1.
 
Pau, Nay, Loron will be more of fire than blood, 
to swim in praise, the great one to flee to the confluence (of rivers). 
He will refuse entry to the magpies 
Pampon and the Durance will keep them confined. 

2.
 
Condom and Auch and around Mirande, 
I see fire from the sky which encompasses them. 
Sun and Mars conjoined in Leo, then at Marmande, 
lightning, great hail, a wall falls into the Garonne. 

3.
 
Within the strong castle of Vigilance and Resviers 
the younger born of Nancy will be shut up. 
In Turin the first ones will be burned, 
when Lyons will be transported with grief. 

4.
 
The cock will be received into Monace, 
the Cardinal of France will appear; 
He will be deceived by the Roman legation; 
weakness to the eagle, strength will be born to the cock. 

5.
 
There will appear a shining ornate temple, 
the lamp and the candle at Borne and Breteuil. 
For the canton of Lucerne turned aside, 
when one will see the great cock in his shroud.1.

1. 

Pau, Nay, Loron több tüzet lát, mint vért,
Úszik a dicsőségben, az összefolyáshoz (folyók) hurcolja a nagy embert.
Megtagadja a szarkáktól a belépést.
Pamon, Durance fogja közrezárni őket.

2.

Condom és Aux és Mirande környéke
Tüzet látok az égből, mely körülzárja őket.
Nap és Mars együttáll az Oroszlánban, azután Marmande-nál
Villámlás, nagy jégeső, fal dől a Garonne-ba.

3.

Viglanne és Resviers erős kastélyába
Fogják bezárni Nancy (urának) kisebb fiát:
Torinóban az elsőket elégetik,
Amikor Lyont hatalmába keríti a gyász.

4.

A kakast Monakóban fogadják majd,
Franciaország bíborosa is jelen lesz
A római legátus félre fogja vezetni
Gyengül a sas, a kakas megerősödik.


5.

Fel fog tűnni egy csillogó díszítésű templom,
Lámpa és gyertya Borne-ban és Breteuil-ben.
A luzerni kantont eltiporják,
Amikor a nagy kakas koporsójában lesz látható.




	I. Napóleon. (NAPAULON ROY) pie = Pius. (VI. és VII.)

Ismeretlen kor, esetleg a jövő?
De Mercoeurherceg.
Valószínűleg téves négysoros, az ellenkezője következett be.
	Luzernt lerohanják és ekkoriban meghal egy francia király?





6. 

Lighting and brightness are seen at Lyons shining, 
Malta is taken, suddenly it will be extinguished. 
Sardon, Maurice will act deceitfully, 
Geneva to London, feigning treason towards the cock. 

7.
 
Vercelli, Milan will give the news, 
the wound will be given at Pavia. 
To run in the Seine, water, blood and fire through Florence, 
the unique one falling from high to low calling for help. 

8.
 
Near Focia enclosed in some tuns 
Chivasso will plot for the eagle. 
The elected one driven out, he and his people shut up, 
rape with Turin, the bride led away. 


9.
 
While the eagle is united with the cock at Savonna, 
the Eastern Sea and Hungary. 
The army at Naples, Palermo, the marches of Ancona, 
Rome and Venice a great outcry by the Barbarian. 

10.
 
A great stench will come from Lausanne, 
but they will not know its origin, 
they will put out all people from distant places, 
fire seen in the sky, a foreign nation defeated. 

6.

Villám és fény látszik Lyonban ragyogni,
Málta elfoglalva, hirtelen el fog tűnni,
Sardon, Mauris, becstelenül viselkedik,
Genftől Londonig álcázzák a kakas elleni árulást.


7.

Vercelli, Milánó adja a híreket,
Páviánál sebet okoznak.
Siena felé terjedve, víz, vér, és tűz Firenzén keresztül.
A egyedülálló lezuhan a magasból segítségért kiáltva.

8.

Focia közelében bezárva egy hordófélébe,
Chivasso terveket sző a sas érdekében,
A megválasztottat elkergetik, őt és embereit bezárják,
Torinón erőszakot tesznek, a menyasszonyt elvezetik.  

9.

Miközben a sas és a kakas egyesül Savonában
A tenger Keleten és Magyarország,
A hadsereg Nápolynál, Palermónál, Anconánál menetelnek,
Róma, és Velence egy szörnyű kiáltás a Barbárok miatt.

10.

Nagy bűz fog elterjedni Lausanne-ból,
Ám nem fogják tudni eredetét,
Minden embert távoli helyekre visznek
Tűz látható az égen, egy idegen népet legyőznek.





	Franciaország, Svájc, Savoya és Anglia 1560 körül.
	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők
	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők
	Mohamedán benyomulás Olaszországba. (A Barb’ szó esetleg Aenobarbus, a Rőtszakállú rövidítése lenne?)
	Marxisták vagy Kálvinisták.





11.
 
A multitude of people will appear at Vicenza 
without force, fire to burn the Basilica. 
Near Lunage the great one of Valenza defeated: 
at a time when Venice takes up the quarrel through custom. 

12.
 
He will appear near to Buffalora 
the highly born and tall one entered into Milan. 
The Abbe of Foix with those of Saint-Meur 
will cause damage dressed up as serfs. 

13.
 
The crusader brother through impassioned love 
will cause Bellerophon to die through Proteus; 
the fleet for a thousand years, the maddened woman, 
the potion drunk, both of them then die. 

14.
 
The great credit of gold and abundance of silver 
will cause honor to be blinded by lust; 
the offense of the adulterer will become known, 
which will occur to his great dishonor. 

15.
 
Great exertions towards the North by a man-woman 
to vex Europe and almost all the Universe. 
The two eclipses will be put into such a rout 
that they will reinforce life or death for the Hungarians. 


11.

Emberi sokaság fog megjelenni Vicenzánál
Fegyver nélkül, felgyújtani a Bazilikát
Lunage közelében legyőzik Valence nagy emberét,
Akkor, amikor Velence szokásból fegyvert ragad.


12.

Buffalora közelében fog feltűnni
Magas rangú és szálas férfi Milánóba megy
Foix apátja és a Szent Mórhoz tartozók
Kárt okoznak csavargónak öltözve.

13.

A keresztes testvér féktelen szeretetből
Bellerophon halálát okozza Proetus által,
A flotta ezer évnyire, őrjöngő asszony
Megisszák a főzetet, aztán mindketten meghalnak.

14.

Nagy az arany becsülete, bővelkedés ezüstben
A sóvárgás vakká teszi a becsületet
A házasságtörő férfi bűne ismertté lesz,
S ez nagy gyalázatára válik majd.

15.

Nagy erőfeszítéssel észak felé tör a férfi-nő
Felzaklatja Európát és majdnem a Világegyetemet,
A két napfogyatkozás megfutamítja majd
Őket, hogy a magyarok megerősödnek élet-halál harcukban




	Rainier Monacói herceg fia.
	Ismeretlen kor.
	Mitológiai történet.

Sok eseményre vonatkozhat.
A német birodalom terjeszkedése és Magyarország felszabadulása?








16.
 
At the place where HIERON has his ship built, 
there will be such a great sudden flood, 
that one will not have a place nor land to fall upon, 
the waters mount to the Olympic Fesulan. 

17.
 
Those at ease will suddenly be cast down, 
the world put into trouble by three brothers; 
their enemies will seize the marine city, 
hunger, fire, blood, plague, all evils doubled. 

18.
 
The cause of her death will be issued from Florence, 
one time before drunk by young and old; 
by the three lilies they will give her a great pause. 
Save through her offspring as raw meat is dampened. 

19.
 
To support the great troubled Cappe; 
the reds will march in order to clarify it; 
a family will be almost overcome by death, 
the red, red ones will knock down the red one. 

20.
 
The false message about the rigged election 
to run through the city stopping the broken pact; 
voices bought, chapel stained with blood, 
the empire contracted to another one. 

16.

Azon a helyen, ahol HIERON építette hajóját,
Hirtelen hatalmas árvíz támad ott,
Hogy nem lesz azon a helyen semmiféle szárazulat, ahová el lehet jutni
A fiesolei Olümposzig emelkedik a hullám.

17.

A jólétben lévőket hirtelen letaszítják.
A világ bajba kerül három testvér miatt,
Ellenségeik elragadják a tengeri várost,
Éhség, tűz, vérontás, járvány, minden baj duplán.

18.

Firenzéből ered majd a hölgy halálának oka,
Kis idővel előbb, hogy innék a fiatal és az öreg,
A három liliom révén nagy nyugalmat kap,
Magzata révén megmenekül, amikor érlelik a nyers húst.

19.

A bajbajutott nagy Cappe támogatására,
A vörösek fel fognak vonulni, hogy kisöpörjék,
Egy családot szinte megsemmisít a halál,
A vörös vörösök agyonütik a vöröst.


20.

Hamis üzenet csalárd választásról
Járja be a várost, felhagynak a megszegett paktummal,
Megvett szavak, vér szennyezte kápolna,
A birodalmat egy másikra bízzák. 




	300 méteres árvíz Olaszország középső térségében?
	Kennedy-fivérek. Támadás a tengeri város ellen. 
	A Medici család egyes tagjai Franciaországba mentek férjhez; mérgezések.
	Szélsőségesek a francia forradalomban
	Csalással nyert uralkodót megölnek.




21.
 
Three foists will enter the port of Agde 
carrying the infection and pestilence, not the faith. 
Passing the bridge they will carry off a million, 
the bridge is broken by the resistance of a third. 


22.
 
Coursan, Narbonne through the salt to warn 
Tuchan, the grace of Perpignan betrayed; 
the red town will not wish to consent to it, 
in a high flight, a copy flag and a life ended. 


23.
 
Letters are found in the queen's chests, 
no signature and no name of the author. 
The ruse will conceal the offers; 
so that they do not know who the lover is. 

24.
 
The lieutenant at the door of the house, 
will knock down the great man of Perpignan. 
Thinking to save himself at Montpertuis, 
the bastard of Lusignan will be deceived. 

25.
 
The heart of the lover, awakened by furtive love 
will ravish the lady in the stream. 
She will pretend bashfully to be half injured, 
the father of each will deprive the body of its soul. 


21. 

Három hajó hatol be Agde kikötőjébe
Fertőzést és pestist hoz magával, nem hitet
A híd alatt átjutván ezerszer ezret fog magával ragadni,
Egy harmadik ellenállása leszakítja a hidat.

22.

Coursan, Narbonne só által figyelmezteti
Tuchant, Perpignan kegyét eljátszották,
A vörös város nem akar belenyugodni,
Egy magasan szálló zászló elszürkül, egy élet véget ér.

23.

Leveleket találnak a királyné ládikáiban,
Írója neve és aláírása nélkül
Csellel fogják eltitkolni az ajánlatokat.
Hogy ki ne tudódjék, ki a szerető.

24.

A hadnagy a ház bejáratánál,
Le fogja ütni Perpignan nagy emberét,
Azt gondolván, hogy Minpertuis-ba menekülhet.
Csalódni fog Lusignan fattya.

25.

A szerető szíve titkos szerelemre ébred
El fogja a hölgyet ragadni a patakban,
A nő szégyenében úgy tesz, mintha félig megsebesült volna,
Mindkettőjük apja elvágja a testet a lélektől.




	 Talán utalás a II. Világháborúra?
	Kommunizmus Franciaországban.
	Ládikába zárt levelek, 1567. Stuart Mária.

Tende gróf legyőzi a spanyolokat – Nostradamus látomása szerint.
	Egy királyi családtagnak megerőszakolása és meggyilkolása?






26.
 
The bones of Cato found in Barcelona, 
placed, discovered, the site found again and ruined. 
The great one who holds, but does not hold, 
wants Pamplona, drizzle at the abbey of Montserrat. 

27.
 
The auxiliary way, one arch upon the other, 
Le Muy deserted except for the brave one and his genet. 
The writing of the Phoenix Emperor, 
seen by him which is (shown) to no other. 

28.
 
The copies of gold and silver inflated, 
which after the theft were thrown into the lake, 
at the discovery that all is exhausted and dissipated by the debt. 
All scrips and bonds will be wiped out. 

29.
 
At the fourth pillar which they dedicate to Saturn 
split by earthquake and by flood; 
under Saturn's building an urn is found 
gold carried off by Caepio and then restored. 


30.
 
In Toulouse, not far from Beluzer 
making a deep pit a palace of spectacle, 
the treasure found will come to vex everyone 
in two places and near the Basacle. 

26.

Cato csontjait megtalálják Barcelonában,
Elhelyezték, felfedezték, újra rátaláltak a helyre és lerombolták,
A nagy ember aki birtokol de nem birtokol
Pamplónát akarja. Eső veri a monseratti apátságot.


27.

A mellékúton egyik ív a másik felett,
Le Muy néptelen, kivéve a hőst és kis fekete lovát
A főnix-császár írását
Látja, amit nem lát senki más.

28.

Az arany és ezüst jelképei elértéktelenednek,
A rablást követően a tóba dobják őket
Felfedezik, hogy elértéktelenedtek és szétszórták őket a kétség miatt,
Minden írást és kötelezvényt megsemmisítenek a márványasztalon.

29.

A negyedik oszlop alatt, melyet a Szaturnusznak szenteltek,
Meghasad a föld földrengéstől és árvíztől
A Szaturnusz épülete alatt urnát találnak
Az aranyat elrabolja Caepio majd visszaadja.

30.

Toulouse-ban, nem messze Beluezertől
Mély kutat ásnak, palotát a látványosságnak,
A talált kincs mindenkit felkavar,
Két helyen is, Bassacle közelében.




	A Cato család egyetlentagja sem halt meg Barcelonában, C. Pacius Cato Tarragonában.
	Ismeretlen kor, ismeretlen személy
	Infláció és papírpénz. A XX. században több infláció is volt. 
	Esetleg a Toulouse-i Szaturnusznak szentelt templomról van szó.
	Felfedezetlen kincs Toulouse-ban. A helyet még nem sikerült azonosítani.






31.
 
The first great fruit of the prince of Perchiera, 
then will come a cruel and wicked man. 
In Venice he will lose his proud glory, 
and is led into evil by then younger Selin. 

32.
 
French king, beware of your nephew 
who will do so much that your only son 
will be murdered while making his vows to Venus; 
accompanied at night by three and six. 


33.
 
The great one who will be born of Verona and Vincenza 
who carries a very unworthy surname; 
he who at Venice will wish to take vengeance, 
himself taken by a man of the watch and sign. 

34.
 
After the victory of the Lion over the Lion, 
there will be great slaughter on the mountain of Jura; 
floods and dark-colored people of the seventh ( of a million), 
Lyons, Ulm at the mausoleum death and the tomb. 

35.
 
At the entrance to Garonne and Baise 
and the forest not far from Damazan, 
discoveries of the frozen sea, then hail and north winds. 
Frost in the Dardonnais through the mistake of the month. 
31.

Pescheria hercegének első nagy gyümölcse
Ezután egy kegyetlen és gonosz ember jön,
Velencében elveszti majd büszke dicsőségét
És romlásba dönti az ifjabb Selin.

32.

Francia király, óvakodj unokaöcsédtől
Aki nagyon sok mindent meg fog tenni hogy Egyetlen fiad megöljék, miközben Vénusznak esküszik fel,
Három és hat kíséri éjszaka.

33.

Veronából és Vicenzából születik majd a nagy ember,
Aki igen méltatlan nevet fog viselni.
Őt magát, aki Velencében szeretne bosszút állni
Magával ragadja egy figyelő és jelt adó férfi.

34.

Az Oroszlán, Oroszlán feletti győzelme után
Nagy öldöklés lesz a JURA hegységben
Áradás és egymilliónak hetedét kitevő sötét bőrű
Lyon, Ulm, a Mauzóleumnál, halál és sír.



35.

A Garonne és a Baise találkozásánál
És a Damazantól nem messze levő erdőben
Befagyott tengert fedeznek fel, aztán jégeső és északi szél
Hónapot tévesztő fagy Dordogne-ban





	Mussolini és III. Viktor Emmánuel.
	Ismeretlen események.
	Mussolini (nevének jelentése „muszlinkészítő”
	Az oroszlán jegyében történik valami, tömeges bevándorlás(?), tiltakozás?
	Klímaváltozás jelei?







36.
 
It will be committed against the anointed brought 
from Lons le Saulnier, Saint Aubin and Bell'oeuvre. 
To pave with marble taken from distant towers, 
not to resist Bletteram and his masterpiece. 

37.
 
The fortress near the Thames 
will fall when the king is locked up inside. 
He will be seen in his shirt near the bridge, 
one facing death then barred inside the fortress. 

38.
 
The King of Blois will reign in Avignon, 
once again the people covered in blood. 
In the Rhône he will make swim 
near the walls up to five, the last one near Nolle. 

39.
 
He who will have been for the Byzantine prince 
will be taken away by the prince of Toulouse. 
The faith of Foix through the leader of Tolentino 
will fail him, not refusing the bride. 

40.
 
The blood of the Just for Taur and La Duarade 
in order to avenge itself against the Saturnines. 
They will immerse the band in the new lake, 
then they will march against Alba. 

36.

A felkent ellen fogják elkövetni
Akit Lons-le-Saunier-ből, Saint-Aubin-ből és Bell’oeuvre-ből hoznak el
A járdát messzi tornyokból vett márvánnyal fedik
Nem áll ellen Bletterans-nak és a mesterműnek.

37.

A Temze közeli erőd
El fog esni, amikor bezárják oda a királyt,
Látni fogják majd ingében a híd közelében
A halállal szembenézőt, aztán bezárják az erődbe.

38.

Blois királya uralkodik Avignonban
Ismét vérre vágynak az emberek
A Rhone-ban kényszerít úszni
A falak mellett öt embert, az utolsót Nolle mellett.

39.

Őt, aki a bizánci herceghez tartozik,
El fogja vinni a Toulouse-i herceg.
Foix hite cserben fogja hagyni Tolentino vezérét
Nem utasítva el a menyasszonyt.

40.

Az Igaz vére Taurért és La Daurade-ért
Hogy bosszút álljon a saturniniakon
A bandát az új tóba fogják vetni
Azután Alba emberei ellen fognak menetelni.



	Az 1670-es évek? Habsburgok?
	I. Károly angol király.

Avignont elveszik a pápoai államtól 1791-ben.
Ismeretlen személyek. Hugenották és katolikusok?
	A város lakói egyszerre küzdenek a hugenották és a spanyolok ellen.








41.
 
A fox will be elected without speaking one word, 
appearing saintly in public living on barley bread, 
afterwards he will suddenly become a tyrant 
putting his foot on the throats of the greatest men. 


42.
 
Through avarice, through force and violence 
the chief of Orléans will come to vex his supporters. 
Near St. Memire, assault and resistance. 
Dead in his tent they will say he is asleep inside. 

43.
 
Through the fall of two bastard creatures 
the nephew of the blood will occupy the throne. 
Within Lectoure there will be blows of lances, 
the nephew through fear will fold up his standard. 

44.
 
The natural offspring off Ogmios 
will turn off the road from seven to nine. 
To the king long friend of the half man, 
Navarre must destroy the fort at Pau. 

45.
 
With his hand in a sling and his leg bandaged, 
the younger brother of Calais will reach far. 
At the word of the watch, the death will be delayed, 
then he will bleed at Easter in the Temple. 
41.

Egy rókát választanak meg úgy, hogy egy szót is szólna,
Megjátssza a szentet a nyilvánosságnak, miközben árpakenyéren él,
Aztán egy csapásra nagy zsarnokká lesz,
A legnagyobb emberek torkán tapos.

42.

Fösvénységből, erővel és erőszakkal
Fogja zaklatni híveit Orléans feje,
St. Merri közelében roham és ellenállás.
Halott a sátrában, azt mondják, alszik odabent.


43.

Két félvér teremtmény bukása révén
A vér szerinti unokaöcs foglalja el a trónt
Lectoyre-ban dárdavetés lesz
Az unokaöcs félelmében levonja zászlaját.

44.

Ogmius természetes leszármazottja,
Az úton a hetedik és a kilencedik között
A király régi barátja a félembernek,
Navarrában el kell pusztítani PAU erődjét.

45.

Keze kendőben, lába bekötve,
A Calais-i ifjabb fivér messzire jut.
Az őr szavára késleltetni fogják a halált,
Azután Húsvétkor a templomban vérzik majd.





	III. Napóleon.
	Lajos Fülöp, Orleans hercege.

III. Napóleon veresége, 1870.
Navarrai Henrik születési helye.
	Ismeretlen kor, ismeretlen személy.








46.
 
Paul the celibate will die three leagues from Rome, 
the two nearest flee the oppressed monster. 
When Mars will take up his horrible throne, 
the Cock and the Eagle, France and the three brothers. 

47.
 
Lake Trasimene will bear witness 
of the conspirators locked up inside Perugia. 
A fool will imitate the wise one, 
killing the Teutons, destroying and cutting to pieces. 

48.
 
Saturn in Cancer, Jupiter with Mars 
in February Chaldon' salva tierra. 
Sierra Morena besieged on three sides 
near Verbiesque, war and mortal conflict. 

49.
 
Saturn in Taurus, Jupiter in Aquarius. Mars in Sagittarius, 
the sixth of February brings death. 
Those of Tardaigne so great a breach at Bruges, 
that the barbarian chief will die at Ponteroso. 



50.
 
The plague around Capellades, 
another famine is near to Sagunto; 
the knightly bastard of the good old man 
will cause the great one of Tunis to lose his head. 




46.

Pál, a cölibátusban élő, három mérföldre Rómától (a Rhone-tól) fog meghalni
A két legközelebb lévő menekül a ledöntött szörny elöl:
Amikor a Mars elfoglalja rettenetes trónját,
A kakas és a sas, Franciaország, három fivér.

47.

A Trasimene-tó tanúja lesz,
Az összeesküvők Perugiába zárásának,
Egy bolond a bölcset fogja játszani,
Teutonokat öl, pusztít el és vág darabokra.

48.

Szaturnusz a Rákban, A Jupiter a Marssal,
Februárban, Chaldon megmeti a földet.
Sienna Morénát három felöl ostromolják,
Verbiesque mellett, harc és halálos összecsapás.

49.

Szaturnusz a Bikában, Jupiter a Vízöntőben, Mars a Nyilasban,
Február hatodik napja hozza a halált,
A Tardaigne-ből valók oly nagy áttörést visznek végre Bruges-nél,
Hogy a barbár vezér meg fog halni a Ponterosónál.

50.

A járvány Capadille környékén,
Újabb éhínség fenyegeti Saguntot:
A jóságos öregember lovagi fattya,
le fogja vágatni a tuniszi nagy ember fejét.




A Pápa nem Vatikánban hal meg. A szövetségesek menekülnek. Háború jön.
	Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen kor, ismeretlen résztvevők.
Ismeretlen kor.
	Tunisz elfoglalása, 1573.





51.
 
The Byzantine makes an oblation 
after having taken back Cordoba. 
A long rest on his road, the vines cut down, 
at sea the passing prey captured by the Pillar. 


52.

 ---- Unfinished/Censored ---- 
The king of Blois to reign in Avignon, 
from Amboise and Seme the length of the Indre: 
claws at Poitiers holy wings ruined 
before Boni. . . . 

53.
 
Within Boulogne he will want to wash away his misdeeds, 
he cannot at the temple of the Sun. 
He will fly away, doing very great things: 
In the hierarchy he had never an equal. 

54.
 
Under the color of the marriage treaty, 
a magnanimous act by the Chyren Selin: 
St. Quintin and Arras recovered on the journey; 
By the Spanish a second butcher's bench is made. 

55.
 
He will find himself shut in between two rivers, 
casks and barrels joined to cross beyond: 
eight bridges broken, their chief run through so many times, 
perfect children's throats slit by the knife. 

51.

A Bizánci áldozatot mutat be,
Miután visszavette Córdobát:
Hosszú pihenés útközben, szüretelés,
A tengeren az átkelésnél a zsákmányt elragadják az oszlopnál.

52.

--- befejezetlen/cenzúrázott ---
Blois királya uralkodik Avignon-ban,
Amboise-tól és a Seme-től végig az Indre mentén
Karmok Poitiers-nél, szent szárnyak romokban
Boni előtt.

53.

Bologne-ban akarja lemosni magáról a tévedéseit,
De nem tud eljutni a Nap templomába,
Repülni fog, nagyon nagy dolgokat tesz
Sosem volt hozzá hasonló a hierarchiában.


54.

A házassági szerződés színe alatt,
Nagylelkűséget gyakorol a nagy Chyren selin,
St. Quentint és Arras-t visszaszerzi utazása alatt,
A spanyolok második mészárszéket készítenek.

55.

Két folyó közé zárva találja magát,
Összehordott ládákon és hordókon kell túljutniuk,
Nyolc híd leszakadva, csapdába kerül a vezér,
Ép gyermekek torkát vágja a kés.




	Ilyesmi nem történt meg. Még.
	Nehéz megfejteni a hiányzó rész miatt.

Napóleon angliai inváziójának kudarca.
	A keletről jövő új vezér.

Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.






56.
 
The weak band will occupy the land, 
those of high places will make dreadful cries. 
The large herd of the outer corner troubled, 
near Edinburgh it falls discovered by the writings. 



57.
 
From simple soldier he will attain to Empire, 
from the short robe he will grow into the long. 
Brave in arms, much worse towards the Church, 
he vexes the priests as water fills a sponge. 

58.
 
A kingdom divided by two quarreling brothers 
to take the arms and the name of Britain. 
The Anglican title will be advised to watch out, 
surprised by night ( the other is ), led to the French air. 

59.
 
Twice put up and twice cast down, 
the East will also weaken the West. 
Its adversary after several battles 
chased by sea will fail at time of need. 


60.
 
First in Gaul, first in Romania, 
over land and sea against the English and Paris. 
Marvelous deeds by that great troop, 
violent, the wild beast will lose Lorraine. 

56.

A gyenge sereg elfoglalja a földet
A magas helyeken lévők ijesztő kiáltásokat hallatnak,
A sarokba szorított nagy csapat nyugtalan
Edinburgh közvetlen közelében felfedezik az iratokat.

57.

Egyszerű katonából a császárság urává lesz,
A rövid köpenyt hosszúra fogja váltani
Fegyverben vitéz, sokkal rosszabb az Egyházzal
Úgy zaklatja a papokat, mint víz a szivacsot.

58.

A királyságot megosztja két fivér viszálya,
Fegyvert fognak Britannia nevéért
Az Anglikán cím éberséget fog ajánlani,
Az éjjel meglepettet (a másik) francia levegőre viszi.

59.

Kétszer kerekedik felül és kétszer verik le
Azután a kelet is meggyengíti a nyugatot
Az ellenfél azonban több csata után
Üldöztetvén a tengeren végül elbukik a nélkülözés idején. 

60.

Első a galloknál, első Romániában
Szárazon és vízen angolok és Párizs ellen
A nagy sereg csodálatos tettei
Erőszak, a vad szörny elveszti NORLARIS-t.




	Skócia és II. Károly.
	I Napóleon.

II. Jakab és Orániai Vilmos.
Kelet és nyugat a XX: században.
	III. Napóleon? (egyedül ő vesztette el Lotaringiát – az első néhány sor talán I. napóleon).





61.
 
Never by the revelation of daylight 
will he attain the mark of the scepter bearer. 
Until all his sieges are at rest, 
bringing to the Cock the gift of the armed legion. 

62.
 
When one sees the holy temple plundered, 
the greatest of the Rhône profaning their sacred things; 
because of them a very great pestilence will appear, 
the king, unjust, will not condemn them. 

63.
 
When the adulterer wounded without a blow 
will have murdered his wife and son out of spite; 
his wife knocked down, he will strangle the child; 
eight captives taken, choked beyond help. 



64.
 
The infants transported into the islands, 
two out of seven will be in despair. 
Those of the soil will be supported by it, 
the name 'shovel' taken, the hope of the leagues fails. 

65.
 
The old man disappointed in his main hope, 
will attain to the leadership of his Empire. 
Twenty months he will hold rule with great force, 
a tyrant, cruel, giving way to one worse. 




61.

Soha napvilágnál
Nem fogja megszerezni a jogar birtokosának jelét
Amíg véget nem ér minden ostroma
Megajándékozza a kakast fegyveres légióval.

62.

Amikor a szent templom kifosztását látják,
A Rhone vidékének legnagyobb ura meggyalázza a szentségeket:
Emiatt igen kiterjedt járvány lép fel,
A király menekül, nem fogja elítélni az igazságtalanságot.

63.

Amikor a házasságtörő megsebesül, anélkül, hogy csapás érné
Meggyilkolja feleségét és fiát gonoszságból,
Az asszonyt leüti, a gyereket megfojtja:
Nyolc foglyot ejtenek, akik megfulladnak levegő híján.

64.

Gyermekeket szállítanak a szigetekre,
Kettő a hét közül kétségbe esik,
A helybelieket támogatni fogja földjük,
Miután a „lapát” nevét felveszik, elszáll a ligák reménye.

65.

A legfőbb reményében csalódott öreg,
Birodalmának vezetője lesz:
Húsz hónapig fog nagy hatalommal kormányozni,
Kegyetlen zsarnokként, majd egy még rosszabbnak ad utat.




	esetleg III. Napóleon?
	Ismeretlen kor, ismeretlen király.

Ismeretlen kor, ismeretlen szereplő.
	A nácik és Nagy-Britannia

Pétain Marsall, 1940-42




66.
 
When the inscription D.M. is found 
in the ancient cave, revealed by a lamp. 
Law, the King and Prince Ulpian tried, 
the Queen and Duke in the pavilion under cover. 

67.
 
Paris, Carcassone, France to ruin in great disharmony, 
neither one nor the other will be elected. 
France will have the love and good will of the people, 
Ferara, Colonna great protection. 

68.
 
The old Cardinal is deceived by the young one, 
he will find himself disarmed, out of his position: 
Do not show, Arles, that the double is perceived, 
both Liqueduct and the Prince embalmed. 

69.
 
Beside the young one the old angel falls, 
and will come to rise above him at the end; 
ten years equal to most the old one falls again, 
of three two and one, the eighth seraphim. 


70.
 
He will enter, wicked, unpleasant, infamous, 
tyrannizing over Mesopotamia. 
All friends made by the adulterous lady, 
the land dreadful and black of aspect. 


66.

Amikor megtalálják a D.M. feliratot,
Egy ősi barlangban, a lámpa fényénél,
Törvényt ülnek a királyon és Ulpian hercegén
A burkolat alatt a Vörös és a Herceg.

67.

Parizs, Carcassone, Franciaország, a romból nagy viszály,
Sem egyiket, sem a másikat nem választják meg,
Franciaország megkapja a nép szeretetét és egyetértését.
Ferrara, Colonna nagy védelmet.

68.

Az öreg bíborost kijátssza a fiatal ember,
Lefegyverezve, tisztéből kivetve találja magát,
Arles ne mutasd, hogy észlelted a kettős játékot,
A Vízenjárót és a Herceget is bebalzsamozzák.

69.

A fiatal ember mellett megbukik az öreg angyal
Végül azonban fölébe fog emelkedni:
Tíz évig egyenlők a legöregebbel, majd ismét elbukik az öreg,
Háromból kettő, végül egy marad, a nyolcadik szeráf.

70.

Az eljövendő férfi hitvány, gonosz, hírhedt
Zsarnoka lesz Mezopotámiának,
A házasságtörő hölgy által szerzett valamennyi barát,
Rettenetessé teszi a földet, sötétté a kilátásokat. 




	Ismeretlen kor, ismeretlen személyek.
	Ferrara és a pápai csapatok küzdelme Spanyolország ellen?

Richelieu bíboros és XIII. Lajos halála, 1642-1643.
	Ismeretlen kor, ismeretlen személyek.

Gonosz bíboros, aki a pápa helyett kormányoz a Rhone és a Durance összefolyásánál?



71.
 
The number of astrologers will grow so great, 
that they will be driven out, banned and their books censored. 
In the year 1607 by sacred assemblies 
so that none will be safe from the holy ones. 


72.
 
Oh what a huge defeat on the Perugian battlefield 
and the conflict very close to Ravenna. 
A holy passage when they will celebrate the feast, 
the conqueror banished to eat horse meat. 


73.
 
The king is struck by a barbarian soldier, 
unjustly, not far from death. 
The greedy will be the cause of the deed, 
conspirator and realm in great remorse. 


74.
 
A king entered very far into the new land 
while the subjects will come to bid him welcome; 
his treachery will have such a result 
that to the citizens it is a reception instead of a festival. 

75.
 
The father and son will be murdered together, 
the leader within his pavilion. 
The mother at Tours will have her belly swollen with a son, 
a verdure chest with little pieces of paper. 

71.

Az asztrológusok száma oly hatalmasra növekszik
Hogy elkergetik és kiközösítik őket, könyveiket cenzúrázzák,
Az 1607-es évben a szent gyülekezetek
Így hát senki sem lesz biztonságban a felszenteltektől.

72.

Milyen hatalmas veszteség a Perugiai csatamezőn
És összetűzés Ravennához igen közel,
Szent felvonulást tartanak a győzelem ünneplésére,
A győztes száműzve lóhúst enni.

73.

A király szorult helyzetben egy barbár katona miatt,
Méltatlanul, nem messze a haláltól,
A kapzsi kiváltja a cselekedetet,
Összeesküvő és birodalom mély bűntudatban.

74.

Egy király igen távoli földrészre lép
Miközben az alattvalók eljönnek köszöntésére,
Álnokságának olyan hatása lesz
Hogy a polgárok csak fogadják, nem ünneplik.


75.

Apát és fiát együtt gyilkolják meg
A vezér a sátrában marad
Toursban, az anya hasában fiúgyermek növekszik
Egy zöld ládában kis papírdarabok.


	VIII. Orbán pápa és a Dekker-Almanach, 1607.
	Ravenna, 1512.
	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.
	Az Amerikai Egyesült Államok.

Gyilkosság Portugáliában, 1908?








76.
 
More of a butcher than a king in England, 
born of obscure rank will gain empire through force. 
Coward without faith, without law he will bleed the land; 
His time approaches so close that I sigh. 

77.
 
The antichrist very soon annihilates the three, 
twenty-seven years his war will last. 
The unbelievers are dead, captive, exiled; 
with blood, human bodies, water and red hail covering the earth. 



78.
 
A soldier of fortune with twisted tongue 
will come to the sanctuary of the gods. 
He will open the door to heretics 
and raise up the Church militant. 

79.
 
He who loses his father by the sword, born in a Nunnery, 
upon this Gorgon's blood will conceive anew; 
in a strange land he will do everything to be silent, 
he who will burn both himself and his child. 

80.
 
The blood of innocents, widow and virgin, 
so many evils committed by means of the Great Red One, 
holy images placed over burning candles, 
terrified by fear, none will be seen to move. 

76.

Inkább hentes, mint király Angliában
Homályos származású, erőszakkal szerzi meg a birodalmat:
Hitszegően gyáva, törvénytelenül kivérezteti az országot,
Idejének vége oly gyorsan közelít, mint egy sóhaj.

77.

Az Antikrisztus rövidesen megsemmisíti a hármakat,
Huszonhét éven át fog tartani háborúja.
Az eretnekek halottak, fogságba esnek, száműzetnek,
Vér, emberi testek, víz és vörös jég borítja a földet.

78.

Egy kalandor katona összezavart nyelvvel
El fog jönni az istenek szentélyébe,
Kinyitja a kaput az eretnekeknek
Felébreszti a harcos Egyházat.

79.

Ő aki kard által veszti el apját egy apácazárdában születet,
A Gorgon vér révén egy asszony várandós lesz
A férfi az idegen országban mindent megtesz, hogy csendben legyen,
Majd elégeti önmagát és gyermekét.

80.

Ártatlanok vére, özvegyé és szűzé.
Sok gonoszságot követ el minden eszközzel a Nagy Vörös
Szentképeket vetnek égő gyertyákba
Rémülettől rettegve, senkit sem látnak mozdulni.




	Cromwell.
	(Esetleg: a harmadik Antikrisztust hamarosan megsemmisítik?) 

Vallásháborúk.
Ismeretlen kor, ismeretlen szereplő. Hugh Allen?
	Az orosz forradalom.







81.
 
The new empire in desolation 
will be changed from the Northern Pole. 
From Sicily will come such trouble that 
it will bother the enterprise tributary to Philip. 

82.
 
Thin tall and dry, playing the good valet 
in the end will have nothing but his dismissal; 
sharp poison and letters in his collar, 
he will be seized escaping into danger. 


83.
 
The largest sail set out of the port of Zara, 
near Byzantium will carry out its enterprise. 
Loss of enemy and friend will not be, 
a third will turn on both with great pillage and capture. 

84.
 
Paterno will hear the cry from Sicily, 
all the preparations in the Gulf of Trieste; 
it will be heard as far as Sicily 
flee oh, flee, so may sails, the dreaded pestilence! 

85.
 
Between Bayonne and St. Jean de Luz 
will be placed the promontory of Mars. 
To the Hanix of the North, Nanar will remove the light, 
then suffocate in bed without assistance. 

81.

Az új birodalom a kipusztulás szélén
Áthelyezi magát az északi pólustól.
Szicíliából olyan zavargás fog támadni
Mely zavarja majd a Fülöp pártjára állókat.

82.

A sovány, magas és szikár férfi megjátssza a jó szolgát,
Végül semmilye sem marad, csak az elbocsátás
Erős méreg és írás a gallérjában
El fogják kapni a veszély elől menekülőt.

83.

A legnagyobb vitorlás Zara kikötőjéből indul el,
Bizánc közelében hajtja végre vállalkozását,
Nem ellenség vagy barát fog veszteséget okozni,
Egy harmadik fordul mindkettő ellen nagyfosztogatást visz végbe és foglyokat ejt.

84.

Paterno hallani fogja a kiáltást Szicíliából,
Jelentős előkészületek a Trieszti öbölben,
El fog hallatszani egészen Szicíliáig
Menekülj, menekülj a rettegett pestistől.

85.

Bayonne és St. Jean de Luz között
Lesz elhelyezve Mars hegyfoka
Hanixtól északról, Nanar fogja venni a fényt,
Ő pedig segítség nélkül fullad meg az ágyban.



	A világ hatalmi központjának megváltozása, illetve a XVI. századi, V. Károly birodalmának felosztásáért indított harc.
	Anthony Blunt.

A negyedik keresztes hadjárat, 1202.
A 81-es szakasz folytatása.
III. Napóleon halála?








86.
 
Through Emani, Tolosa and Villefranche, 
an infinite band through the mountains of Adrian. 
Passes the river, Cambat over the plank for a bridge, 
Bayonne will be entered all crying Bigoree. 

87.
 
A death conspired will come to its full effect, 
the charge given and the voyage of death. 
Elected, created, received ( then ) defeated by its followers, 
in remorse the blood of innocence in front of him. 


88.
 
A noble king will come to Sardinia, 
who will only rule for three years in the kingdom. 
He will join with himself several colors; 
he himself, after taunts, care spoils slumber. 

89.
 
In order not to fall into the hands of his uncle 
who slaughtered his children in order to reign. 
Pleasing with the people, putting his foot on Peloncle, 
dead and dragged between armored horses. 

90.
 
When those of the cross are found their senses troubled, 
in place of sacred things he will see a horned bull, 
through the virgin the pig's place will then be filled, 
order will no longer be maintained by the king. 

86.

Emanin, Tolosán és Villefranch-on át,
Végtelen banda kel át az Adrián-hegyeken,
Átkelve a folyón, harc a pallón a hídért
Bayonne-ba hatolva Bigorre-t kiáltanak.


87.

Az összeesküvők által kiszabott halál teljes erejével lesújt,
A vád kiadva és az utazás halálos,
Megválasztva, megteremtve, legyőzetve elfogadott követőitől.
Bűnbánat az ártatlan vér láttán.

88.

Azért, hogy ne kerüljön nagybátyja kezére,
Aki lemészároltatta gyermekeit, hogy uralkodhasson.
Számos színt fog önmagával egyesíteni,
Gúnyolódások után gond rontja álmát.

89.

Azért, hogy ne kerülj9ön nagybátyja kezére,
Aki lemészárolta gyermekeit hogy uralkodhasson.
A népet kérlelve, Peloncle-ba teszi a lábát
Meghal és vértes lovak között vonszolják.

90.

Amikor a kereszt emberei érzékei megzavarodnak
A szent dolgok helyén szarvas bikát fognak látni
Szűz foglalja majd el a disznó helyét, 
A király többé nem tartja fenn a rendet.




	Navarra.

XVI. Lajos.
	Szardínia királya, 1798-1802.
	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.
	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.






91.
 
Entered among the field of the Rhône 
where those of the cross are almost united, 
the two lands meeting in Pisces 
and a great number punished by the flood. 

92.
 
Far distant from his kingdom, sent on a dangerous journey, 
he will lead a great army and keep it for himself. 
The king will hold his people captive and hostage, 
he will plunder the whole country on his return. 

93.
 
For seven months, no longer, will he hold the office of prelate, 
through his death a great schism will arise; 
for seven months another acts as prelate near Venice, 
peace and union are reborn. 

94.
 
In front of the lake where the dearest one was destroyed 
for seven months and his army routed; 
Spaniards will be devastating by means of Alba, 
through delay in giving battle, loss. 

95.
 
The seducer will be placed in a ditch 
and will be tied up for some time. 
The scholar joins the chief with his cross. 
The sharp right will draw the contented ones. 


91.

A Rhone menti földek közé jutva
Ahol már majdnem egyesültek a kereszt emberei,
A két fémpánt a halakban találkozik
És igen sokan bűnhődnek az áradástól.

92.

Messze országától, kockázatos útra küldve
Nagy hadsereget fog vezetni és megtartja magának,
A király saját embereit elfogja és túszként tartja
Visszatértekor kifosztja az egész országot.

93.

Hét hónapig, nem tovább tölti be a főpapi tisztet,
Halála által nagy egyházszakadás támad:
Hét hónapig más ténykedik főpapként Velence közeléből
Béke és egység újjászületik.


94.

A tóval szemben, ahol a legértékesebb elpusztul
Hét hónap múltán és a sereget szétverik
A spanyolok pusztítani fognak Alba fegyvereivel
A halogatás miatt csatavesztés.


95.

A csábítót árokba vetik
És egy időre megkötözik,
Az írástudó keresztjével csatlakozik a vezérhez
Az erős jobb vonzani fogja az elégedetteket.




	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.
	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.
	Pápák korai halála.

A Cádizi-öböl, 1596.
	Ismeretlen kor, ismeretlen szereplők.









96.
 
The sterile synagogue without any fruit, 
will be received by the infidels, 
the daughter of the persecuted (man) of Babylon, 
miserable and sad, they will clip her wings. 

97.
 
At the end of the Var the great powers change; 
near the bank three beautiful children are born. 
Ruin to the people when they are of age; 
in the country the kingdom is seen to grow and change more. 

98.
 
Of the church men the blood will be poured forth 
as abundant as water in (amount); 
for a long time it will not be restrained, 
woe, woe, for the clergy ruin and grief. 


99.
 
Through the power of three temporal kings, 
the sacred seat will be put in another place, 
where the substance of the body and the spirit 
will be restored and received as the true seat. 

100.
 
By the great number of tears shed, 
from top to bottom and from the bottom to the very top, 
a life is lost through a game with too much faith, 
to die of thirst through a great deficiency.

96.

A steril, gyümölcstelen zsinagógát
Befogadják a hitetlenek
A babiloni üldözött (férfi) lánya
Szerencsétlen és szomorú, levágják szárnyait.

97.

A VAR végénél a nagyhatalmak megváltoznak,
A part közelében három szép gyermek születik.
Az emberek romlására lesznek érett korukban.
Az ország királysága láthatóan növekszik és még többet változik.

98.

Az egyház embereinek úgy fog folyni a vére,
Mint a víz és ugyanolyan bőségben:
Hosszú időn át nem lesz kímélet
Jaj, jaj és gyász a romba és szerencsétlenségbedőlt papság miatt.  

99.

Három ideiglenes király hatalma által
A szent széket más helyre teszik:
Ott helyreáll majd a test és a lélek lényege,
S az igazi trónt fogják elfoglalni.

100.

Bőségben ömlik a könny
Tetőtől-talpig és lentről a legnagyobb magasságig
Életet vesz el a túl nagy hittel játszott játék
Szomjhalált a túlságosan nagy hiány.
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