1.
 
Around the Pyrenees mountains a great throng 
Of foreign people to aid the new King: 
Near the great temple of Le Mas by the Garonne, 
A Roman chief will fear him in the water. 

2. 
 
In the year five hundred eighty more or less, 
One will await a very strange century: 
In the year seven hundred and three the heavens witness thereof, 
That several kingdoms one to five will make a change. 

3.
 
The river that tries the new Celtic heir 
Will be in great discord with the Empire: 
The young Prince through the ecclesiastical people 
Will remove the scepter of the crown of concord. 

4.
 
The Celtic river will change its course, 
No longer will it include the city of Agrippina: 
All changed except the old language, 
Saturn, Leo, Mars, Cancer in plunder. 

5.
 
Very great famine through pestiferous wave, 
Through long rain the length of the arctic pole: 
Samarobryn one hundred leagues from the hemisphere, 
The will live without law exempt from politics.
1.

A Pireneusok hegyei körül nagy tömeg,
Idegen nemzet segíti az új királyt:
Mas Geronne-menti nagy templománál,
Egy római vezér félni fog tőle a vízen.

2.

Az ötszáznyolcvan körüli években,
Nagyon különös évszázadra várnak:
Hétszázháromban az ég változásoknak lesz tanúja,
Több országban, ezek száma egy és öt közötti.


3.

A folyó igazolja az új kelta örököst,
Nagy diszharmónia támad a birodalomban:
Az ifjú herceg az egyháziakra támaszkodva,
Eltávolítja a béke koronájának jogarát.

4.

A francia folyó megváltoztatja folyását,
Nem tartja meg többé Agrippina városát:
Minden megváltozik a régi nyelv kivételével,
Szaturnusz az Oroszlánban, Mars a Rák felé.

5.

Igen súlyos éhínség a pestisjárvány miatt,
Az északi sarokig elnyúló hosszas esőzéssel:
Samarobrin száz mérföldre a féltekétől,
Törvény nélkül élnek majd a jogfosztott emberek



	Az említett római vezér még azonosítatlan.
	1580-ban a hetedik háborúnak nevezett polgárháború dúl, 1703-ban XIV. Lajos egész Európával harcol. Az országok: Szicília, Németalföld, Amerika és Spanyolország.

Egy legenda szerint a francia trón újszülött örököseit a Rajnáig úsztatták.
Francia határváltozás. A Rajna többé nem határ.
	A klímaváltozás(?) következtében az északi pólusig eső hull. A felmelegedés(?) miatt hatalmas járvány dúl. Az emberlakta űrállomás (vagy robotplatform), 450-500 km-re kering a Földtől, ahol teljesen eluralkodik a káosz.




6.
 
There will appear towards the North 
Not far from Cancer the bearded star: 
Susa, Siena, Boeotia, Eretria, 
The great one of Rome will die, the night over. 

7.
 
Norway and Dacia and the British Isle 
Will be vexed by the united brothers: 
The Roman chief sprung from Gallic blood 
And his forces hurled back into the forests. 

8.
 
Those who were in the realm for knowledge 
Will become impoverished at the change of King: 
Some exiled without support, having no gold, 
The lettered and letters will not be at a high premium. 

9.
 
In the sacred temples scandals will be perpetrated, 
They will be reckoned as honors and commendations: 
Of one of whom they engrave medals of silver and of gold, 
The end will be in very strange torments. 

10.
 
In a short time the temples with colors 
Of white and black of the two intermixed: 
Red and yellow ones will carry off theirs from them, 
Blood, land, plague, famine, fire extinguished by water.



6.

Észak felől fog megjelenni,
Nem messze a Ráktól üstökös csillag:
Susa, Siean, Boetia, Eretria,
Meghal Rómában a nagy ember, oszlik az éjszaka.

7. 

Norvégiát, Dáciát és a Brit szigeteket,
Zaklatni fogják az egyesült fivérek:
A római vezér francia vérből származik,
Csapataikat visszaszorítják az erdőkbe.

8.

Akik a tudomány birodalmában éltek,
El fognak gyengülni a királyváltás miatt:
Némelyeket száműznek támasz és arany nélkül,
A tanulásnak és a tanultaknak nem lesz elismertsége.

9.

A szent templomokban botrányokat okoznak,
Ezt dicsőnek és dicséretre méltónak tartják:
Egyiküknek ezüst és aranyérmeket vernek,
Különös kínzásokkal lesz vége.




10.

Rövid időn belül a templomok színei,
Fehér és fekete összekeverednek:
Vörösek és sárgák elveszik tőlük ami az övék,
Vér, föld, betegség, éhség, tűz, víz kerget őrületbe




	IX. Pius 1878 februárjában hal meg. Utóda, xIII Leo címerében üstökös volt. Esetleg be nem teljesült jóslat, egy üstökös-jelenség idején távozó pápáról.
	Hitler és Mussolini.
	Nostradamus halála után csökkenni fog a tudás és a tanulás értéke.

A francia forradalom idejére vonatkozhat, az egyházüldözésekre.
Talán az előző sor folytatása, vagy betig újabb kori egyházüldözések.




11.
 
The seven branches will be reduced to three, 
The elder ones will be surprised by death, 
The two will be seduced to fratricide, 
The conspirators will be dead while sleeping. 

12.
 
To raise forces to ascend to the empire 
In the Vatican the Royal blood will hold fast: 
Flemings, English, Spain with Aspire 
Against Italy and France will he contend. 

13.
 
A doubtful one will not come far from the realm, 
The greater part will want to uphold him: 
A Capitol will not want him to reign at all, 
He will be unable to bear his great burden. 

14.
 
Far from his land a King will lose the battle, 
At once escaped, pursued, then captured, 
Ignorant one taken under the golden mail, 
Under false garb, and the enemy surprised. 

15.
 
Under the tomb will be found a Prince 
Who will be valued above Nuremberg: 
The Spanish King in Capricorn thin, 
Deceived and betrayed by the great Wittenberg.



11.

A hét ág háromra csökken,
Az idősebbek váratlan halált halnak:
Ketten testvérgyilkos harc felé sodródnak,
Az összeesküvőket alvás közben éri a halál.

12.

Csapatokat szerez a birodalom leigázására,
Vatikánban a királyi vér ki fog tartani:
Flamandok, angolok, spanyolok, Aspire-iaiak,
Olaszország és Franciaország ellen fognak kelni.

13.

Egy kétkedő közel kerül az uralkodáshoz,
A többség kész lenne támogatni:
Egy Kapitólium egyáltalán nem akarja uralmát,
Nem lesz képes elviselni nagy felelősségét.

14.

Távol országától egy király elveszti a csatát,
Gyorsan megszökik, üldözéskor elfognak,
Egy ártatlant, aki arany sodronyinget visel,
Az álruha meglepi az ellenséget.

15.

A sírkő alatt herceget találnak,
Aki Nürnberg fölé emelné őt:
A spanyol királyt a Bak gyengülésekor,
Becsapja és elárulja a nagy Wittemberg.




	Franciaország 1575-88. Medici Katalin hét gyermeke közül már csak három él.
	1870 előtt nem létezett Olaszország. Egy francia pápa idején az angolok szövetkezni fognak a Habsburgokkal Olaszország és Franciaország ellen.
	Az Olaszországban uralkodó Savoyai ház bukása.
	I. Sebestyén portugál király, 1578.
	Ismeretlen korban ősszel történő események.





16.
 
That which will be carried off by the young Hawk, 
By the Normans of France and Picardy: 
The black ones of the temple of the Black Forest place 
Will make an inn and fire of Lombardy. 

17.
 
After the files the ass-drivers burned, 
They will be obliged to change diverse garbs: 
Those of Saturn burned by the millers, 
Except the greater part which will not be covered. 


18.
 
The great King abandoned by the Physicians, 
By fate not the Jew's art he remains alive, 
He and his kindred pushed high in the realm, 
Pardon given to the race which denies Christ. 

19.
 
The true flame will devour the lady 
Who will want to put the Innocent Ones to the fire: 
Before the assault the army is inflamed, 
When in Seville a monster in beef will be seen. 

20.
 
The feigned union will be of short duration, 
Some changed most reformed: 
In the vessels people will be in suffering, 
Then Rome will have a new Leopard.





16.

Elragadják majd az ifjú sólyomtól,
A francia és picardiai normannok:
A feketék a Fekete-erdő templomából.
Kocsmát és tüzet visznek Lombardiába.


17.

A bűnbánati gyertya elégetése után a szamárhajtókat,
Más ruhák viselésére kényszerítik:
A Szaturnusztól valókat elégetik a molnárok,
A nagyobb részt kivéve, őket nem bántják.

18.

A nagy királyt elhanyagolják az orvosok,
A sorsnak, s nem a zsidó ügyeskedésének köszönhetően életben marad:
Ő és népe felemelkedik országában,
Kegyelmet kap a Krisztust megtagadó faj.

19.

Igaz tűz borítja el az asszonyt,
Aki tűzbe akarja vetni az ártatlanokat:
Közel a támadáshoz fellelkesül a hadsereg,
Amikor egy szörnyű ökröt látnak Sevillában.

20.

A hamis egység rövid ideig fog tartani.
Részben változtatják, többségében megreformálják:
A hajókon szenvedni fog a nép,
Aztán Rómának új Leopárdja lesz.



	A feketék a Benedek-rendiek lehetnek, kolostoruk is volt a Fekete-erdőben. A többi homályos.
	???

Nem tudni melyik királyra és melyik népre vonatkozik.
talán bikaviadalról van szó, de nem világos, ki a királynő.
XXIII. János kezdeményezéseinek részleges kudarca.



21.
 
When those of the arctic pole are united together, 
Great terror and fear in the East: 
Newly elected, the great trembling supported, 
Rhodes, Byzantium stained with Barbarian blood. 


22.
 
Within the land of the great heavenly temple, 
Nephew murdered at London through feigned peace: 
The bark will then become schismatic, 
Sham liberty will be proclaimed everywhere. 

23.
 
Coins depreciated by the spirit of the realm, 
And people will be stirred up against their King: 
New peace made, holy laws become worse, 
Paris was never in so severe an array. 

24.
 
Mars and the scepter will be found conjoined 
Under Cancer calamitous war: 
Shortly afterwards a new King will be anointed, 
One who for a long time will pacify the earth. 

25.
 
Through adverse Mars will the monarchy 
Of the great fisherman be in ruinous trouble: 
The young red black one will seize the hierarchy, 
The traitors will act on a day of drizzle. 


21.

Amikor az északi pólus népei eggyé válnak,
Hatalmas terror és félelem Keleten:
Az újonnan választott, a támogatott, igencsak reszket
Rodoszt és Bizáncot barbár vér szennyezi.

22.

A nagy mennyei templom országában,
Megölik az unokaöcsöt Londonban hamis béke leple alatt:
A bárkán ekkor szakadás támad,
Kijátszott szabadságról kiabálnak mindenfelé.

23.

Az ország lelkiállapota lerontja a védelmet,
Az embereket fellázítják a királyuk ellen:
Új békét kötnek, a szent törvényeket lerontják,
Párizs nem volt még ilyen súlyos zűrzavarban.

24.

Mars és a jogar együtt áll,
A Rák jegyében háború:
Nem sokkal később új királyt emelnek fel,
Ő lesz, aki hosszú időre megbékíti a földet.

25.

Mars szembenállván a Monarchiával,
A nagy halász pusztító bajba kerül:
Az ifjú vörös király veszi át az uralmat,
Ködös napon lépnek fel az árulók.



	Az északi népek összefognak, rémület és félelem keleten, választási csalás, népirtások.
	A Vatikánban szakadás támad egy angol uralkodó rokonának megölése miatt. 
	Francia forradalom.

háború az 1980-as években, vagy később.
	Viktor Emánuel és az olasz forradalom.



26.
 
For four years the seat will be held with some little good, 
One libidinous in life will succeed to it: 
Ravenna, Pisa and Verona will give support, 
Longing to elevate the Papal cross. 

27.
 
Within the Isles of five rivers to one, 
Through the expansion of the great Chyren Selin: 
Through the drizzles in the air the fury of one, 
Six escaped, hidden bundles of flax. 

28.
 
The great Celt will enter Rome, 
Leading a throng of the exiled and banished: 
The great Pastor will put to death every man 
Who was united at the Alps for the cock. 

29.
 
The saintly widow hearing the news, 
Of her offspring placed in perplexity and trouble: 
He who will be instructed to appease the quarrels, 
He will pile them up by his pursuit of the shaven heads. 

30.
 
Through the appearance of the feigned sanctity, 
The siege will be betrayed to the enemies: 
In the night when they trusted to sleep in safety, 
Near Brabant will march those of Liège.

26.

Négy évig némi jó származik a szék birtoklásából,
Aztán szabados életű fogja követni:
Ravenna, Pisa és Verona támogatni fogja,
Vágyik felemelni a pápa keresztjét.


27.

Öt folyó egyesülésénél lévő szigeteken,
A nagy Chyren Selin növekedése által:
A levegő ködfoltjain át sújt le a dühös ember,
Hatan megmenekülnek a lenbálákba rejtőzve.

28.

A nagy kelta behatol Rómába,
Menekültek és száműzöttek tömege élén:
A nagy Pásztor minden férfit halálra adna,
Aki az Alpokon túl a Kakas mellé gyülekezik.

29.

A szent özvegy hallván a híreket,
Rémültté és kétségbeesetté válik:
Ő aki eljön majd lecsendesíteni a vihart,
Üldözése közben borotvált fejeket rak halomba.


30.

Szentéletűségüket álnokul tettetve,
Elárulják a széket az ellenségnek:
Éjszaka, amikor azt hiszik biztonságban alszanak,
Liege népe Brabantig fog menetelni.



	XXIII. János pápa. Népszerűbb volt mint bármelyik elődje évszázadokon át. VI. Pál követte.
	Henrik (Franciaország?) Selin (Törökország(?) közti konfliktus?
	VII. Pius és Napóleon? - bár a pápa igen kedves volt fogvatartóival.

Medici Katalin és a fiai. A Szent Bertalan éj,
	Nem biztos, hogy tényleg Vatikánról van szó. Ismeretlen események.





31.
 
The King will find that which he desired so much 
When the Prelate will be blamed unjustly: 
His reply to the Duke will leave him dissatisfied, 
He who in Milan will put several to death. 

32.
 
Beaten to death by rods for treason, 
Captured he will be overcome through his disorder: 
Frivolous counsel held out to the great captive, 
When Berich will come to bite his nose in fury. 

33.
 
His last hand through sanguinary, 
He will be unable to protect himself by sea: 
Between two rivers he will fear the military hand, 
The black and irate one will make him rue it. 

34.
 
The device of flying fire 
Will come to trouble the great besieged chief: 
Within there will be such sedition 
That the profligate ones will be in despair. 

35.
 
Near the Bear and close to the white wool, 
Aries, Taurus, Cancer, Leo, Virgo, 
Mars, Jupiter, the Sun will burn a great plain, 
Woods and cities letters hidden in the candle.

31.

A király megkapja azt, amire nagyon vágyott,
Amikor igazságtalanul elfogják a Prelátust:
Adott válasza a Ducét elégedetlenné teszi,
Őt, aki Milánóban sokakat halálba küld.

32.

Halálra botozzák árulás miatt,
Elfogatván legyőzik a fejetlenség miatt:
Mihaszna tanácsot kap a jelentős fogoly,
Amikor eljön Berich és dühében megharapja az orrát.

33.

Végül Alus fogja le vérengző kezét,
Nem tudja magát megvédeni a tengeren:
Két folyó közt félni fogja a fegyvereseket,
A dühös fekete király fájdalmat okoz neki.

34.

A repülő tüzű gép,
Bajba sodorja az ostromlott nagy vezért:
Bent olyan mértékű lesz a lázadás,
Hogy kétségbeesnek a magukra maradtak.

35.

A Medve mellett közel a fehér gyapjúhoz,
Kos, Bika, Rák, Oroszlán, Szűz,
Mars, Jupiter, a Nap, síkságot fog égetni,
Fákat és városokat, gyertyába rejtett betűk.



	A bíboros, Mussolini és a Milánói kivégzések.
	???
	A harmadik Antikrisztus neve?
	Légitámadás Ismeretlen korban.
	Egy nagy síkságon bekövetkező aszály.





36.

Neither good nor evil through terrestrial battle 
Will reach the confines of Perugia, 
Pisa to rebel, Florence to see an evil existence, 
King by night wounded on a mule with black housing. 


37.
 
The ancient work will be finished, 
Evil ruin will fall upon the great one from the roof: 
Dead they will accuse an innocent one of the deed, 
The guilty one hidden in the copse in the drizzle. 

38.
 
The enemies of peace to the profligates, 
After having conquered Italy: 
The bloodthirsty black one, red, will be exposed, 
Fire, blood shed, water colored by blood. 

39.
 
The child of the realm through the capture of his father 
Will be plundered to deliver him: 
Near the Lake of Perugia the azure captive, 
The hostage troop to become far too drunk. 

40.
 
To quench the great thirst the great one of Mainz 
Will be deprived of his great dignity: 
Those of Cologne will come to complain so loudly 
That the great rump will be thrown into the Rhine.



36.

Sem jó sem rossz nem származik a szárazföldi csatából,
Mely eljut Perugia határáig:
Pisa lázad, Firenze gonosz időszakot él át,
Az éjjel megsebesült király öszvéren keres sötét menedéket.,

37.

Az ősi munkát befejezik,
Gyilkos törmelék zuhan a tetőről a nagy emberre:
Halála után egy ártatlant fognak vádolni a tettel,
A bűnös elrejtőzik a ködös erdőben.


38.

A béke züllött ellenségeire,
Miután elfoglalták Olaszországot:
A vérszomjas király, vörös fog támadni,
Tűz, vérontás, a vizet vér színezi.

39.

A királyság gyermeke apja miatt fogságban,
Nem lesz képes megmenteni:
A Trasimene-tónál az azúrkék fogságban,
A túszt őrző csapat rettenetesen leittasodik.


40.

Hogy oltsák a Manz-i nagyember hatalmas szomjúságát,
Megfosztják nagy méltóságától:
A kölniek oly hevesen fognak panaszkodni,
Hogy a Rajnába dobják a nagyfenekűt.




	Ismeretlen kor, isleretlen szereplők.
	Ismeretlen kor, ismeretlen helyszín.

ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.
Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.
	A Német-római császárság, 1806.




41.
 
The second chief of the realm of Annemark, 
Through those of Frisia and of the British Isle, 
Will spend more than one hundred thousand marks, 
Exploiting in vain the voyage to Italy. 

42.
 
To Ogmios will be left the realm 
Of the great Selin, who will in fact do more: 
Throughout Italy will he extend his banner, 
He will be ruled by a prudent deformed one. 

43.
 
For a long time will she remain uninhabited, 
Around where the Seine and the Marne she comes to water: 
Tried by the Thames and warriors, 
The guards deceived in trusting in the repulse. 

44.
 
By night the Rainbow will appear for Nantes, 
By marine arts they will stir up rain: 
In the Gulf of Arabia a great fleet will plunge to the bottom, 
In Saxony a monster will be born of a bear and a sow. 

45.
 
The very learned governor of the realm, 
Not wishing to consent to the royal deed: 
The fleet at Melilla through contrary wind 
Will deliver him to his most disloyal one.

41.

D’Annemark királyság második vezére,
Frízia és a Brit-szigetek ura is:
Elkölt több mint százezer márkát,
Hogy feleslegesen elherdálja Olaszországi utazásra.

42.

Ogmiosra marad az ország,
A nagy Selintől, aki még többre viszi:
Olaszország-szerte kiterjeszti uralmát,
Óvatos hamissággal fog kormányozni.

43.

Hosszú időn át lakatlan lesz,
A Szajna és a Marne vízgyűjtő területén:
Tamise és harcosai próbára teszik,
Az őröket elhitetve, hogy meghátrálnak.


44.

Éjszaka szivárvány tűnik fel Nantes környékén,
Tengeri akciókkal esőt fognak fakasztani:
Az Arab-öbölben nagy flottát süllyesztenek el,
Szászországban szörny születik egy medvétől és egy kocától.


45.

Az ország nagytudású kormányzója,
Nem kívánja helyeselni a királyi tettet:
A flotta Melillánál ellenszélben,
Kiszolgáltatja őt leggonoszabb ellenfelének. 



	Anna hercegnő és Mek Phillips?
	Talán a törökök legyőzése után felemelkedő Habsburg-birodalom?
	vonatkoztatható a II. Világháborúra is. Vagy a jövő.
	Mesterséges esőkeltés, súlyos flottaveszteségek a Közel-Keleten.
	Talán a spanyol polgárháború.





46.
 
A just one will be sent back again into exile, 
Through pestilence to the confines of Nonseggle, 
His reply to the red one will cause him to be misled, 
The King withdrawing to the Frog and the Eagle. 

47.
 
The two great ones assembled between two mountains 
Will abandon their secret quarrel: 
Brussels and Dôle overcome by Langres, 
To execute their plague at Malines. 

48.
 
The too false and seductive sanctity, 
Accompanied by an eloquent tongue: 
The old city, and Parma too premature, 
Florence and Siena they will render more desert. 

49.
 
The great Pontiff of the party of Mars 
Will subjugate the confines of the Danube: 
The cross to pursue, through sword hook or crook, 
Captives, gold, jewels more than one hundred thousand rubies. 


50.
 
Within the pit will be found the bones, 
Incest will be committed by the stepmother: 
The state changed, they will demand fame and praise, 
And they will have Mars attending as their star.

46.

Csak egy igaz ember küldenek vissza száműzetésbe,
Járvány-sújtott vidéken át Nonseggle határára:
A vörösnek adott válasza félrevezető.
A király a békához és a sashoz vonul vissza

47.

A két nagy ember két hegy között találkozik,
Felhagynak titkos viszályukkal:
Brüsszelt és Dole-t legyőzi Langres,
Hogy véget vessen a malines-i pestisnek.


48.

A túlságosan hamis és csábító szentség,
Ékesszólással is társul:
Az ősi város és Párma túlságosan siet,
Firenze és Siena még inkább elnéptelenedik.

49.

A nagy pápa a háborúpártiak oldalán,
Akik le fogják igázni a Duna mentét:
Horoggá vagy kampóvá formált vaskeresztekkel üldöznek foglyokat,
Arany, ékszerek és több mint százezer rubin megszerzéséért.

50.

Csontokat fognak találni a kutakban,
A mostohaanyával vérfertőzést követnek el:
Az állam megváltozik, hírnevet és dicsőséget fog hajszolni,
És felmenőben lesz csillaguk a Mars 


	Talán Napóleon 100 napos visszatérése és menekülési iránya (a sas - Ausztria).
	Francia hódítás, valamint I. Miksa és a pápa között kötött szerződés.
	Talán valamelyik ravasz és hódító pápa?
	A nácik Duna-menti hódításai, a horogkereszt, és XII. Pius pápa.

???




51.
 
People assembled to see a new spectacle, 
Princes and Kings amongst many bystanders, 
Pillars walls to fall: but as by a miracle 
The King saved and thirty of the ones present. 

52.
 
In place of the great one who will be condemned, 
Outside the prison, his friend in his place: 
The Trojan hope in six months joined, born dead, 
The Sun in the urn rivers will be frozen. 

53.
 
The great Celtic Prelate suspected by the King, 
By night in flight he will leave the realm: 
Through a Duke fruitful for his great British King, 
Byzantium to Cyprus and Tunis unsuspected. 



54.
 
At daybreak at the second crowing of the cock, 
Those of Tunis, of Fez and of Bougie, 
By the Arabs the King of Morocco captured, 
The year sixteen hundred and seven, of the Liturgy. 

55.
 
By the appeased Duke in drawing up the contract, 
Arabesque sail seen, sudden discovery: 
Tripoli, Chios, and those of Trebizond, 
Duke captured, the Black Sea and the city a desert.

51.

Az emberek új látványosságra gyűlnek össze,
Hercegek és királyok a sok néző között:
Oszlopok és falak omlanak le: ám csodás módon,
Megmenekül a király és harmincegy jelenlevő.

52.

Az elítélt nagy ember helyett,
Ő a börtönön kívül, a barátja a helyén:
A trójai reménység hat hónap után meghal,
A Nap a vízöntőben, a folyók befagynak.

53.

A nagy francia prelátust meggyanúsítja a király,
Éjjel fogja elhagyni a birodalmat:
A nagy brit király iránt hűséges herceg segítségével,
Bizáncon át Ciprusra és Tuniszba jut észrevétlenül.

54.

Hajnalban a második kakasszóra,
Tuniszból, Fezből és Bougie-ből,
Az arabok elfogják a marokkói királyt,
A liturgia szerinti hatszázhetedik esztendőben.


55.

A lehiggadt herceg megfogalmazza a szerződést,
Váratlanul arab vitorlásokat pillantanak meg:
Tripoli, Chirosz és Trapezund lakói,
A herceg fogságban, a Fekete-tenger és a város elnéptelenedik.




	Az 1939-es Hitler-elleni merényletben a bomba a szószék mögötti oszlopba volt rejtve.
	XVII. Lajos esetleges megmenekülése. 
	Egy francia bíboros menekülése.

Egy be nem teljesült jóslat?
Ismeretlen kor, ismeretlen személyek




56.
 
The dreaded army of the Narbonne enemy 
Will frighten very greatly the Hesperians: 
Perpignan empty through the blind one of Arbon, 
Then Barcelona by sea will take up the quarrel. 

57.
 
He who was well forward in the realm, 
Having a red chief close to the hierarchy, 
Harsh and cruel, and he will make himself much feared, 
He will succeed to the sacred monarchy. 

58.
 
Between the two distant monarchs, 
When the clear Sun is lost through Selin: 
Great enmity between two indignant ones, 
So that liberty is restored to the Isles and Siena. 

59.
 
The Lady in fury through rage of adultery, 
She will come to conspire not to tell her Prince: 
But soon will the blame be made known, 
So that seventeen will be put to martyrdom. 

60.
 
The Prince outside his Celtic land 
Will be betrayed, deceived by the interpreter: 
Rouen, La Rochelle through those of Brittany 
At the port of Blaye deceived by monk and priest.



56.

A Narbonne-i ellenség rettegett serege,
Igencsak megrémíti a nyugatiakat:
Perpignan kiürül az Arbon-i vak miatt,
Aztán Barcelona fegyverrel lép fel a tenger felöl.

57.

Ő, aki magasan áll az országban,
Vörös főnöke révén közel a hierarchiához:
Kemény és kegyetlen, félelmetessé teszi önmagát,
Aki a szent monarchia trónjára lép.

58.

A két távoli uralkodó között,
Amikor a fényes Napot elnyeli a Hold:
Nagy viszály a két méltatlankodó közt,
Ezért helyreáll a Szigetek és Siena szabadsága.

59.

A házasságtörés miatt dühös őrjöngő nő,
Összeesküvést sző, s nem szól a hercegének:
De nem sokkal később a bűnöst megismerik,
Ezért tizenheten jutnak a mártírok sorsára.

60.

A herceget francia földjén kívül,
Elárulják, becsapja a tolmács:
Rouen, La Rochelle a bretagne-iak kezén,
Blaye kikötőjénél szerzetes és pap félrevezeti őket.


	Perpignan ostroma, 1597
	Kegyetlen bíboros lép a pápai trónra.
	II. Fülöp és II. Henrik.
	Ismeretlen kor, ismeretlen helyszín.

Ismeretlen kor, ismeretlen személyek.






61.
 
The great carpet folded will not show 
But by halved the greatest part of history: 
Driven far out of the realm he will appear harsh, 
So that everyone will come to believe in his warlike deed. 

62.
 
Too late both the flowers will be lost, 
The serpent will not want to act against the law: 
The forces of the Leaguers confounded by the French, 
Savona, Albenga through Monaco great martyrdom. 

63.
 
The lady left alone in the realm 
By the unique one extinguished first on the bed of honor: 
Seven years will she be weeping in grief, 
Then with great good fortune for the realm long life. 

64.
 
No peace agreed upon will be kept, 
All the subscribers will act with deceit: 
In peace and truce, land and sea in protest, 
By Barcelona fleet seized with ingenuity. 


65.
 
Gray and brown in half-opened war, 
By night they will be assaulted and pillaged: 
The brown captured will pass through the lock, 
His temple opened, two slipped in the plaster.


61.

A nagy szőnyeg összehajtva nem mutatja,
Csak a felét a történet nagyobb részének:
Messze kiűzetve az országból keménynek tűnik majd,
Így mindenki el fogja hinni haditetteit.

62.

Túl késő, mindkét virág elveszik,
A kígyó nem akar a törvény ellen tenni:
A szövetkezők erejét megzavarják a franciák,
Savona, Albenga, Monaco miatt mártíromságot szenved.


63.

Magára marad az úrnő az uralkodásban,
Egyetlenje elsőnek hanyatlik az ágyára becsületben:
Hét évig fogja siratni fájdalmában,
Aztán hosszú életen át fényesen uralkodik.


64.

Semmilyen béke-egyezményt nem tartanak meg,
Valamennyi résztvevőt becsapják:
Békében és nyugalomban, szárazon és vízen tiltakoznak:
Barcelona ravaszsággal elfogja a flottát.

65.

Szürkéket és barnákat a félig kinyilvánított háborúban 
Éjszaka megostromolnak és kifosztanak:
Az elfogott barna kijut a zár alól,
Temploma nyitva, ketten a mészben égnek meg.




	Ismeretlen hely, ismeretlen idő.
	Téves négysoros(?) Monacót szerződés kötötte Spanyolországhoz, Savona és Albenga Génua birtoka volt.

Medici Katalin és gyermekei.
	Ismeretlen hely, ismeretlen idő.
	Esetleg szerzetesrendek közötti viszály?




66.
 
At the foundation of the new sect, 
The bones of the great Roman will be found, 
A sepulcher covered by marble will appear, 
Earth to quake in April poorly buried. 

67.
 
Quite another one will attain to the great Empire, 
Kindness distant more so happiness: 
Ruled by one sprung not far from the brothel, 
Realms to decay great bad luck. 

68.
 
When the soldiers in a seditious fury 
Will cause steel to flash by night against their chief: 
The enemy Alba acts with furious hand, 
Then to vex Rome and seduce the principal ones. 

69.
 
The great pity will occur before long, 
Those who gave will be obliged to take: 
Naked, starving, withstanding cold and thirst, 
To pass over the mountains committing a great scandal. 

70.
 
Chief of the world will the great Chyren be, 
Plus Ultra behind, loved, feared, dreaded: 
His fame and praise will go beyond the heavens, 
And with the sole title of Victor will he be quite satisfied.



66.

Az új szekta alapításánál,
A nagy római férfi csontjait megtalálják:
Márvánnyal borított koporsó fog felbukkanni,
Reng a föld áprilisban, rosszul temetik el.

67.

Egészen más ember emelkedik a birodalom élére,
Messze nem jósága, inkább szerencséje folytán:
Olyantól irányítva, aki nemrég kelt ki ágyából,
Szerencsétlenség rontja meg az egész országot.

68.

Amikor a katonák lázadó dühükben,
Éjjel támadnak vezérük ellen húsba vágva:
Alba ellensége haragos kézzel zaklatja Rómát,
Dühét Rómára zúdítja és elcsábítja főembereket.


69.

A nagy baj nem fog sokáig tartani,
Azok, akik adtak, most kénytelenek kérni:
Meztelen, éhezve, hideget tűrve és szomjazva,
Átkelnek a hegyeken, nagy botrányt okozva.


70.

A világ ura a nagy Chyren lesz,
Nagyobb lesz, mint „Plus ultra”, jobban szeretett, félt és rettegett:
Híre és dicsősége az égnél is magasabbra emelkedik,
Nagyon elégedett lesz egyetlen címmel: győztes.




	Keresztény(?) szekta alapításánál rábukkannak egy áprilisi római földrengés során valamelyik pápa koporsójára.
	Ismeretlen szereplők, ismeretlen kor.
	Alba hercege.

A papság szétkergetése 1792. körül.
	Az eljövendő világ ura.




71.
 
When they will come to give the last rites to the great King 
Before he has entirely given up the ghost: 
He who will come to grieve over him the least, 
Through Lions, Eagles, cross crown sold. 

72.
 
Through feigned fury of divine emotion 
The wife of the great one will be violated: 
The judges wishing to condemn such a doctrine, 
She is sacrificed a victim to the ignorant people. 

73.
 
In a great city a monk and artisan, 
Lodged near the gate and walls, 
Secret speaking emptily against Modena, 
Betrayed for acting under the guise of nuptials. 

74.
 
She chased out will return to the realm, 
Her enemies found to be conspirators: 
More than ever her time will triumph, 
Three and seventy to death very sure. 

75.
 
The great Pilot will be commissioned by the King, 
To leave the fleet to fill a higher post: 
Seven years after he will be in rebellion, 
Venice will come to fear the Barbarian army.

71.

Amikor eljönnek megadni a végtisztességet a nagy királynak,
Mielőtt végleg visszaadná lelkét:
Ő aki a legkevésbé fogja gyászolni,
Viseli az oroszlánt a sast és a keresztet.

72.

Mennyei érzelmek színlelt dühével,
Súlyos bűnt követnek el a nagy ember asszonyán:
Az efféle doktrínát elítélni szándékozó bírák,
A tudatlan emberek kezére adják az áldozatot

73.

A nagy városban egy szerzetest és egy kőművest,
A kapu és a falak közelében szállásolnak el:
Titkon elbújva Modena ellen beszélnek,
Esküvő leple alatt cselekedve, elárultatnak.

74.

Az elűzött lány visszatér az uralomba,
Ellenfeleit összeesküvőnek találják:
Valamennyinél diadalmasabb lesz kora,
Bizonyára három és hetven évvel éri a halál.

75.

A nagy kormányos megbízza a Király,
Hogy hagyja a flottát és lépjen magasabb posztra:
Hét év múlva lázadásban vesz részt,
Velence félni fog a barbár hadseregtől.



	Nem tudni melyik király haláláról van szó.

Alekszandra cárné és Raszputyin, 1912-17
	Ismeretlen ko,r ismeretlen események.
	I. Erzsébet. 1603-ban halt meg, 70 évesen.

Gaspard de Coligny tengernagy. 




76.
 
The ancient city the creation of Antenor, 
Being no longer able to bear the tyrant: 
The feigned handle in the temple to cut a throat, 
The people will come to put his followers to death. 

77.
 
Through the fraudulent victory of the deceived, 
Two fleets one, German revolt: 
The chief murdered and his son in the tent, 
Florence and Imola pursued into Romania. 


78.
 
To proclaim the victory of the great expanding Selin: 
By the Romans will the Eagle be demanded, 
Pavia, Milan and Genoa will not consent thereto, 
Then by themselves the great Lord claimed. 

79.
 
Near the Ticino the inhabitants of the Loire, 
Garonne and Saône, the Seine, the Tain and Gironde: 
They will erect a promontory beyond the mountains, 
Conflict given, Po enlarged, submerged in the wave. 

80.
 
From Fez the realm will reach those of Europe, 
Their city ablaze and the blade will cut: 
The great one of Asia by land and sea with great troop, 
So that blues and Pers[ians] the cross will pursue to death.

76.

Az Antenor által alapított ősi város,
Nem tudja tovább elviselni a zsarnokot:
Egy félkarú a templomba elvágja a torkát,
Az emberek legyilkolják a követőit.

77.

A rászedettek csalárd legyőzése révén,
A két flotta egyesül: Németország lázad:
A vezért is a fiát megölik a sátorban,
Firenzét, Imolát Romagnába űzik.


78.

Kikiáltva a nagy, növekvő Hold legyőzését,
A Sast dicsőítik a rómaiak:
Pávai, Milánó, és Génua nem ért egyet,
Azután ők maguk fogják el a Nagyurat.


79.

Ticino mellett a Loire népei,
Garonne és Saonne, a Szajna, a Tain, és Gironde népei:
Állást fognak kiépíteni a hegyeken túl,
Csata kezdődik, Pau-t elborítja a hullám.



80.

Fezből terjeszkedik ki a királyság Európára,
Lángol a város, vág a penge:
Az ázsiai vezér nagy csapattal szárazon és vízen,
Kéken-zölden pusztulásba űzi a keresztet.  





	Nem ismert feljegyzés ilyen jellegű gyilkosságról.
	a XVI. És a XVII században több lázadás is kitört.

Visszatekintés a XV. Századra?
A lodi csata, 1796. május 10. Napauleon a vízbe esett és elborította a hullám.
	Ázsiai támadás Európa ellen.




81.
 
Tears, cries and laments, howls, terror, 
Heart inhuman, cruel, black and chilly: 
Lake of Geneva the Isles, of Genoa the notables, 
Blood to pour out, wheat famine to none mercy. 

82.
 
Through the deserts of the free and wild place, 
The nephew of the great Pontiff will come to wander: 
Felled by seven with a heavy club, 
By those who afterwards will occupy the Chalice. 

83.
 
He who will have so much honor and flattery 
At his entry into Belgian Gaul: 
A while after he will act very rudely, 
And he will act very warlike against the flower. 

84.
 
The Lame One, he who lame could not reign in Sparta, 
He will do much through seductive means: 
So that by the short and long, he will be accused 
Of making his perspective against the King. 

85.
 
The great city of Tarsus by the Gauls 
Will be destroyed, all of the Turban captives: 
Help by sea from the great one of Portugal, 
First day of summer Urban's consecration.

81.

Könnyek, kiáltozás, panasz, sikítás, rémület,
Embertelen szív, kegyetlenség, sötétség és hideg:
A Genfi-tó, a szigetek, Génua nemesei,
Vérontás, gabona-éhség, nincs kegyelem.

82.

A tágas és vad térség sivatagain át,
A nagy pápa unokaöccse fog vándorolni:
Súlyos bunkóval heten agyonütik,
Azok, akik később megszerzik a Kelyhet.


83.

Ő, aki nagy tisztelettel és szeretettel bír,
Mikor Belgium Gall földjére lép:
Egy idő múlva nagyon durván fog viselkedni,
Nagyon harcias lesz a virággal szemben.

84.

A sánta, aki sántán nem uralkodhatott Spártában,
Sokat elér majd szép beszéde által:
Ezért közel és távol azzal fogják vádolni,
Hogy nézeteivel a királyt vette célba.


85.

Tarsus nagy városát a gallok
Lerombolják, minden turbánost elfognak:
Segítség tengeren a nagy Portugál részéről,
A nyár első napján, Orbán szentté avatásakor.  




	Az előző versben leírt háború kiterjed a Földközi-tengerre, Olaszországra és Svájcra is.
	Nem lehet tudni melyik pápáról és rokonáról van szó.
	Fülöp spanyol király, Franciaország és Németalföld.

Talán Talleyrand vagy Lord Byron?
	A francia sereg ellencsapást mér Kis-Ázsiára a behatoló arabokra.





86.
 
The great Prelate one day after his dream, 
Interpreted opposite to its meaning: 
From Gascony a monk will come unexpectedly, 
One who will cause the great prelate of Sens to be elected. 

87.
 
The election made in Frankfort 
Will be voided, Milan will be opposed: 
The follower closer will seem so very strong 
That he will drive him out into the marshes beyond the Rhine. 

88.
 
A great realm will be left desolated, 
Near the Ebro an assembly will be formed: 
The Pyrenees mountains will console him, 
When in May lands will be trembling. 

89.
 
Feet and hands bound between two boats, 
Face anointed with honey, and sustained with milk: 
Wasps and flies, paternal love vexed, 
Cup-bearer to falsify, Chalice tried. 

90.
 
The stinking abominable disgrace, 
After the deed he will be congratulated: 
The great excuse for not being favorable, 
That Neptune will not be persuaded to peace.

86.

A nagy prelátus egy napon álma után,
Ellentétes értelemben értelmezi jelentését:
Gascogne-ból egy szerzetes jön váratlanul,
Aki megválasztatja a Sens-ből való nagyprelátust.


87.

A Frankfurti választás,
Nem lesz érvényes, Milánó szembeszáll vele:
A következő esélyes nagyon erősnek tűnik
Hogy a Rajnán túli mocsarakba kergeti őt.


88.

Egy nagy ország elkeseredett marad,
Az Ebrónál össze fognak gyűlni:
A Pireneusok hegyei megnyugtatják őt,
Amikor májusban megremegnek a földek.

89.

Kezeit és lábait két csónakhoz kötik,
Arca mézzel felkent, és tejjel öntözött:
Darazsak és legyek bosszús atyai szeretet,
A kehelyvivő hazudik, a kelyhet megkísértik.


90.

A bűzlő szégyenteljes követően,
Tettet követően gratulálnak neki,
Mentegetik a nagy embert, amiért nem sikerült,
A Neptunuszt békére rávenni.


	Ismeretlen kor, ismeretlen személyek.
	Ismeretlen kor, ismeretlen személyek.
	???

Talán Napóleon, és az emblémájában látható méhek, valamint megmérgeztetése?
	Valaki szégyenteljes tettet követ el, mégsem tud békét teremteni a tengereke.





91.
 
Of the leader of the naval war, 
Red one unbridled, severe, horrible whim, 
Captive escaped from the elder one in the bale, 
When there will be born a son to the great Agrippa. 

92.
 
Prince of beauty so comely, 
Around his head a plot, the second deed betrayed: 
The city to the sword in dust the face burnt, 
Through too great murder the head of the King hated. 

93.
 
The greedy prelate deceived by ambition, 
He will come to reckon nothing too much for him: 
He and his messengers completely trapped, 
He who cut the wood sees all in reverse. 

94.
 
A King will be angry with the see-breakers, 
When arms of war will be prohibited: 
The poison tainted in the sugar for the strawberries, 
Murdered by waters, dead, saying land, land. 

95.
 
Calumny against the cadet by the detractor, 
When enormous and warlike deeds will take place: 
The least part doubtful for the elder one, 
And soon in the realm there will be partisan deeds.
91.

A tengeri hadjárat vezetőjétől,
Elszabadul a vörös, súlyos, borzasztó összetűzés:
A fogoly elmenekül a nyeregben ülő idősebb elől,
Amikor fia születik a nagy Agrippának.


92.

A szépség és a csinosság hercege,
Ellen összeesküdnek, a második helyre taszítják:
A kard városa arcot égető porba veti,
A nagy gyilkolás miatt gyűlölt király fejét.



93.

A mohó főpapot rászedi becsvágya,
Úgy fogja gondolni, semmi sem túl nagy számára:  
Őt és hírhozóit tökéletes csapdába ejtik,
Ő, aki a fát vágja, mindent visszájáról lát.

94.

Egy király dühös lesz a széktörőkre,
Amikor a fegyverek be lesznek tiltva:
A mérget cukrozzák, majd szamócához teszik,
Vízbe ölés, halál, rabság, rabság - mondják.


95.

Becsmérlő rágalmazza az ifjabbat,
Amikor hatalmas hadi cselekmények lesznek:
A kisebb rész kételkedik a idősebben,
És hamarosan pártokra szakad az ország.






	Ismeretlen hely, ismeretlen kor.
	XVI. Lajos halála
	A pápa - vagy valamelyik bíboros - üzelmeit leleplezik?
	Talán a protestánsok, akik megtörték a szentszék egyeduralmát?

Ismeretlen hely, ismeretlen kor.



96.
 
Great city abandoned to the soldiers, 
Never was mortal tumult so close to it: 
Oh, what a hideous calamity draws near, 
Except one offense nothing will be spared it. 

97.
 
At forty-five degrees the sky will burn, 
Fire to approach the great new city: 
In an instant a great scattered flame will leap up, 
When one will want to demand proof of the Normans. 

98.
 
Ruin for the Volcae so very terrible with fear, 
Their great city stained, pestilential deed: 
To plunder Sun and Moon and to violate their temples: 
And to redden the two rivers flowing with blood. 

99.
 
The learned enemy will find himself confused, 
His great army sick, and defeated by ambushes, 
The Pyrenees and Pennine Alps will be denied him, 
Discovering near the river ancient jugs. 

100.
 
INCANTATION OF THE LAW AGAINST INEPT CRITICS 
Let those who read this verse consider it profoundly, 
Let the profane and the ignorant herd keep away: 
And far away all Astrologers, Idiots and Barbarians, 
May he who does otherwise be subject to the sacred rite.

96.

Nagy várost katonáknak kiszolgáltatnak,
Soha nem fenyegetett ilyen halálos tumultus:
Oh, milyen rejtett katasztrófa közelít,
Egy nő kivételével senki sem kap bocsánatot. 

97.

A 45. foknál fellángol az ég,
Tűz közelít a nagy új városhoz:
Hirtelen nagy lángok csapnak fel szétszórtan,
Amikor bizonyítékokat követelhetnek a Normannoktól.

98.

Volsques romokban, rettegés félelemmel,
Nagyvárosuk szennyes, dögvész fertőzi:
Támadják a Napot és a Holdat és templomaikat meggyalázzák,
Vértől vörösen hömpölyög két folyó.

99.

A képzett ellenség összezavarodik,
Nagy serege beteg, és lesből legyőzetett:
A Pireneusok és a Pennini Alpok útját állják,
A folyó közelében ősi urnákat fedeznek fel.


100.

RÁOLVASÁS TUDATLAN BÍRÁLÓK ELLEN
Akik olvassák ezt a verset alaposan gondolják át,
A tudatlan és avatatlan tömeget tartsd távol:
Tartsd távol az Asztrológusokat, az Idiótákat és a Barbárokat,
Hagyd őt, aki másként cselekszik a szent rítus alanyává válni.


 

	St. Quentin kifosztása 1557, vagy Párizs, vagy más nagyváros.
	Támadás New York ellen. Nem világos Franciaország szerepe.
	Ismeretlen kor, ismeretlen helyszín.
	Ismeretlen kor, ismeretlen események.
	Eredetileg latinul íródott. Félrevezetés az egyház felé? A kontárok bírálata? Az igazi hozzáértő megjelenése?





