
Évszázadok magyar zsoltárfordításai
(Az. 1. zsoltár fordítása' )

Keszthelyi kódex
( l) Boldog ember, ki kegyetleneknek tanácsába nem járt,

és ki búneseknek utába nem állott,
és ki veszedelemnek székibe nem ült.

(2) De ű akaratja Úrnak tervényébe.
és éjjel és nappal gondolkodik űneki törvényébe.

(3) És leszen miképpen folyó víznek mellette ültetett fa,
ki ű idején adja ű gyümelcsét,

(4) És ű levele el nem hűll,
és mindeneket, kiket teszen, bőveltetnek.

Károli Gáspár: Vizsolyi biblia
( l) Bódog ember az, aki az hitetlenek tanácsán nem jár,

és az bűnösöknek útán nem áll,
az csúfolóknak székökben nem ül.

(2) Hanem az Úr törvényében vagyon az ő gyönyörűsége,

és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
(3) Ez olyatán, mint az folyóvizek mellett plántáltatott termő fa,

mely gyümölcsét adja idejekorán,
(4) és kinek levele meg nem hervad,

és minden cselekedete jó szerenesés lészen.

Káldy Gyötxy: Katolikus biblia
( l) Boldog ember, aki az istentelenek tanácsán nem járt,

és a bűnösök útán nem állott,
és a dögletesség székiben nem ült.

(2) Hanem az Úr törvényében az ő akaratja,
és az ő törvényében elmélkedik éjjel és nappal.

(3) És lészen mint a fa, mely a vizek folyása mellett plántáltatott,
mely megadja gyümölcsét az ő idejében,

( 4) és a levele el nem hull,
és mind, amiket cselekszik, megszerencsésíttetnek.

Sík Sándorfordítása (3. változat):
( l) Boldog férfiú, aki el nem csábul gonosz emberek álságos beszédén,

el nem indul a bűnösöknek útján,
s le nem ül a hetvenkedők gyűlésén.

(2) Hanem öröme az Úr törvényében,
éj-napa törvényt forgata fejében.

(3) Olyan az, mint a fa, melyet ültettek folyvizek partján,
mely meghozza gyümölcsét idejében,

(4) amelyen el nem fonnyad a levél,
sikerül minden, mihez keze ér.
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Az új katolikus fordítás
(l) Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán,

aki nem jár a bűnösök útján,
és nem vegyül a csúfot űzők közé.

( 2) Aki örömét leli Isten törvényében,
s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel.

(3) Olyan, mint a víz partjára ültetett fa,
amely kellő időben gyümölcsöt terem,

( 4) és levelei nem hervadnak.
Siker koronazza minden tettét.

Az újprotestáns fordítás:
( l) Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint,

nem áll a vétkesek útjára,
és nem ül a csúfolódók székére.

(2) Hanem az Úr törvényében gyönyörködik,
és az Ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal.

(3) Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa,
amely idejében megtermi gyümölcsét,

( 4) és nem hervad el a lombja.
Minden sikerül, amit tesz.

Farkasfalvy Dénes:
( l) Boldog, aki a gonoszok tanácsát elkerülte,

a bűnösök gyűlésén nem jelent meg,
a káromlók közé nem ült le.

(2) De örömét az Úr törvényében leli,
éjjel-nappal csak azt rebesgetí.

(3) Fa lesz, amelyet átültetnek folyóvíz mentébe,
gyümölcsöt hoz, ha itt az ideje,

( 4) nem hervad levele,
és jó minden termése.

Breviarium Romano-Strigoniense és Népénektár:
( l) Boldog ember az, ki nem járt az istentelenek tanácsa szerint,

sem a bűnösök útjára nem állt,
sem a káromlóknak székébe nem ült.

(2) Hanem az Úr törvényében van teljes akarattal,
és az ó törvényén elmélkedik éjjel és nappal.

(3) És olyan lesz, mint a fa, mely folyóvíz mellé plántáltatott:
megadja gyümölcsét a maga idejében.

( 4) Levele el nem hull,
és szerencsével jár mind, amit cselekszik.
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