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NOSTRADAMUS JÓSLATAI A JELEN IDŐRŐL 
 

 
 
Az írott szó elhal majd, 
és egyre szegényebb lesz a beszéd, 
a nemzetre egy talány hoz bajt, 
mely elveszi az emberek eszét. 
Egész nap otthonukban ülnek, 
bámulnak hazug, mozgó képeket, 
s mire a bálványok ledőlnek, 
már alig születnek gyermekek. 
 
Lesz majd, hogy a pénz egyre kevesebbet ér, 
s az emberek apraját eldobják, 
és hiába lesznek a pénzek egyre szebbek, 
súlyuk miatt már a koldusok sem hordják. 
Értéke nem lesz semmi a munkának, 
és nem lesz semmi haszna a pénznek, 
uzsorások magyar földre licitálnak, 
gazdagok helyett fizetnek a szegények. 
 
Amit értelmes elme el sem képzel, 
az megtörténik majd Hungáriában. 
Senki nem boldogul erővel, sem ésszel, 
csak gyilkos ármány és ravaszság van. 
Dolgozni akarnál, de nincs munka, 
pedig a földek parlagon hevernek, 
aki eddig a munkát csak unta, 
most koldusa lesz az idegeneknek. 
 

 
Jön új nemzedék, mely erős lesz, 
és nem szégyelli többé, hogy magyar, 
a vének nemzedéke önmagán erőt vesz, 
s nem csak önmagának túr és kapar. 
Erkölcsében megújul majd az ország, 
és végre büszke lesz minden fia, 
mert ámulatba ejti egész Európát 
ezerszáz évnek elteltével Pannónia. 
 
Ötven esztendő lejártán új világ lesz, 
a magyarok végre kézbe veszik sorsuk. 
Nem a pénz lesz az úr, hanem a munka, 
a törvény az uzsorásokat sújtja. 
Az ország még sokáig nem lesz gazdag, 
de többé senki sem hal éhen, 
a néppel új királyt is választanak, 
s kezdődik elölről minden, mint régen. 
 
Jön majd egy ember, a második 
millennium után, ki felette áll 
minden torzsalkodásnak: Ő lesz az itt, 
ki Pannon-földről Istenhez kiált, 
és Isten meghallgatja imádságait. 
Ő lészen az, kinek uralkodása folytán 
Pannónia ismét erős lesz és gazdag, 
nagyobb lesz, mint akármely szultán, 
az ő szavára minden országban adnak, 
s önként kezére bíznak minden hatalmat. 
 
A kétezredik év után hamar 
nagy lesz az ország és erős, 
visszatér hazájába mindegyik magyar, 
s magyar földben nyugszik minden ős. 
De a magyar föld része lesz a nagynak, 
erős királyság, melynek nincs határa, 
a keresztények farkasai már nem ugatnak, 
Krisztus ellenségeit a föld kizárja. 
 
 
 
 

Czuczor Gergely: 
RIADÓ 
(részlet) 

 
Él még a magyarok nagy istene, 
Jaj annak, ki feltámad ellene. 

Az isten is segít, ki bír velünk? 
Szabad népek valánk, s azok legyünk. 

 


