Egy rendkívül csodálatos esemény következik be.
Megmozdul a mező porfíroszlop
Emelkedik az alaktalan szikla helyén.

44.

Rövid időn belül újrakezdődnek a szentelések,
Akik ellene vannak, mártírként halnak meg.
Nem lesznek többé szerzetesek, abbék és novíciusok.
A méz sokkal drágább lesz, mint a viasz.

45.

A szektások alapítója sok bajt hoz a vádlókra:
A színházban egy szörnyeteg rendezi a darabot és a kosztümöket.
A szerzőt nemessé emelték valaha a színjátszók;
A világot szakadár szekták zavarják fel.


	 ?

 Gergely-naptár bevezetése, 1582. jövendölés.
 1789. után lehet valamiféle esemény.
 Az Ész Ünnepe 1793. november 10. A papság eltörlése.
 Ismeretlen korra vonatkozó elszektásodás.










46.

Very near Auch, Lectoure and Mirande 
a great fire will fall from the sky for three nights. 
The cause will appear both stupefying and marvellous; 
shortly afterwards there will be an earthquake. 

47.
 
The speeches of Lake Leman will become angered, 
the days will drag out into weeks, 
then months, then years, then all will fail. 
The authorities will condemn their useless powers. 

48.
 
When twenty years of the Moon's reign have passed another will take up his reign for seven thousand years. When the exhausted Sun takes up his cycle 
then my prophecy and threats will be accomplished. 

49.
 
Long before these happenings 
the people of the East, influenced by the Moon, 
in the year 1700 will cause many to be carried away, 
and will almost subdue the Northern area. 

50.

From the three water signs will be born a man 
who will celebrate Thursday as his holiday. 
His renown, praise, rule and power will grow 
on land and sea, bringing trouble to the East.

46.

Auch, Lectoure és Mirande közvetlen közelében
Hatalmas tűz fog hullani az égből három napon át. 
Oka elképesztőnek és csodálatosnak tűnik egyszerre;
Nem sokkal később földrengés jön.

47.

A Genfi-tó partján dühössé válnak a beszédek,
A napok hetekké nyúlnak,
Majd hónapokká, és évekké, és minden kudarcba fullad.
A hatóságok átkozzák használhatatlan hatalmukat.

48.

Amikor a Hold uralkodásának húsz éve letelik
Más veszi át az uralmat hétezer évre.
Amikor az elfáradt Nap befejezi ciklusát
Akkor teljesülnek be próféciáim és fenyegetéseim.

49.

Sokkal korábban ezeket megelőzően
Az emberek Keleten, a Hold hatása alatt,
Az 1700-as évben sokakat elvisznek,
És majdnem az egész északi területet meghódítják.

50.

A három vízjelből születni fog egy férfi
Aki a csütörtököt teszi meg ünnepévé.
Hírneve, dicsőítése, uralma és ereje nőni fog
Tengeren és szárazföldön, bajt hozva a Keletnek.


	Meteorzápor (rakétatámadás?), melyet földrengés követ.

Népszövetség, 1919-1947.
A Próféciák kiadásának és beteljesülésének dátuma. Nem tudni, honnan kell számolni a 7000 évet.
1700-ban sok katonai hadművelet volt, de nem akkora jelentőségű, mint ebben a jósversben.
A három vízjel a Halak, a Rák és a Skorpió. Minden bizonnyal eztán fog eljőni.



51.

The head of Aries, Jupiter and Saturn. 
Eternal God, what changes ! 
Then the bad times will return again after a long century; 
what turmoil in France and Italy. 

52.
 
Two evil influences in conjunction in Scorpio. 
The great lord is murdered in his room. 
A newly appointed king persecutes the Church, 
the lower (parts of) Europe and in the North. 

53.
 
Alas, how we will see a great nation sorely troubled 
and the holy law in utter ruin. 
Christianity (governed) throughout by other laws, 
when a new source of gold and silver is discovered. 

54.
 
Two revolutions will be caused by the evil scythe bearer 
making a change of reign and centuries. 
The mobile sign thus moves into its house: 
Equal in favour to both sides. 

55.
 
In the land with a climate opposite to Babylon 
there will be great shedding of blood. 
Heaven will seem unjust both on land and sea and in the 
air. 
Sects, famine, kingdoms, plagues, confusion.

51.

A Kos, a Jupiter és a Szaturnusz feje,
Örök Isten, micsoda változások!
Aztán visszatérnek a rossz idők egy hosszú évszázad múlva;
Micsoda felfordulás Franciaországban és Itáliában.

52.

Két ördögi hatás együttáll a Skorpióban.
A nagy lordot megölik a szobájában.
Egy újonnan kinevezett király üldözi az Egyházat,
Európa déli és északi részein.

53.

Sajnos, hogy komoly bajban látunk egy nagy nemzetet
És  a szent törvény teljesen romokban.
A keresztények más törvényeknek engedelmeskednek,
Amikor új arany- és ezüstforrást fedeznek fel.

54.

Két forradalmat okoz az ördögi sarló-hordozó
Megváltoztatva ezáltal az uralmat és a századokat.
A mozgó jel a házába lép:
Egyenlő esélyek mindkét félnek.

55.

A Babionnal ellentétes éghajlatú országban
Nagy vérontás lesz.
Az ég kegyetlen lesz a földdel, a tengerrel és a levegővel.
Szekták, éhezés, királyságok, járványok, zűrzavar.



	Háború lehetősége 1995-ben vagy sokkal később. (Ugyanilyen együttállás volt 1702. december 13-án.)

Miksa császár halála, 1867. Poroszország megtámadta Ausztriát. Vagy a jövő?
	A klérus szétzúzása 1790. Assignaták kibocsátása 1789. francia forradalom.

A francia és az orosz forradalom, a szarajevói merénylet miatt bekövetkezett I. világháború.
	Pusztító háború a modern korban belső-Ázsiában, vagy Oroszország északi részén, netán Észak-Koreában?





56.
 
Sooner and later you will see great changes made, 
dreadful horrors and vengeances. 
For as the moon is thus led by its angel 
the heavens draw near to the Balance. 

57.
 
The trumpet shakes with great discord. 
An agreement broken: lifting the face to heaven: 
the bloody mouth will swim with blood; 
the face anointed with milk and honey lies on the 
ground. 

58.
 
Through a slit in the belly a creature will be born with two heads 
and four arms: it will survive for some few years. 
The day that Alquiloie celebrates his festivals 
Fossana, Turin and the ruler of Ferrara will follow. 

59.
 
The exiles deported to the islands 
at the advent of an even more cruel king 
will be murdered. Two will be burnt 
who were not sparing in their speech. 

60.
 
An Emperor will be born near Italy, 
who will cost the Empire very dearly. 
They will say, when they see his allies, 
that he is less a prince than a butcher.



56.

Hamarosan és azután nagy változásokat fogtok látni,
Halálos félelmet és bosszúállást.
Az angyala által vezetett Hold
A Mérleg felé közeledik.

57.

A trombita nagy hangzavarral remegtet meg.
Egy megállapodást megszegnek: az arc az ég felé fordul.
A véres száj vérben úszik; 
A földön fekvő arcot tejjel és mézzel kenik fel.

58.

A hason nyitott vágáson át lény születik két fejjel
És négy karral: néhány évig él.
A napon, melyen Alquloie ünnepét tartja
Fossana, Turin és Ferrara vezetője követi.


59.

A száműzötteket a szigetekre deportálják
Egy még kegyetlenebb király eljövetelkor
Meggyilkolják. Kettőt megégetnek, 
Akik nem kímélték beszédeikkel.

60.

Egy uralkodó születik Itália közelében,
Aki nagyon sokba fog kerülni a birodalomnak.
Azt mondják, amikor a szövetségeseit nézik,
Hogy inkább hentes, mint herceg.



	Háborúk a Mérleg jegyében, ismeretlen időpontban.
	XVI. Lajos kivégzése, 1793. január 21.

Napóleon és a Bourbonok?
1851-es államcsíny és III. Napóleon? 
I. Napóleon, 1769-1821.





61.
 
The wretched, unfortunate republic 
will again be ruined by a new authority. 
The great amount of ill will accumulated in exile 
will make the Swiss break their important agreement. 

62.
 
Alas! what a great loss there will be to learning 
before the cycle of the Moon is completed. 
Fire, great floods, by more ignorant rulers; 
how long the centuries until it is seen to be restored. 


63.
 
Pestilences extinguished, the world becomes smaller, for a long time the lands will be inhabited peacefully. People will travel safely through the sky (over) land 
and seas: 
then wars will start up again. 

64.
 
At night they will think they have seen the sun, 
when the see the half pig man: 
Noise, screams, battles seen fought in the skies. 
The brute beasts will be heard to speak. 

65.
 
A child without hands, never so great a thunderbolt 
seen, 
the royal child wounded at a game of tennis. 
At the well lightning strikes, joining together 
three trussed up in the middle under the oaks


61.

A megalázott, szerencsétlen köztársaságot
Ismét romokba dönti az új hatóság.
Az emigrációban felhalmozott hatalmas összeg
A svájciakat fontos egyezményük megszegésére kényszeríti.

62.

Micsoda hatalmas veszteség lesz a tanulság ára
Mielőtt végéhez ér a Hold ciklusa.
Tűz, nagy áradások, hanyag vezetők okozzák;
Mily hosszú századok kellenek míg meglátják a helyreállítást.

63.

A pestis elmúltával kisebbé válik a világ,
Hosszú időn át a földet békében lakják.
Az emberek biztonságban utaznak az égen és a tengereken:
Aztán a háborúk újrakezdődnek.

64.

Éjszaka azt gondolják, a Napot látták,
Amikor megpillantják a félig disznó embert:
Zaj, sikítás, harcok láthatók az égen.
Az ostoba állatokat beszélni hallják.

65.

Egy kéz nélküli gyermek, soha nem látott villámcsapás,
a királyi gyermek labdajáték közben sérül meg.
A kút (domb) körül villámcsapások, folyamatosan
Hárman összekötözve a tölgyes közepén.


	A II. világháborút követően a svájciaknak betekintést kell adniuk a titkos bankszámlákba.
	A tudomány gyilkos célokra használata. Atombomba bevetése?

A XX. század második fele.
Az oxigénmaszkos pilóták egymással rádión beszélgetnek a légicsata közben.
Torzszülött királyi gyermek ismeretlen korban. Talán egy hatalom néküli király?






66.
 
He who then carries the news, 
after a short while will (stop) to breathe: 
Viviers, Tournon, Montferrand and Praddelles; 
hail and storms will make them grieve. 

67.
 
The great famine which I sense approaching 
will often turn then become worldwide. 
It will be so vast and long lasting that (they) will 
grab roots from the trees and children from the breast. 

68 .

O to what a dreadful and wretched torment 
are three innocent people going to be delivered. 
Poison suggested, badly guarded, betrayal. 
Delivered up to horror by drunken executioners. 

69.
 
The great mountain, seven stadia round, 
after peace, war, famine, flooding. 
It will spread far, drowning great countries, 
even antiquities and their mighty foundations. 

70.
 
Rain, famine and war will not cease in Persia; 
too great a faith will betray the monarch. 
Those (actions) started in France will end there, 
a secret sign for on to be sparing.

66.

Aki akkor meghozza a hírt,
Rövid ideig fog még lélegezni:
Viviers, Tournon, Mondferrand és Pradelles;
Panaszkodni fog a jégeső és a viharok miatt.

67.

A nagy éhínség melynek érzem közeledtét
Itt-ott sújt le gyakran, majd az egész világon.
Olyan súlyos és hosszantartó lesz
Hogy fák gyökereit tépik ki, s a gyerekeket az anyjuk melléről.

68.

Micsoda halálos és kegyetlen kínt
Kell elviselnie három ártatlan embernek!
Mérgezés gyanúja, gonosz, hűtlen őrizet.
Rémületükre, részeg hóhéroknak adják őket.

69.

A nagy hegy, hét stádium körben.
Béke, háború, éhínség, áradás után.
Később messzire terjed, nagy országokat áraszt el,
Még antik helyeket is, nemes alapzatukkal együtt.

70.

Eső, éhínség és háború nem ér véget Perzsiában;
Túl nagy hűsége legyőzi az uralkodót.
Azok a (dolgok) Franciaországban kezdődnek és ott érnek véget,
Titkos jel óva int, hogy valakit megkíméljenek



	Általános négysoros, nehéz térben és időben behatárolni.

Világméretű éhínség közelít, ennek már sok jele látszik.
	ismeretlen korra vonatkozik.
	Talán Franciaországból kiinduló, majd a Római birodalom központi területeit fenyegető hatalmas árvíz.
	1979: Khomeini ajatollah száműzetésbe kényszeríti a sahot.






71.

The marine tower will be captured and retaken three 
times 
by Spaniards, Barbarians and Ligurians. 
Marseilles and Aix, Ales by men of Pisa, 
devastation, fire, sword, pillage at Avignon by the 
Turinese. 

72.
 
The inhabitants of Marseilles completely changed, 
fleeing and pursued as far as Lyons. 
Narbonne, Toulouse angered by Bordeaux; 
the killed and captive are almost one million. 

73.
 
France shall be accused of neglect by her five partners. 
Tunis, Algiers stirred up by the Persians. 
Leon, Seville and Barcelona having failed, 
they will not have the fleet because of the Venetians. 

74.
 
After a rest they will travel to Epirus, 
great help coming from around Antioch. 
The curly haired king will strive greatly for the Empire, 
the brazen beard will be roasted on a spit. 

75.
 
The tyrant of Siena will occupy Savona, 
having won the fort he will restrain the marine fleet. 
Two armies under the standard of Ancona: 
the leader will examine them in fear.






71.

A tengeri tornyot háromszor foglalják el és foglalják
Vissza a spanyolok, barbárok és ligúriaiak.
Marseille-t, Aix-t, Arles-t pisai férdfiak
Rombolás, tűz, kard, fosztogatás Avignonban turiniak által.


72.

Marseille lakossága teljesen kicserélődik,
Menekülés és üldözés egészen Lyonig.
Narbonne-t, Tolouse-t Bordeaux zaklatja;
A legyilkoltak és a foglyok száma közel millió.

73.

Franciaországot hanyagsággal vádolja öt társa 
Tuniszt, Algírt a Perzsák kavarják fel.
Leon, Sevilla és Barcelona elbukik,
Nem kapják meg a flottát a velenceiek miatt.


74.

Tartózkodás után Eoiruszba utaznak,
Nagy segítséget kapnak Antiochia környékéről.
A göndör hajú király keményen tör a birodalomért,
A rőtszakállút nyárson sütik meg.


75.

Siena ura elfoglalja Savonát,
Elfoglalván az erődöt, féken tartja a tengeri flottát.
Két hadsereg jelenik meg Ancona zászlaja alatt:
A vezető rettegve figyeli őket.





	Francia-olasz-spanyol konfliktus. A „tengeri torony” nem ismert.

Francia veszteségek a II. Világháborúban, a bábkormány alakul.
Közép-Keleti zavarok esetleg Irak(?) vagy Irán(?) miatt. Spanyol polgárháború veszteségeii?
Ismeretlen esemény az utolsó sora miatt.
A múltban ilyesmi nem történt.









76.

The man will be called by a barbaric name 
that three sisters will receive from destiny. 
He will speak then to a great people in words and 
deeds, 
more than any other man will have fame and renown. 

77.
 
A promontory stands between two seas: 
A man who will die later by the bit of a horse; 
Neptune unfurls a black sail for his man; 
the fleet near Gibraltar and Rocheval. 

78.
 
To an old leader will be born an idiot heir, 
weak both in knowledge and in war. 
The leader of France is feared by his sister, 
battlefields divided, conceded to the soldiers. 

79.
 
Bazas, Lectoure, Condom, Auch and Agen 
are troubled by laws, disputes and monopolies. 
Carcassone, Bordeaux, Toulouse and Bayonne will be 
ruined 
when they wish to renew the massacre. 

80.
 
From the sixth bright celestial light 
it will come to thunder very strongly in Burgundy. 
Then a monster will be born of a very hideous beast: 
In March, April, May and June great wounding and 
worrying.

76.

A férfit barbár néven nevezik
Melyet három nővér kap a végzettől.
Nagy sokasághoz fog szólni szavakban és tettekben,
Mindenki másnál nagyobb lesz híre és neve.



77.

Hegyfok emelkedik két tenger között,
Egy férfi, akit később ló mar halálra;
Neptunusz fekete vitorlát bont emberének;
Gibraltár és a Roche-fok közelében a flotta.

78.

Egy idősebb vezérnek ostoba utóda születik,
Gyenge tudásban és hadakozásban.
Franciaország vezetője félni fog nővérétől,
A harcmezők megoszlanak, emberek csendőrkézen.

79.

Bazas, Lectoure, Condom, Auch, Agen városát
Törvények, viszályok és monopóliumok zaklatják.
Carcassone, Bordeaux, Tolulouse, Bayonne leromboltatik
Amikor újra akarják kezdeni a mészárlást.

80.

A hatodik ragyogó égi fényből
Mennydörgés csap le nagyon erősen Burgundiára.
Szörny fog születni egy igen csúf bestiától;
Márciusban, áprilisban, májusban és júniusban sok 
Sebesülés és aggódás.




	I. Napóleon

A Trafalgári csta, 1805.
Jelenleg nehéz értelmezni.
Jelenleg nehéz értelmeznil.
A jóslat talán a Szaturnusz korára vonatkozhat (hatodik). 1918. tavasza?


81.

Nine will be set apart from the human flock, 
separated from judgment and advise. 
Their fate is to be divided as they depart. 
K. Th. L. dead, banished and scattered. 


82.
 
When the great wooden columns tremble 
in the south wind, covered with blood. 
Such a great assembly then pours forth 
that Vienna and the land of Austria will tremble. 

83.
 
The alien nation will divide the spoils. 
Saturn in dreadful aspect in Mars. 
Dreadful and foreign to the Tuscans and Latins, 
Greeks who will wish to strike. 

84.
 
The moon is obscured in deep gloom, 
his brother becomes bright red in color. 
The great one hidden for a long time in the shadows 
will hold the blade in the bloody wound. 

85.
 
The king is troubled by the queen's reply. 
Ambassadors will fear for their lives. 
The greater of his brothers will doubly disguise his 
action, 
two of them will die through anger, hatred and envy.



81.

Kilencen válnak ki az emberi nyájból,
Ítélet és tanács osztja meg őket:
Sorsuk különválik mihelyt elindulnak,
Kappa, Théta, Lambda halott, kivetve és szétszóródva.

82.

Amikor a nagy faoszlopok megremegnek
A déli szélben, vértől borítottan.
Akkora hatalmas népség árad tova
Hogy belerázkódik Bécs és Ausztria földje.

83.

Idegen nemzet osztja el a zsákmányt,
A Szaturnusz halálos szembenállásban a Marssal.:
Halálos ellenségeskedés Toscánaiakon és Latinokon,
A görögök alig várják, hogy lecsapjanak.

84.

A Hold mély sötétségbe borul,
Fivére színe fénylő vörös lesz.
A hatalmas úr sokáig rejtőzik a homályban
Tartja a pengét vérző sebében.

85.

A királyt zavarja a királynő válasza.
Követek félteni fogják életüket.
A legnagyobb a fivérek közül kétszeresen álcázza tettét,
Ketten közülük meghalnak harag, gyűlölet és irigység miatt.



	Kilenctagú expedíció, az indulás után két (három?) csoportra oszlik, s az egyik elpusztul. Űrexpedíció? Netán marsraszállás két, háromfős leszállóegységgel, háromfős keringőegységgel, s az egyikben hárman elpusztulnak? Felrobbannak?
	Ausztria, 1914-1918

Görögország olasz megszállása, 1940. december 4.
Berry hercegének meggyilkolása.
A Guise család sorsa, 1588.









86.

When the great queen sees herself conquered, 
she will show an excess of masculine courage. 
Naked, on horseback, she will pass over the river 
pursued by the sword: she will have outraged her 
faith 

87.
 
Earthshaking fire from the center of the earth 
will cause tremors around the New City. 
Two great rocks will war for a long time, 
then Arethusa will redden a new river. 

88. 

The divine wrath overtakes the great Prince, 
a short while before he will marry. 
Both supporters and credit will suddenly diminish. 
Counsel, he will die because of the shaven heads. 

89. 

Those of Lerida will be in the Moselle, 
kill all those from the Loire and Seine. 
The seaside track will come near the high valley, 
when the Spanish open every route. 

90.
 
Bordeaux and Poitiers at the sound of the bell 
will go with a great fleet as far as Langon. 
A great rage will surge up against the French, 
when a hideous monster is born near Orgon.

86.

Amikor a nagy királyné belátja, hogy legyőzték,
Fantasztikus férfiúi bátorságról tesz tanúságot.
Meztelen, lóháton, átkel a folyón
Kard által kényszerítve: szembefordul erkölcsével.


87.

Földrengés, tűz a Föld középpontjából
Megremegteti az új város környékét. 
Két nagy szikla fog sokáig háborúzni,
Aztán Arethuse vörösre fest egy új folyót.

88.

Az égi harag legyőzi a nagy herceget,
Nem sokkal azelőtt, hogy megházasodik.
Támogatói és hitelessége hirtelen lecsökken.
A borotvált-fejűek tanácsa halálra juttatja.

89.

A leridaiak Moselle-nél lesznek,
Megölnek mindenkit a Loire és a Seine mentén.
A tengerparti ösvény magas szurdokon át vezet,
Mikor a spanyolok minden utat megnyitnak.

90.

Bordeaux és Poitiers a harang szavára
Nagy flottával megy el egészen Langonig.
Nagy elégedetlenség támad a franciák ellen,
Amikor egy undorító szörny születik Orgonnál.



	Mária skót királyné menekülése, 1568.
	A Szent-András(?) törésvonal mentén gigászi földrengés pattan ki, mely New York-nál is annyi áldozatot követel, hogy a folyók vörösek lesznek a vértől.
	I. Károly és a Parlament.

Háborúk a spanyol félszigeten, 1808-14
Francia támadás, mely nem okoz osztatlan sikert.



91.
 
The Gods will make it appear to mankind 
that they are the authors of a great war. 
Before the sky was seen to bee free of weapons and 
rockets: 
the greatest damage will be inflicted on the left. 

92.
 
Under one man peace will be proclaimed everywhere, 
but not long after will be looting and rebellion. 
Because of a refusal, town, land and see will be 
broached. 
About a third of a million dead or captured. 

93.
 
The Italian lands near the mountains will tremble. 
The Cock and the Lion not strongly united. 
In place of fear they will help each other. 
Freedom alone moderates the French. 

94.
 
The tyrant Selim will be put to death at the harbor 
but Liberty will not be regained, however. 
A new war arises from vengeance and remorse. 
A lady is honored through force of terror. 

95.
 
In front of a monastery will be found a twin infant 
from the illustrious and ancient line of a monk. 
His fame, renown and power through sects and 
speech 
is such that they will say the living twin is deservedly 
chosen.



91.

Az istenek kinyilvánítják az ember előtt
Hogy ők a kezdeményezői a nagy háborúnak.
Előtte az égen nem lesznek láthatók fegyverek és rakéták:
A legnagyobb csapást a balra elő szenvedi.

92.

Egy ember uralma alatt mindenütt bélét hirdetnek,
De nemsokára fosztogatás és lázadás kezdődik.
Egy visszautasítás miatt város, szárazföld és tenger ellen támadás indul.
Harmadmillió halott és fogoly.

93.

Az olasz földek megremegnek a hegyek közelében
A kakas és az Oroszlán szövetsége nem túl erős.
Félelem helyett inkább támogatják egymást.
Csak a szabadság nyugtatja meg a franciákat.

94.

A hatalmas Szelimet halálra adják a kikötőben
A szabadságot azonban nem nyerik vissza.
Új háború kezdődik bosszúból és bűnbánatból.
Egy nőt tisztelnek a félelem hatására.

95.

Szemben a kolostorral ikergyermeket találnak
Hírneves és ősi szerzetescsaládból származik.
Hírneve, ismertsége és ereje hívei és beszédei révén
Oly nagyra nő, hogy az mondják, az élő iker megérdemli a kiválasztást.

 



	A vietnámi háborúra vonatkoztatták, ahol az USA vesztett. A Képekből ítélve a vesztesége annál jóval nagyobb lesz.

Francia-porosz háború.
Napóleon olaszországi hadjárata, 1795.
Lepanto, 1571.
	Talán a Vasálarcos, Anna királynő és Mazarin bíboros fia?




96.
 
A man will be charged with the destruction 
of temples and sects, altered by fantasy. 
He will harm the rocks rather than the living, 
ears filled with ornate speeches. 

97.
 
That which neither weapon nor flame could accomplish 
will be achieved by a sweet speaking tongue in council. 
Sleeping, in a dream, the king will see 
the enemy not in war or of military blood. 

98.
 
The leader who will conduct great numbers of people 
far from their skies, to foreign customs and language. 
Five thousand will die in Crete and Thessaly, 
the leader fleeing in a sea going supply ship. 

99.
 
The great king will join 
with two kings, united in friendship. 
How the great household will sigh: 
around Narbon what pity for the children. 

100.
 
For a long time a gray bird will be seen in the sky 
near Dôle and the lands of Tuscany. 
He holds a flowering branch in his beak, 
but he dies too soon and the war ends.



96.

Egy férfinek az elvárás szerint le kell rombolnia a
Templomokat és a szektákat, fantáziájának erejével.
Ő inkább a szikláknak árt, mint az élőknek,
A fülek ékes beszéddel lesznek megöltve.

97.

Amit sem a fegyver sem a láng el nem ért
Eléri majd az édesen beszélő nyelv a tanácsban.
Alvás közben, álmában a király meglátja 
Ellenségét, nem háborúban vagy katonák vérengzésén.


98.

A vezér, aki rengeteg embert vezet el 
Messzire a saját egüktől, idegen szokások és nyelvek földjére.
Ötezer hal meg Krétán és Tesszáliában,
A vezér egy ellátóhajón menekül meg a tenger felé.

99.

A nagy király csatlakozik
Két királyhoz, barátságban egyesülnek.
Hogy felsóhajt majd a nagy udvartartás:
Narbonne környékén milyen kár a gyerekekért.

100.

hosszú időn keresztül egy szürke madár látható az égen
Dole és a toszcanai földek közelében.
Virágzó ágat tart a csőrében,
De hamarosan elpusztul és vége a háborúnak.



	A szekták letörésére megbízott férfi inkább az Egyháznak fog ártani.

III. Henrik meggyilkolása, 1589.
Napóleon egyiptomi expedíciója, 1798.
?
	Chambord grófja.



