1.
 
Before the coming of Celtic ruin, 
In the temple two will parley 
Pike and dagger to the heart of one mounted on the steed, 
They will bury the great one without making any noise. 

2.
 
Seven conspirators at the banquet will cause to flash 
The iron out of the ship against the three: 
One will have the two fleets brought to the great one, 
When through the evil the latter shoots him in the forehead. 

3.
 
The successor to the Duchy will come, 
Very far beyond the Tuscan Sea: 
A Gallic branch will hold Florence, 
The nautical Frog in its bosom be agreement. 

4.
 
The large mastiff expelled from the city 
Will be vexed by the strange alliance, 
After having chased the stag to the fields 
The wolf and the Bear will defy each other. 


5.
 
Under the shadowy pretense of removing servitude, 
He will himself usurp the people and city: 
He will do worse because of the deceit of the young prostitute, 
Delivered in the field reading the false poem. 


1.

Franciaország romlása előtt,
A Temple-ben ketten vitatkoznak a gyűlésen
Lándzsa és penge a szívbe döfve a csataménen ülőtől,
Az előkelőt nagy csendben temetik el.


2.

Hét összeesküvő a banketten harcot kezd
Kardot ránt a hajóról érkező három férfi ellen:
A két flotta egyikét a vezérhez vezetik. 
Amikor a másikról páncélján keresztül homlokon lövik.



3.

A hercegség örököse megérkezik,
Messze távolról a Toscanai tengeren túlról:
Francia ág uralkodik Firenzében,
Tengerészeti megállapodást kötnek.

4.

A nagy masztiffot kiűzik a városból,
Dühíti a külföldi szövetség,
Miután a mezőre kergetik a szarvasbikát
A farkas és a medve szembe fog szállni egymással.

5.

A gyenge ürüggyel, hogy megszabadul a szolgaságtól,
Önmagát uzsorázza ki a nép és a város:
Még rosszabbul járnak egy fiatal utcalány csalárdsága miatt,
A mezőre kiállítva hamis ígéretet olvas.

	XVII. Lajos (1785-95?) meggyilkolása
	Ismeretlen hely, ismeretlen idő
	Lotaringia hercege

II. Világháború
XVI. Lajos és Mária Antónia





6.
 
The Augur putting his hand upon the head of the King 
Will come to pray for the peace of Italy: 
He will come to move the scepter to his left hand, 
From King he will become pacific Emperor. 

7.
 
The bones of the Triumvir will be found, 
Looking for a deep enigmatic treasure: 
Those from thereabouts will not be at rest, 
Digging for this thing of marble and metallic lead. 

8.
 
There will be unleashed live fire, hidden death, 
Horrible and frightful within the globes, 
By night the city reduced to dust by the fleet, 
The city afire, the enemy amenable. 

9.
 
The great arch demolished down to its base, 
By the chief captive his friend forestalled, 
He will be born of the lady with hairy forehead and face, 
Then through cunning the Duke overtaken by death. 

10.
 
A Celtic chief wounded in the conflict 
Seeing death overtaking his men near a cellar: 
Pressed by blood and wounds and enemies, 
And relief by four unknown ones.
6.

Az augur a király fejére teszi a kezét,
Itália békéjéért fog imádkozni:
Bal kezébe fogja áttenni a jogart,
Királyból békés császárrá változik.


7.

A triumvir csontjait megtalálják,
Amikor mélyen rejlő rejtélyes kincset keresnek:
A körülállók nem fogadják nyugodtan,
A kiásott márványt a fémplombával.

8.

Pusztító erejű élő tűz, hirtelen halál,
Borzalom és rettegés a gömb belsejéből:
Éjszaka a flotta földig rombolja a várost,
A város lángokban, az ellenség tárgyalna.

9.

A nagy boltívet földig rombolják,
A főnök elfogja a barátot, ahogy megjósolták:
Szőrös arcú és homlokú fiút szül a lady,
Aztán a herceg ravaszsága révén megmenekül a haláltól.


10.

Egy csatában megsebesült francia vezér,
Látja embereit holtan összeesni a színháznál:
Vérző sebekkel és ellenségtől szorongatva,
Ismeretlenek megmentik a négyektől.



	III. Napóleon

Lajos Fülöp
	Bombatámadás hajókról egy város ellen?
	Gyilkossági Kísérlet III. Napóleon ellen, 1858.

Gyilkossági Kísérlet III. Napóleon ellen, 1858.





11.
 
The sea will not be passed over safely by those of the Sun, 
Those of Venus will hold all Africa: 
Saturn will no longer occupy their realm, 
And the Asiatic part will change. 

12.
 
To near the Lake of Geneva will it be conduct, 
By the foreign maiden wishing to betray the city: 
Before its murder at Augsburg the great suite, 
And those of the Rhine will come to invade it. 

13.
 
With great fury the Roman Belgian King 
Will want to vex the barbarian with his phalanx: 
Fury gnashing, he will chase the African people 
From the Pannonias to the pillars of Hercules. 

14.
 
Saturn and Mars in Leo Spain captive, 
By the African chief trapped in the conflict, 
Near Malta, Herod taken alive, 
And the Roman scepter will be struck down by the Cock. 

15.
 
The great Pontiff taken captive while navigating, 
The great one thereafter to fail the clergy in tumult: 
Second one elected absent his estate declines, 
His favorite bastard to death broken on the wheel.



11.

A tengeren nem tud biztonságban átkelni a Nap népe,
A Vénusz népe egész Afrikát megragadja:
A Szaturnusz többé nem uralja birodalmát,
Ázsia egy része megváltozik.

12.

A Genfi-tó mellé vezetnek,
Egy idegen nőt, aki el akarja árulni a várost:
Megölése előtt nagy kíséret érkezik Augsburgba,
A Rajna környékéről invázió indul.

13.

Nagy haraggal a római király a belgát
Bosszantani akarja barbár hadoszlopokkal:
Kegyetlen dühében Afrikai embereket űz,
Pannóniától Herkules oszlopaiig.

14.

Szaturnusz és Mars az Oroszlánban, Spanyolhont elfoglalva,
Egy líbiai vezér keveredik a konfliktusba,
Máltát és Rhodoszt élve megszerzi,
Aztán lesújt a római jogarra a Kakas.

15.

A nagy pápát hajózás közben fogják el,
A nagy ezután szerencsétlenné válik, a papság megzavarodva:
A választott második elveszti vagyonát távollétében,
Kedvenc fattya halálra szánva, összetörve a keréken.



	Második Világháború, Olaszország és Japán, 1941.43

A harmincéves háború. A fiatal nő mibenléte ismeretlen. 
A harmincéves háború.
Napóleon hadjáratai, 1797, 1807-1808
VI. Pius és Napóleon.  (Esetleg még nem történt meg?)



16.
 
The Sabaean tear no longer at its high price, 
Turning human flesh into ashes through death, 
At the isle of Pharos disturbed by the Crusaders, 
When at Rhodes will appear a hard phantom. 

17.
 
By night the King passing near an Alley, 
He of Cyprus and the principal guard: 
The King mistaken, the hand flees the length of the Rhône, 
The conspirators will set out to put him to death. 

18.
 
The unhappy abandoned one will die of grief, 
His conqueress will celebrate the hecatomb: 
Pristine law, free edict drawn up, 
The wall and the Prince falls on the seventh day. 


19.
 
The great Royal one of gold, augmented by brass, 
The agreement broken, war opened by a young man: 
People afflicted because of a lamented chief, 
The land will be covered with barbarian blood. 



20.
 
The great army will pass beyond the Alps, 
Shortly before will be born a monster scoundrel: 
Prodigious and sudden he will turn 
The great Tuscan to his nearest place.

16.

Nem lesz többé magas ára a szabin könnynek,
Az emberi hús hamuvá lesz halálakor,
Fárosz szigetét keresztesek zaklatják,
Mikor Rodoszon kegyetlen látvány tűnik fel.

17.

Éjjel a király átkel a szúk szoroson,
Ő a ciprusi egyben a legfőbb őr:
A király elbukik, a kéz végighalad a Rhone mentén,
Az összeesküvők elhatározzák, hogy megölik.

18.

A boldogtalan elhanyagolt belehal a fájdalomba,
Győzelmes társa celebrálja a sírba tételt:
Korábbi törvényt, szabad ediktumot léptetnek életbe,
A herceg és a fal leomlik a hetedik napon.

19.

A nagy király aranyban és bátorságban gyarapszik,
A szerződés megszegve, egy fiatalember háborút indít:
Az emberek bajban hagyva a gyászolt vezér miatt,
A földet barbár vér fogja öntözni.

20.

Nagy hadsereg fog átkelni az Alpokon,
Nem sokkal egy nyomorék szörny születése előtt:
Váratlanul és hirtelen visszafordul,
A nagy toscanai a szülőföldjére.


	Második Világháború, Afrika és Görögország
	Ismeretlen kor. Ismeretlen személyek

Ismeretlen kor, ismeretlen személyek.
Ismeretlen kor, ismeretlen személyek.
	III. Napóleon.






21.
 
By the death of the Latin Monarch, 
Those whom he will have assisted through his reign: 
The fire will light up again the booty divided, 
Public death for the bold ones who incurred it. 

22.
 
Before the great one has given up the ghost at Rome, 
Great terror for the foreign army: 
The ambush by squadrons near Parma, 
Then the two red ones will celebrate together. 

23.
 
The two contented ones will be united together, 
When for the most part they will be conjoined with Mars: 
The great one of Africa trembles in terror, 
Duumvirate disjoined by the fleet. 

24.
 
The realm and law raised under Venus, 
Saturn will have dominion over Jupiter: 
The law and realm raised by the Sun, 
Through those of Saturn it will suffer the worst. 


25.
 
The Arab Prince Mars, Sun, Venus, Leo, 
The rule of the Church will succumb by sea: 
Towards Persia very nearly a million men, 
The true serpent will invade Byzantium and Egypt.


21.

A latin uralkodót a túlvilágra segítik,
Azok, akiknek uralmát segítette volna:
A tűz újra fellángol osztoznak a zsákmányon,
A merész betolakodók nyilvános halált halnak.


22.

Mielőtt Rómában a nagy ember kiadja a lelkét,
Borzasztó félelem egy idegen hadseregtől:
A szakaszok lesben állnak Parma közelében,
Aztán a két vörös együtt fog ünnepelni.


23.

A két elégedett egyesíti erejét,
Amikor a legtöbb bolygó együttáll a Marssal:
Az afrikai vezér reszket félelmében,
A flotta szétszórja a kettős szövetséget.


24.

Az ország és a törvény erősödik a Vénusz alatt,
A Szaturnusz fog uralkodik a Jupiter felett:
A Nap által emelt törvény és birodalom,
A Szaturnusz és társai miatt a legrosszabbat szenvedi el.

25.

Egy arab herceg, Mars, Nap, Vénusz az Oroszlánban,
Az egyház uralma megdől a tengeren:
Perzsiába tart majdnem egymillió ember,
Igaz kígyó nyomul be Bizáncba és Egyiptomba.

	Újabb pápagyilkosság? Az általa támogatottak ölik meg? A segítségre sietőket megölik?

A pápa halála előtt idegen fenyegetés (terroristák?), a gyilkos bíborosok(?) örülnek.
A pápát meggyilkoló bíborosok háborúba keverednek más országokkal. Szövetségük veszélyt jelent Afrikára, azonban egy tengeri flotta végez velük.
A Nap jelentheti a katolikus egyházat. Majdnem végleges csapás szenved. Nem tudni Mit jelent a Vénusz és a Szaturnusz.
Az iraki háborúkat megelőző 1987-es együttállás? Az isztambuli és az egyiptomi válaszcsapás még nem következett be, hacsak, Nostradamus nem a különböző merényletekre gondol.



26.
 
The slavish people through luck in war 
Will become elevated to a very high degree: 
They will change their Prince, one born a provincial, 
An army raised in the mountains to pass over the sea. 

27.
 
Through fire and arms not far from the Black Sea, 
He will come from Persia to occupy Trebizond: 
Pharos, Mytilene to tremble, the Sun joyful, 
The Adriatic Sea covered with Arab blood. 


28.
 
His arm hung and leg bound, 
Face pale, dagger hidden in his bosom, 
Three who will be sworn in the fray 
Against the great one of Genoa will the steel be unleashed. 

29.
 
Liberty will not be recovered, 
A proud, villainous, wicked black one will occupy it, 
When the matter of the bridge will be opened, 
The republic of Venice vexed by the Danube. 

30.
 
All around the great city 
Soldiers will be lodged throughout the fields and towns: 
To give the assault Paris, Rome incited, 
Then upon the bridge great pillage will be carried out.



26.

A szláv nép hadiszerencse által
Igen magas pozícióba emelkedik:
Kicserélik hercegüket egy vidéki születésűvel,
Hadsereg gyülekezik a hegyekben, hogy átkeljen a tengeren.


27.

Tűzzel és fegyverrel nem messze a Fekete-tengertől,
Perzsiából érkezik, hogy elfoglalja Trapezundot:
Fárosz, Mütiléné remeg, A Nap vidám,
Az Adriai-tengert arab vér borítja.

28.

Karja felkötve, lába bekötözve,
Arca sápadt, mellén tőrt rejteget:
Hárman, akik a csatában megizzadnak,
Kardot rántanak a nagy génuai ellen.


29.

A szabadság nem tér vissza,
Egy büszke, gonosz, ördögi fekete ember foglalja el:
Amikor előveszik a pápa ügyét,
A Velencei Köztársaságot Hitler zaklatja.


30.

Szerte a nagy Város körül,
Katonákat szállásolnak el a mezőkön és a városokban:
Párizs indít rohamot, Róma izgatott,
A pápaságban nagy fosztogatás zajlik.





	Konstantin görög király, 1917-20.
	Perzsia hatalma Egyiptomig és Görögországig fog terjedni, de végül veszítenek.
	Umberto olasz király meggyilkolása, 1900.

Hitler, a Vatikán és Mussolini.
Róma kifosztása, 1797-1808.




31.
 
Through the Attic land fountain of wisdom, 
At present the rose of the world: 
The bridge ruined, and its great pre-eminence 
Will be subjected, a wreck amidst the waves. 

32.
 
Where all is good, the Sun all beneficial and the Moon 
Is abundant, its ruin approaches: 
From the sky it advances to change your fortune. 
In the same state as the seventh rock. 

33.
 
Of the principal ones of the city in rebellion 
Who will strive mightily to recover their liberty: 
The males cut up, unhappy fray, 
Cries, groans at Nantes pitiful to see. 


34.
 
From the deepest part of the English West 
Where the head of the British isle is 
A fleet will enter the Gironde through Blois, 
Through wine and salt, fires hidden in the casks. 

35.
 
For the free city of the great Crescent sea, 
Which still carries the stone in its stomach, 
The English fleet will come under the drizzle 
To seize a branch, war opened by the great one.

31.

Attika földjéről, a bölcsesség forrásából,
Mely jelenleg a világ rózsája:
A pápaságot romba döntik, magas rangjában 
Megalázzák, hajóroncs a hullámok között.

32.

Ahol minden jó, a Nap értékes és a Hold
Gazdag, közeledik a romlás:
Az égből jön hogy megváltoztassa a szerencsédet,
Ugyanolyan állapotba, mint a hetedik sziklát. 


33.

A lázadó város vezetői közül,
Akik nagyon szeretnék szabadságukat visszanyerni:
A férfiakat levágják, boldogtalan csata,
Sírás, gyász Nantes-ban, rossz látni.

34.

Nyugat-Anglia legmélyebb pontjáról,
Ahol a Brit szigetek vezére tartózkodik:
Flotta hatol be Gironde-ba Blois-n át,
Borért és sóért, hordókba rejtett tűzért.

35.

A szabad városhoz a félhold alakú nagy tengernél,
Mely még mindig gyomrában viseli a követ:
Az angol flotta fog érkezni a ködben
Megragadni egy ágat, háborút indít a nagy ember. 



	Makariosz elnök meggyilkolása. (Esetleg jövőbeni események?)

Francia-porosz háború, 1870-71
Atrocitások Nantes-ban, 1793.
Amerika gyarmatosítása? A százéves háború? (Esetleg jövőbeni események?)
	Talán a pápaság elleni katonai támadás miatt érkezik a segítség?



36.
 
The sister's brother through the quarrel and deceit 
Will come to mix dew in the mineral: 
On the cake given to the slow old woman, 
She dies tasting it she will be simple and rustic. 

37.
 
Three hundred will be in accord with one will 
To come to the execution of their blow, 
Twenty months after all memory 
Their king betrayed simulating feigned hate. 

38.
 
He who will succeed the great monarch on his death 
Will lead an illicit and wanton life: 
Through nonchalance he will give way to all, 
So that in the end the Salic law will fail. 

39.
 
Issued from the true branch of the fleur-de-lis, 
Placed and lodged as heir of Etruria: 
His ancient blood woven by long hand, 
He will cause the escutcheon of Florence to bloom. 

40.
 
The blood royal will be so very mixed, 
Gauls will be constrained by Hesperia: 
One will wait until his term has expired, 
And until the memory of his voice has perished.

36.

Egy nővér fivére álcázván becstelenségét
Harmatot kever az ásványba:
A süteményt odaadják a lassú öregasszonynak,
Meghal mikor megízleli, egyszerű lesz és vidéki.

37.

Háromszázan lesznek megegyező akarattal,
Hogy elérjék kívánt céljukat:
Húsz hónap múltán mindenki emlékezni fog,
Királyukat elárulják szent gyűlöletet színlelve.

38.

Aki sikerrel veszi át az uralkodást a nagy király után,
Becstelen és haszontalan életet fog élni:
Nemtörődömségében mindenkinek enged,
Így végül megbukik a száli törvény.

39.

A liliom virágának igaz ágából származót
Örökösként telepítik és szállásolják el Etruriában:
Ősi vérét sok kéz szőtte,
Nemzetsége felvirágoztatja Firenze címerét.

40.

A királyi vér nagyon összekeveredik,
A franciákat a nyugatiak szorongatják:
Meg fogják várni míg lejár az ideje,
És elhalványul hangjának emléke.


	Rózsából kivont méregről lehet szó?

Ismeretlen helyszín, ismeretlen események.
	XV. Lajos.

Chambord gófja.
Párizs grófja, francia trónkövetelő.




41.
 
Born in the shadows and during a dark day, 
He will be sovereign in realm and goodness: 
He will cause his blood to rise again in the ancient urn, 
Renewing the age of gold for that of brass. 

42.
 
Mars raised to his highest belfry 
Will cause the Savoyards to withdraw from France: 
The Lombard people will cause very great terror 
To those of the Eagle included under the Balance. 

43.
 
The great ruin of the holy things is not far off, 
Provence, Naples, Sicily, Sées and Pons: 
In Germany, at the Rhine and Cologne, 
Vexed to death by all those of Mainz. 


44.
 
On sea the red one will be taken by pirates, 
Because of him peace will be troubled: 
Anger and greed will he expose through a false act, 
The army doubled by the great Pontiff. 

45.
 
The great Empire will soon be desolated 
And transferred to near the Ardennes: 
The two bastards beheaded by the oldest one, 
And Bronzebeard the hawk-nose will reign.


41.

Árnyékban születik egy sötét napon,
Függetlenül és jóságosan fog uralkodni:
Általa vére újra feléled az ősi urnában,
Aranyba vonja az évszázadot réz helyett.


42.

A Mars visszatér legmagasabb tornyába,
Visszatéríti a savoyaiakat Franciaországhoz:
Igen nagy rettegést kelt Lombardia népe,
A Mérleg-béliekkel a Sas jegyében állókra.


43.

A szent hely nagyszerű romjai nem esnek messze
Provaence-tól, Nápolytól, Szicíliától,
Sées-től és Ponstól:
Németországban, a Rajna mentén és Kölnnél,
Halálra zaklatják a mainziakat.

44.

A tengeren kalózok rabolják el a vöröst,
Miatta megszakad a béke:
Haragból és kapzsiságból követik el a gaztettet,
A nagy pápa serege kétszeresére fog növekedni.


45.

A nagy birodalom gyorsan összeomlik
És átalakul az ardennes–i erdő közelében:
A két fattyút elveszejti a rangidős,
Aenobarb, a karvalyorrú fog uralkodni.



	Ismeretlen kor, ismeretlen személy, ismeretlen események.
	Savoya visszatérése Franciaországhoz – 1860. március 22.
	Ismeretlen kor, ismeretlen események.

Ismeretlen kor, ismeretlen események. Egy bíboros elrablása?
	A sedani csata, 1940, a karvalyorrú de Gaulle lehet. (Vagy pedig egész más időbeli eseményekről szól, a rőtszakállú karvalyorrú egy másik birodalom összeomlását is követheti.)






46.
 
Quarrels and new schism by the red hats 
When the Sabine will have been elected: 
They will produce great sophism against him, 
And Rome will be injured by those of Alba. 


47.
 
The great Arab will march far forward, 
He will be betrayed by the Byzantians: 
Ancient Rhodes will come to meet him, 
And greater harm through the Austrian Hungarians. 

48.
 
After the great affliction of the scepter, 
Two enemies will be defeated by them: 
A fleet from Africa will appear before the Hungarians, 
By land and sea horrible deeds will take place. 

49.
 
Not from Spain but from ancient France 
Will one be elected for the trembling bark, 
To the enemy will a promise be made, 
He who will cause a cruel plague in his realm. 

50 .

The year that the brothers of the lily come of age, 
One of them will hold the great Romania: 
The mountains to tremble, Latin passage opened, 
Agreement to march against the fort of Armenia.

46.

A vörös sapkások vitákat és új megosztást keltenek
Miután a szabinokat megválasztják:
Sok-sok álnokságot hordanak össze ellenük,
És Rómát a albánok zaklatják.

47.

A nagy arab jelentősen előrenyomul,
A bizánciak el fogják árulni:
Az ősi rodosziak elébe jönnek,
Még nagyobb kárt tesznek benne a magyarok.

48.

A jogar hatalmas bukása után,
Két ellenség is le lesz győzve:
Az afrikai flotta megjelenik a magyar határnál,
Földön és vízen rettenetes dolgok történnek.


49.

Nem Spanyolhonból, hanem az ősi Franciából
Választanak a remegő bárkára:
Az ellenség biztosítékot kap,
Aki kegyetlen pusztítást véges uralma alatt.


50.

Az évben, amikor a Liliom házából felnő két fivér,
Egyikük birtokba veszi a nagy Romániát:
Remegnek a hegyek, latin átkelő nyílik,
Szövetségben menetelnek Örményország erődje ellen



	A kommunisták elvesztik a választást, Rómát (Olaszországot) albánok (bevándorlók) kavarják fel.

Magyarországról (magyarok?) állítják meg az arabok Balkán-félszigeti benyomulását.
A magyarok ellen az arabok Afrika felöl támadnak. (Horvátországon, Szlovénián keresztül?)
Ismét francia pápa lesz a megtépázott római egyház élén, ekkorra és ezután az ellenség már hatalmas pusztítást okoz.
	Egy francia vezér visszafoglalja Romániát, majd ellentámadást intéz Törökországon keresztül keletre.


5
51.
 
The people of Dacia, England, Poland 
And of Bohemia will make a new league: 
To pass beyond the pillars of Hercules, 
The Barcelonians and Tuscans will prepare a cruel plot. 

52.
 
There will be a King who will give opposition, 
The exiles raised over the realm: 
The pure poor people to swim in blood, 
And for a long time will he flourish under such a device. 

53. 
 
The law of the Sun and of Venus in strife, 
Appropriating the spirit of prophecy: 
Neither the one nor the other will be understood, 
The law of the great Messiah will hold through the Sun. 

54.
 
From beyond the Black Sea and great Tartary, 
There will be a King who will come to see Gaul, 
He will pierce through Alania and Armenia, 
And within Byzantium will he leave his bloody rod. 

55.
 
In the country of Arabia Felix 
There will be born one powerful in the law of Mahomet: 
To vex Spain, to conquer Grenada, 
And more by sea against the Ligurian people.

51.

Dácia, Anglia, Lengyelország 
És Csehország népe új szövetségbe tömörül:
Hogy átkeljenek a Gibraltári-szoroson,
A spanyolok és az itáliaiak kegyetlen összeesküvést szőnek.

52.

Lesz egy király, aki szembe fog szállni,
A birodalom fölé emelt száműzöttekkel:
Az ártatlan szegény emberek vérben fognak úszni,
Ő pedig sokáig fog uralkodni ebben a szellemben.


53.

A Nap és a Vénusz törvénye viszályban,
Melyikük alkalmasabb a prófétálás szellemére:
Sem az egyiket, sem a másikat nem értik meg,
A nagy Messiás törvénye a Nap által érvényesül.

54.

A Fekete-tengeren és a nagy Tatárián is túl,
Lesz egy király, aki meglátogatja Franciaországot:
Alánián és Örményországon fog átkelni,
És Bizáncban hagyja véres botját.


55.

Boldog Arábia országában,
Fog megszületni Mohamed törvényének nagyhatalmú embere:
Zaklatja Spanyolországot, meghódítja Granadát,
Továbbá Liguria népének nagy részét.




	Szövetségesek. II. Világháború, 1939.
	A Nagy Októberi Szocialista Forradalom időszaka?
	A kereszténység és az iszlám. A kereszténység győz?
	A III. Antikrisztus? Franciaországig is eljut, miután meghódította Ázsia déli részét. Talán kínai? A „véres bot” esetleg valamilyen fegyver?

Az arabok újra elfoglalják Spanyolországot és Olaszország egy részét is.





56.

Through the death of the very old Pontiff 
A Roman of good age will be elected, 
Of him it will be said that he weakens his see, 
But long will he sit and in biting activity. 

57.
 
There will go from Mont and Aventin, 
One who through the hole will warn the army: 
Between two rocks will the booty be taken, 
Of Sectus' mausoleum the renown to fail. 


58.
 
By the aqueduct of Uzès over the Gard, 
Through the forest and inaccessible mountain, 
In the middle of the bridge there will be cut in the fist 
The chief of Nîmes who will be very terrible. 


59.
 
Too long a stay for the English chief at Nîmes, 
Towards Spain Redbeard to the rescue: 
Many will die by war opened that day, 
When a bearded star will fall in Artois. 



60.
 
By the shaven head a very bad choice will come to be made, 
Overburdened he will not pass the gate: 
He will speak with such great fury and rage, 
That to fire and blood he will consign the entire sex.

56.

A nagyon öreg pápa halálával,
Egy jó korban lévő rómait választanak:
Azt mondják róla, gyengíti a (szent)széket,
Ám sokáig ül benne és konokul ragaszkodva.

57.

Montgaulfier-től fog indulni, és Aventin,
Ő, aki az üreg segítségével figyelmezteti a hadsereget:
Két szikla között ragadják el a zsákmányt,
A Sextus mauzóleumában élő tekintélye hanyatlik.

58.

Az uzes-i vízvezetéket, őrzik,
Az erdőkön és megmászhatatlan hegyeken át jön,
A híd közepét átszakítja a lesújtó ökle
A Nimes-i vezérnek, aki igen félelmetes lesz.



59.

Túl sokáig marad az angol vezér Nimes–ben,
Spanyolhon felé tartva a Rőtszakállú (Aenobarbus) megsegítésére:
Sokan halnak meg az aznapon kezdődő háborúban,
Amelyiken szakállas csillag hullik Artois-ra.

60.

A borotváltfejűek igen rosszul választanak,
Úgy túlterhelik, hogy nem tud átmenni a kapun:
Akkora haraggal és dühvel beszél,
Hogy tűzben és vérben egész nemet vágnak darabokra.




	Talán a Benedek-rendből, ahogy azt Malakiás is megjósolta?
	A Mongolfier-fivérek léghajója és a Fleurusi csata, 1794. Az itt aratott francia győzelem vezetett a római Aventinus dombon végbevitt fosztogatáshoz.  A sextus, a hatodik, VI. Pius-t jelenti, akit Napóleon fogságba hurcolt. Nostradamus kora óta VI. Pálon kívül (1960-as évek) ez az egyetlen pápa viselte a VI-os sorszámot. A pápát megfosztották hatalmától, a sziklától (Péter), melyre épült
	A vízvezeték Uzes-től Nimes-ig tart. Rohan herceg próbál támogatást nyújtani az ostromlott kálvinistáknak.  Ő lesz a parancsnok is. A hidat Gard-nál kiszélesítik az ágyúk számára.
	Konkrét, jövőbeli események.
	Cromwell. Nem tudta elviselni a hatalom terheit, sok-sok férfi esett áldozatul.





61.
 
The child of the great one not by his birth, 
He will subjugate the high Apennine mountains: 
He will cause all those of the balance to tremble, 
And from the Pyrenees to Mont Cenis. 

62.
 
One will see blood to rain on the rocks, 
Sun in the East, Saturn in the West: 
Near Orgon war, at Rome great evil to be seen, 
Ships sunk to the bottom, taken by Trident. 


63.
 
From the vain enterprise honor and undue complaint, 
Boats tossed about among the Latins, cold, hunger, waves 
Not far from the Tiber the land stained with blood, 
And diverse plagues will be upon mankind. 

64.
 
Those assembled by the tranquillity of the great number, 
By land and sea counsel countermanded: 
Near Antonne Genoa, Nice in the shadow 
Through fields and towns in revolt against the chief. 

65.
 
Come suddenly the terror will be great, 
Hidden by the principal ones of the affair: 
And the lady on the charcoal will no longer be in sight, 
Thus little by little will the great ones be angered.
61.

A nagy ember nem születése általi gyermeke,
Leigázza majd a magas Appenineket:
Reszketni fognak mind a mérleg alatt élők,
A Pireneusoktól egészen Cenis hegyéig.

62.

Véresőt látnak hullani a sziklákra,
A Nap keleten, a Szaturnusz nyugaton áll:
Orgonnál háború, Rómánál szörnyűségek láthatók,
Hajók süllyednek a mélybe és a hatalom a Tengeri szigonyé.

63.

Elhibázott vállalkozás becsületességét és szükségességét panaszolják,
Hajók vándorolnak a latinok között, hideg, éhség, hullámverés:
Nem messze a Tiberistől vér szennyezi a földet,
És különféle járványok támadnak az emberiségre.

64.

Akik békében és nagy számban összegyűltek,
Szárazon és vízen visszarendelik:
Antonne Genua mellett, Nizza árnyékban
Mezőkön és városokon át felkelés a vezér ellen.



65.

A hirtelen jött félelem rettenetes lesz,
Az ügy vezetői rejtőzködnek:
Nem látják többé a parázsra állított asszonyt,
A nagyok lassanként bosszankodni kezdenek.





	Beauharnais Jenő, Josephine császárné fia, olaszországi (mérleg) alkirály.
	Vegyi fegyver bevetése? Vallási ellentétek? Amerikai tengeralattjárók (Trident?) győzelme?

Emberi áldozatok Róma környékén, hajók a tengereken, világméretű járványok.
Ismeretlen kor, ismeretlen események.
	Ismeretlen kor, ismeretlen események.




66.
 
Under the ancient vestal edifices, 
Not far from the ruined aqueduct: 
The glittering metals are of the Sun and Moon, 
The lamp of Trajan engraved with gold burning. 

67.
 
When the chief of Perugia will not venture his tunic 
Sense under cover to strip himself quite naked: 
Seven will be taken Aristocratic deed, 
Father and son dead through a point in the collar. 

68.
 
In the Danube and of the Rhine will come to drink 
The great Camel, not repenting it: 
Those of the Rhône to tremble, and much more so those of the Loire, 
and near the Alps the Cock will ruin him. 

69.
 
No longer will the great one be in his false sleep, 
Uneasiness will come to replace tranquillity: 
A phalanx of gold, azure and vermilion arrayed 
To subjugate Africa and gnaw it to the bone, 

70.
 
Of the regions subject to the Balance, 
They will trouble the mountains with great war, 
Captives the entire sex enthralled and all Byzantium, 
So that at dawn they will spread the news from land to land.

66.

A Vesta–szűzek ősi épületei alatt,
Nem mesze a romos vízvezetéktől:
A Nap és a Hold fényében csillogó fémek,
Trójai lámpa, lángoló arany vésettel.

67.

Amikor Perugia ura féli kockáztatni tunikáját,
Mindenét levéve teljesen meztelenre vetkőzik:
Hetet ragadnak el az arisztokraták közül,
Apa és fia belehal a torkára kapott sebbe.


68.

A Dunához és a Rajnához jön inni,
A nagy teve és nem fogja megbánni:
Remegnek a Rhone mentiek, és sokkal inkább a Loire mellettiek,
Az Alpok közelében a kakas fogja legyőzni őket.

69.

Nem tart tovább a nagy ember színlelt alvása,
Nyugtalanság váltja fel a nyugalmat:
Arany, kék és vörös hadoszlop gyülekezik,
Leigázza Afrikát és csontig rágja. 

70.

A mérleg alatt álló régiók egy része,
Nagy háborúba sodródik a hegyekben:
Az egész nemet és teljes Bizáncot foglyul ejtik,
Ezért hajnalban országról-országra hallatszik a jajkiáltás.





	Nimes-ben a Diana-templom helyén épült St. Sauveur-de-la-Fontaine kolostornál kincset találnak?
	A Vatikán és Franciaország, 1585-89. Medici Katalin hét gyermeke
	Az iráni sah. Európai háborúk.
	Lajos Fülöp trónra lépése, 1830.

Balkáni háborúk. Lehet, hogy már megtörtént, lehet, hogy még nem.





71.
 
By the fury of one who will wait for the water, 
By his great rage the entire army moved: 
Seventeen boats loaded with the noble, 
The messenger come late along the Rhône. 

72.
 
For the pleasure of the voluptuous edict, 
One will mix poison in the faith: 
Venus will be in a course so virtuous 
As to becloud the whole quality of the Sun. 

73.
 
The Church of God will be persecuted, 
And the holy Temples will be plundered, 
The child will put his mother out in her shift, 
Arabs will be allied with the Poles. 


74.
 
Of Trojan blood will be born a Germanic heart 
Who will rise to very high power: 
He will drive out the foreign Arabic people, 
Returning the Church to its pristine pre-eminence. 

75.
 
He will rise high over the estate more to the right, 
He will remain seated on the square stone, 
Towards the south facing to his left, 
The crooked staff in his hand his mouth sealed.




71.

A vízre váró dühe által keltett
Nagy harag megmozgatja az egész hadsereget:
Tizenhét hajó megtöltve nemesekkel,
A hírnök későn jön a Rhone mentén.

72.

A bűnös ediktum kedvéért,
Mérget kevernek a törvénybe:
A Vénusz olyan eredményes lesz a versenyben,
Hogy teljesen elhomályosítja a Nap törvényét.

73.

Isten egyházát üldözni fogják,
És a szent templomokat kifosztják:
Az anya meztelenül, egyetlen ingben kiteszi gyermekét,
Az arabok a lengyelekkel fognak szövetkezni.

74.

Trójai vérből, német szível fog megszületni,
Ó aki igen nagyhatalmúvá válik:
Ki fogja űzni az idegen arab nemzetséget,
Visszavezeti az egyházat korábbi dicsőségéhez.

75.

Vagyonára támaszkodva magasra emelkedik inkább jobb felé,
A négyszögletű kövön ül majd:
Melyet déli irányban helyeznek el az ablaknál,
Kezében a kampós bot, szája összezárva.

 

	Angliai partraszállási k1ísérlet?
	A Poitiers-i ediktum, 1577.
	Európa arab megszállása.
	Európa felszabadítója.
	Valamelyik (eljövendő) pápa?





76.
 
In a free place will he pitch his tent, 
And he will not want to lodge in the cities: 
Aix, Carpentras, L'Isle, Vaucluse Mont, Cavaillon, 
Throughout all these places will he abolish his trace. 

77.
 
All degrees of Ecclesiastical honor 
Will be changed to that of Jupiter and Quirinus: 
The priest of Quirinus to one of Mars, 
Then a King of France will make him one of Vulcan. 

78.
 
The two will not be united for very long, 
And in thirteen years to the Barbarian Satrap: 
On both sides they will cause such loss 
That one will bless the Bark and its cope. 

79.
 
The sacred pomp will come to lower its wings, 
Through the coming of the great legislator: 
He will raise the humble, he will vex the rebels, 
His like will not appear on this earth. 

80.
 
Ogmios will approach great Byzantium, 
The Barbaric League will be driven out: 
Of the two laws the heathen one will give way, 
Barbarian and Frank in perpetual strife.

76.

Szabad helyen állítja fel a sátrát,
Nem akar a városokban élni:
Aix, Carpentras, Ile Vaucluse, Montfavet, Vavaillion,
Mindezen helyekről eltünteti összes nyomát.

77.

Az egyházi megbecsülés minden fokozatát
Jupiter és Quirinius tiszteletére cserélik:
Quirinius papja egyike a marsiaknak,
Aztán egy francia király Vulkánusz emberévé teszi.

78.

A kettő nem marad sokáig egyesülve,
Tizenhárom éven belül a barbár satrapa jön:
Akkora lesz mindkét oldalon a veszteség,
Hogy áldani fogják a Bárkát és kormányosát.

79.

A szent szertartás szárnyai leereszkednek,
Egy nagy törvényhozó eljövetelével:
Felemeli a szegényeket, zaklatja a lázadókat,
Hozzá hasonló nem lesz a Földön.

80.

Ogmios megközelíti a nagy Bizáncot,
A barbár szövetséget elzavarja:
A két törvény közül a pogányt elvetik,
Barbárok és frankok örökös harcban állnak 


	Ismeretlen kor, ismeretlen személy.
	Ismeretlen kor, ismeretlen események.

Két nemzet szövetsége harcban áll a kelettel. A szövetség felbomlik. A Pápa fog békéltetni. 
	Napóleonra vonatkoztatják, de ez erős túlzás lenne. Ismeretlen kor, ismeretlen személy.
	A Kelta Herkules kiveri a barbárokat Európából, de az összetűzések folyamatosak maradnak.






81.
 
The royal bird over the city of the Sun, 
Seven months in advance it will deliver a nocturnal omen: 
The Eastern wall will fall lightning thunder, 
Seven days the enemies directly to the gates. 

82.
 
At the conclusion of the treaty outside the fortress 
Will not go he who is placed in despair: 
When those of Arbois, of Langres against Bresse 
Will have the mountains of Dôle an enemy ambush. 

83.
 
Those who will have undertaken to subvert, 
An unparalleled realm, powerful and invincible: 
They will act through deceit, nights three to warn, 
When the greatest one will read his Bible at the table. 



84.
 
He will be born of the gulf and unmeasured city, 
Born of obscure and dark family: 
He who the revered power of the great King 
Will want to destroy through Rouen and Evreux. 

85.
 
Through the Suevi and neighboring places, 
They will be at war over the clouds: 
Swarm of marine locusts and gnats, 
The faults of Geneva will be laid quite bare.

81.

A királyi madár a Nap városa fölött,
Hét hónapon át fog éjszakánként figyelmeztető jeleket adni:
A Keleti fal ledől villámlás és mennydörgés közt,
Hét nap után az ellenség ott lesz a kapuknál.

82.

Az erőd falain kívül kötött szerződés eredményeként,
Nem fog kivonulni a kétségbeesett:
Amikor Artois, Langres népe Bresse ellen lesz,
Csapdát állít az ellenség Dole hegyeinél.

83.

Azok, akik arra vállalkoznak hogy tönkrezúzzanak
Egy páratlanul hatalmas, erős és legyőzhetetlen országot:
Csellel próbálkoznak, három éjjel figyelmeztetés,
Miközben a legnagyobb ember Bibliát olvas az asztalnál.

84.

Az öbölnél a felmérhetetlenül nagy városban fog születni,
Homályos múltú és néger szülőktől:
Ő aki a nagy király szent erejét akarja
Elpusztítani Rouen-on és Evreux-n keresztül.

85.

Svájcon és a szomszédos területeken,
Háború tör ki a felhők felett:
Tengeri sáskák és szúnyogok raja,
Genf hibái teljes mértékben lelepleződnek. 


	A Maginot-vonal, a berlini fal összeomlása, vagy ismeretlen kor, ismeretlen események.
	Ismeretlen kor, ismeretlen események.

Ismeretlen kor, ismeretlen események. Merénylet az USA ellen?
Ismeretlen kor, ismeretlen események.
	A Népszövetség és a II. Világháború




86.
 
Divided by the two heads and three arms, 
The great city will be vexed by waters: 
Some great ones among them led astray in exile, 
Byzantium hard pressed by the head of Persia. 


87.
 
The year that Saturn is out of bondage, 
In the Frank land he will be inundated by water: 
Of Trojan blood will his marriage be, 
And he will be confined safely be the Spaniards. 


88.
 
Through a frightful flood upon the sand, 
A marine monster from other seas found: 
Near the place will be made a refuge, 
Holding Savona the slave of Turin. 

89.
 
Into Hungary through Bohemia, Navarre, 
and under that banner holy insurrections: 
By the fleur-de-lis legion carrying the bar, 
Against Orléans they will cause disturbances. 

90.
 
In the Cyclades, in Perinthus and Larissa, 
In Sparta and the entire Pelopennesus: 
Very great famine, plague through false dust, 
Nine months will it last and throughout the entire peninsula.

86.

A két fej és a három kar által megosztott,
Nagyvárosra csapást mér a víz:
Néhány nagy ember közülük száműzetésbe kerül,
Bizánciumot keményen szorongatja a perzsa vezér.

87.

Az évben, mikor a Szaturnusz kiszabadul kötöttségéből,
A francia földet víz fogja elárasztani: 
Egy trójai vérből való házasságot köt,  
És spanyolok fogják körülvenni.

88.

Egy szörnyű árvíz után a homokon,
Más tengerekből való tengeri szörnyet találnak:
A hely közelében menedéket építenek,
Savona Torino szolgaságában tartva.

89.

Magyarországra tart Csehországon át Navarra,
Színlelt lázadások zászlaja alatt:
A keresztpántos liliomos sereg viszi a zászlórudat,
Felkel Orleans ellen zavargást keltve.

90.

A Kükládokon, Perinthoszban és Larisszában,
Spártában és az egész Pelopponészoszon:
Igen nagy éhínség, hamis por okozta járvány,
Kilenc hónapig fog tartani az egész félszigeten. 




	Perzsia és Törökország, XVII és XVIII század, vagy ezután bekövetkező események.
	Ismeretlen kor.
	1815. Savoya. Tengeri szörnyről nincs feljegyzés.

Utalhat Anjou-királyainkra, vagy ezután bekövetkező események.
	Vegyi háború a Balkán-félszigeten.




91.
 
At the market that they call that of liars, 
Of the entire Torrent and field of Athens: 
They will be surprised by the light horses, 
By those of Alba when Mars is in Leo and Saturn in Aquarius. 

92.
 
After the see has been held seventeen years, 
Five will change within the same period of time: 
Then one will be elected at the same time, 
One who will not be too comfortable to the Romans. 

93.
 
Under the land of the round lunar globe, 
When Mercury will be dominating: 
The isle of Scotland will produce a luminary, 
One who will put the English into confusion. 

94.
 
He will transfer into great Germany 
Brabant and Flanders, Ghent, Bruges and Boulogne: 
The truce feigned, the great Duke of Armenia 
Will assail Vienna and Cologne. 

95.
 
The nautical oar will tempt the shadows, 
Then it will come to stir up the great Empire: 
In the Aegean Sea the impediments of wood 
Obstructing the diverted Tyrrhenian Sea.

91.

A piacon, melyet a hazugok piacának hívnak,
Torrentből és az athéni mezőkről:
Meglepetést okoznak könnyűlovasságuk révén
Az albánok amikor a Mars az Oroszlánban, a Szaturnusz a Vízöntőben lesz.

92.

Miután tizenhét évig birtokolta a széket,
Öt fogja váltani ugyanennyi idő alatt:
Aztán ugyanennyi időre választanak egyet,
Egyet, aki nem lesz nagyon kényelmes a rómaiaknak.

93.

A telihold alatti földről,
Amikor a Merkúr uralkodik:
A Skót sziget olyan fényes személyt ad,
Aki összezavarja az angolokat.

94.

Németországot nagyobbá teszi,
Brabantot, Flandriát, Gentet, Brugest és Bolognet:
Hitszegés történik, a nagy örmény herceg,
Bécset és Kölnt fogja megrohanni.

95.

A tengeri evező felébreszti az árnyakat,
Majd mindez felkavarja a nagy birodalmat:
Az Égei-tengeren blokkolják a közlekedést,
A Tirrén-tenger szállítmányait szétszórják.




	Albán lovastámadás. Ismeretlen kor.
	III. Pál, 1534-1549, valamint az utána következők. Hozzá képest a 6. pápa XIII. Gergely, a naptárreformer. Esetleg a jövő?

I. Károly, esetleg Charlie hercege.
Hitler és Oroszország, 1939-40.
	Pusztító tengeri csaták és blokádok. Ismeretlen kor.




96.
 
The rose upon the middle of the great world, 
For new deeds public shedding of blood: 
To speak the truth, one will have a closed mouth, 
Then at the time of need the awaited one will come late. 

97.
 
The one born deformed suffocated in horror, 
In the habitable city of the great King: 
The severe edict of the captives revoked, 
Hail and thunder, Condom inestimable. 

98.
 
At the forty-eighth climacteric degree, 
At the end of Cancer very great dryness: 
Fish in sea, river, lake boiled hectic, 
Béarn, Bigorre in distress through fire from the sky. 

99.
 
Milan, Ferrara, Turin and Aquileia, 
Capua, Brindisi vexed by the Celtic nation: 
By the Lion and his Eagle’s phalanx, 
When the old British chief Rome will have. 

100.
 
The incendiary trapped in his own fire, 
Of fire from the sky at Carcassonne and the Comminges: 
Foix, Auch, Mazères, the high old man escaped, 
Through those of Hesse and Thuringia, and some Saxons.

96.

A rózsa a nagyvilág közepén,
Új tények miatt emberek vére fog folyni:
Az igazság kimondása miatt, összezárja a száját,
Aztán a szükségben későn jön, az akit várnak.

97.

A torzan születettet kegyetlenül megkínozzák,
A nagy király által lakott városban:
Az elfogottak szigorú ediktumát visszavonják,
Jégeső és mennydörgés, mérhetetlen megbocsátás.

98.

A negyvennyolcadik klimaterikus fokon,
A Rák jegyének végén nagy szárazság:
Halak a tengerben, folyóban, tóban főve elenyésznek,
Bearn-t, Bigorre-t égi tűzcsapás éri.

99.

Milánó, Ferrara, Torinó és Aquileia,
Capua, Briondisi kelta nemzet zaklatása alatt:
Az Oroszlán és a Sas hadoszlopai által,
Amikor az öreg brit vezér Rómában lesz.

100.

A gyújtogatót saját tüze ejti csapdába,
Tűz sújt az égből Carcassonra és COmminges-ra:
Foix-ra, Auch-ra, Mazieres-re, a .agas rangú öreg megmenekül,
A hesseniek, a szások és a thüringiaiak megmentik.


	Ismeretlen kor, ismeretlen események.
	A vasálarcos és a nantes-i ediktum?

Franciaországban nyárvégi aszály, légi támadás, esetleg rakétatámadás vagy meteor-becsapódás.
	Napóleon és az utolsó Stuart, 1807.
	A II. Világháborúban a németekre mért ellencsapás, esetleg a jövőben Franciaországot érő rakétatámadás, vagy meteor-becsapódás.




