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Fábián Zoltán Imre, ford.

A Krall-papirusz elbeszélése az Iret-Hor-eru (Inarosz) 
herceg vértjéért vívott küzdelemről

A szöveget tartalmazó, démotikus írással írott papirusz a Fajúm-oázisból származik, és jelenleg 
Bécsben, az Osztrák Nemzeti Könyvtár Papiruszgyűjteményében őrzik (Papyrussammlung 
der Österreichischen Nationalbibliothek). Általánosan használt elnevezését Jakob Krall egyip-
tológusról nyerte, aki a szöveget először tette közzé.1 Egy hosszabb irodalmi ciklus részeként 
tartják számon, melynek további történetei2 a cselekményeket a Harmadik Átmeneti Korba, 
Petubasztisz fáraó korába helyezik, akinek fővárosa a Nílus folyó deltájának keleti felében, 
Tanisz városában volt. A ciklus történetének anakronizmusai, illetve görög irodalmi párhu-
zamainak lehetséges értelmezései a kutatás kedvelt témái. Annyi mindenesetre egyértelmű-
nek tűnik, hogy a történelmi háttér fiktív, a ránk maradt lejegyzések a korábbi korszakok 
iránti késő-egyiptomi, hellenisztikus érdeklődés eredményei. Az alábbiakban a bécsi papirusz 
szövegének fordítását közlöm, a nagyon töredékes részek tartalmának összefoglalásával.3

1 Krall, J.: Demotische Lesestücke. II. Teil. Leipzig 1903. (Der historische Roman aus der Zeit des Königs 
Petubastis.)

2 Harc Amon javadalmáért; Az egyiptomi sereg az Amazonok földjén; Naneferszokari története.
3 A szöveget 1984-ben fordítottam le, amikor démotikus tanulmányaim még intenzívebbek voltak. 

Az olvasatokhoz és a szöveg megértéséhez akkor Krall fentebb idézett kiadása mellett Spiegelberg, 
W., Hrsg.: Der Sagenkreis des Königs Petubastis nach dem Strassburger demotischen Papyrus sowie den Wiener 
und Pariser Bruchstücken ([Demotische Studien 3] Leipzig: 1910), valamint Bresciani, E.: Der Kampf 
um den Panzer des Inaros (Papyrus Krall) ([Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Österreichi-
schen Nationalbibliothek in Wien, Neue Serie 8 = MPER NS 8], Wien: 1964) c. művét, illetve pisai 
tanárnőm, Edda Bresciani olasz fordítását használtam (Letteratura e poesia dell’Antico Egitto, Torino: 
1970, 655–673). Azóta a szöveggel csak most foglalkoztam, és az újabb értelmezési lehetőségekben 
Hoffmann, F.: Der Kampf um den Panzer des Inaros. Studien zum P. Krall und seiner Stellung innerhalb des 
Inaros-Petubastis-Zyklus  ([MPER NS 26], Wien: 1996) című, újabb szövegkiadása volt a segítségem-
re. Újabb olvasati javaslatait azonban nem mindig építettem be fordításomba – a nagyon töredékes 
vagy bizonytalan szöveghelyeken, ha azok amúgy is egységesnek tűntek, meghagytam a korábbi ol-
vasatokra épülő fordítást. Fordításom pontosításához, különösen a hajókatalógus esetében, Almásy 
Adrienn nyújtott további segítséget, aki a démotikus szövegek olvasásában és értelmezésében azóta 
jóval nagyobb jártasságra tett szert nálam; segítségét ezúton is köszönöm. Az eredetileg tagolatlan 
szöveget a költői eszközök érzékelhetőbbé tétele végett tördelt formában közlöm. A személy- és 
helynevek esetében az egyiptomi névformákat használom, és ahol eltérő olvasatokkal szerepelnek, 
egységesítettem a neveket. A töredékes részek szövegszerű kiegészítéseit szögletes zárójelek jelzik.  
A szövegoszlopok hagyományos betű-, illetve római szám-jelöléseit megőriztem, és a sorokat is jelö-
löm.
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A papirusz szövegének kezdete nagyon töredékes, a töredékekből azonban megérthető a tör-
ténet első része: Ozirisz isten két bajkeverő démont küld Junuba (Héliopoliszba), az ifjú Pami 
herceghez, Iret-Hor-eru (Inarósz ) fiához, illetve Per-Betetbe (Mendészbe), Ur-tep-Amon-
Niuthoz, hogy egymás elleni harcra uszítsák őket. Iret-Hor-eru, a nagy hadvezér temetésének 
leírása után Pami éppen halotti lakomára készül bajtársaival székhelyén, Junuban, amikor 
a démonok közbenjárására nagy harci kedv szállja meg. Ekkor egy katonája érkezik, aki 
elmondja, hogy éppen Per-Betetben tartózkodott, amikor Ur-tep-Amon-Niut elrabolta Iret-
Hor-eru, a nagy hadvezér sírjából annak remekmívű vértjét, és azt saját várába vitte. Pami 
és társai haragra gerjednek, s ezt az is tetézi, hogy az asszírok elleni háború után Padi-Basz-
tet (Petubasztisz ) fáraó, Ur-tep-Amon-Niut rokona, nem részesítette őket a zsákmányból a 
várt mennyiségben. Fölkerekednek, s harcos szándékkal Per-Betet felé tartanak. Útközben 
betérnek Per-Szopedba, ahol fölkeresik a keleti tartomány elöljáróját, a tapasztalt Paklult, az 
elhunyt Iret-Hor-eru hadvezér régi hívét. Miután Pami elmondta sérelmeit, együtt indulnak 
tovább Dzsaniba (Taniszba), Padi-Basztet fáraó székhelyére, ahová időközben ellenlábasuk, 
Ur-tep-Amon-Niut is megérkezik. A fáraó előtt mindkét fél igyekszik elégtételt szerezni ma-
gának. A töredékes szöveg a következőkkel folytatódik:

(F=VII) (1) [Így szólt] Ur-tep-Amon-Niut:
„[Úgy éljen Betet, a nagy isten,] 
nem én leszek az első, aki ellene indult. 
Ő volt, aki először [tört] (2) Dzsupréra, a városomra, 
hogy elvigye a vértet (3) a várból 
[úgy, hogy a világon senki ne vegye észre]. 
Elvitte a saját városába, 
amikor én Taami-pamer-Ihet-en-Szahmetben voltam.”

(4) Minden szót, amit apródja szólt előtte, emondott (5) Padi-Basztet fáraó előtt. 
A világon egy szó sem különbözött.

Így szólt hozzá Pami:
„Óh, [utálatos,] nyomorult (6) dzsupréi! 
Talán nem találtál addig vértet a váradban, 
amíg ki nem nyújtottad a kezed (7) Iret-Hor-eru herceg vértjéért, 
és nem vitted újra Dzsupréba, a városodba? 
(8) Talán vitézi hatalmad, (9) kiváló tudásod miatt tetted?”

Így szólt hozzá Ur-tep-Amon-Niut, Anh-Hor fia:
(10) „Bizony, nincs a családom tudás [és vi-tézség] híján... [...]”4

4 A következő, töredékes részben Ur-tep-Amon-Niut saját igazát bizonygatva kétségbe vonja Iret-Hor-
eru hadvezér érdemeit a keletről betörő ellenség kiűzésében.
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...

(26) [A Kelet nagyja,] Paklul, és Pami, az ifjú, (27) gyászruhát öltöttek. 
[Így szóltak:]
„Nem [tűrjük], hogy itt légy előttünk! 
Felügyelők, őrség! (28) Fogjátok el! 
Menjen a Kelet nagyja, Paklul palotájába! 
(29) [Talán] szép az, amit Ur-tep-Amon-Niut [tett], 
ahogyan becsmérelte ellenségét, (30) Iret-Hor-eru herceget, 
aki az egész ország népét a fáraó szolgájává tette, 
hogy hallgassanak a szavára?”

(31) Így szólt a fáraó:
„Kelet nagyja, Paklul, és Pami, az ifjú! 
Ne legyen szomorú a szívetek (32) [amiatt], amit szólt! 
Úgy éljen Amon-Ré, Niszut-Taui5 ura, Dzsani6 nagy istene, 
(33) újra nagy, szép temetést tartok Iret-Hor-eru [hercegnek].”

Amint meghallotta (G=VIII) (1) e szavakat Pami, így szólt:
„Fáraó, nagy uram! 
Amit ez a [nyomorult], (2) ez a gyantaevő per-beteti7 tett, az nem [...]. 
(3) Úgy éljen Atum, Junu8 ura, Ré-Harahti, 
az istenek királya, a nagy isten, az én istenem [...].
(4) Ha Hat-Szesem9 serege áll is ki érte, 
megfizettetem vele a sértést, amit tett.”

(5) Így szólt a fáraó:
„Fiam, Pami! 
Ne szíts háborút a városban, 
és zavargást [Egyiptomban] (6) az én időmben!

Pami [lehajtotta] a fejét, az arca bánatos volt.
Így szólt a fáraó:
„[Levelek] írnoka! 
(7) Küldess Egyiptom tartományaiba, Jabtól Szunig,10 (8) mondván: 

5 Théba, pontosabban Karnak temploma.
6 Tanisz.
7 Mendész.
8 Héliupolisz.
9 Dioszpolisz Parva.
10 Elephantinétől Péluszionig, tehát Egyiptom minden tartományába.
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Hozzátok el halotti tárgyaitokat, templomi javaitokat, vásznaitokat, kenőcseiteket, 
[...] 
(9) Ozirisznak, Dzsedet11 urának házába, 
ahogyan elő van írva Hapinak,12 Meurnak,13 a fáraónak, a három istennek [...], 
(10) mindent Iret-Hor-eru hercegnek!”

Megtettek mindent, amit a fáraó parancsolt, sorra. 
Kis idő múlva (11) már eveztek is a déliek, 
vitorláztak az északiak, 
[jöttek] a nyugatiak, a keletiek. 
Odahajóztak [Ozirisznak], (12) Dzsedet urának házához.

Így szólt a Kelet nagyja, Paklul:
„Fiam, Pami! 
Nézd: [Dél, Észak, Nyugat], Kelet serege! 
(13) Készítsék elő vásznaikat és kenőcseiket és templomi javaikat, felolvasópapjaikat, 
(14) varázslóikat, akik a szentélybe mennek. 
Menjenek Ozirisz házába, lépjenek [...] 
(15) Ozirisz Iret-Hor-eru király14 [szentélyébe], 
a kenetek templomába! 
Balzsamozzák be [...]! 
(16) Tartsanak nagy, szép temetést, 
ahogyan Hapinak, Meurnak, a fáraónak, a három istennek!”

Megtették neki. 
Elvitték (17) nyughelyére, Ozirisz, Dzsedet ura házának csarnokába. 
Azután a fáraó elbocsátotta Egyiptom seregét (18) tartományaikba és városaikba.

Így szólt Pami:
„Kelet nagyja, Paklul atyám! 
Hogyan (19) mehetnék Junuba, a tartományomba, 
és ülhetnék ünnepet, 
amikor atyám, (20) Iret-Hor-eru vértje Per-Betet szigetén, Dzsupréban van?”
Így szólt a Kelet nagyja, Paklul:
(21) „Nagy szavak ezek, óh, Szoped, Kelet nagyja! – mondta. 
Nem volna ellenére Iret-Hor-eru uramnak az, 
ha nem mennél (22) Junuba 

11 Buszirisz.
12 Ápisz, a memphiszi szent bika.
13 Vagy Merur, Mnevisz, a héliupoliszi szent bika.
14 A szöveg olykor hercegi, máskor királyi címet ad a hadvezérnek, aki Ozirisszá vált, tehát a túlvilágra 

költözött.
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anélkül, hogy magunkkal vinnénk a vértet.”

Hajóra szálltak a főemberek. 
(23) Addig hajóztak, míg el nem értek Dzsaniba.15 
Bejöttek a palotába, a fáraó elé.
Amint (24) a fáraó [meglátta] a Kelet nagyját, Paklult és Pamit és a seregüket, 
elcsüggedt a szíve. 
(25) Így szólt hozzájuk:
„Mi van, főemberek? 
Talán nem bocsátottalak benneteket tartományaitokba és városaitokba 
főembereitekkel együtt, 
(26) amikor nagy, szép temetést tartottak Ozirisz Iret-Hor-eru uramnak? 
Micsoda szégyen, (27) hogy visszajöttök!”

Így szólt a Kelet nagyja, Paklul:
„Nagyuram! 
Talán elmehetnénk Junuba 
anélkül, hogy tartományunkba és városunkba vinnénk Iret-Hor-eru herceg vértjét? 
(29) Gyalázat lenne egész Egyiptomra, ha halotti ünnepet tartanánk, 
amikor (30) a vértje Dzsupré erődjében van, 
és mi nem vittük a helyére, Junuba.”

(31) Így szólt a fáraó:
„Levelek írnoka! 
Küldj levelet Dzsupréba paranccsal Ur-tep-Amon-Niutnak, (32) mondván: 
Ne habozz Dzsaniba jönni bizonyos dolgok miatt, 
amelyeket el kívánok mondani neked!”

(33) A levelet lezárták, lepecsételték, 
egy futár kezébe adták, 
aki nem habozott, Dzsupréba [indult].

(H=IX) (1) A levelet Ur-tep-Amon-Niut kezébe adta. 
Az elolvasta, nem habozott, Dzsaniba [indult], 
oda, ahol a fáraó volt.

(2) Így szólt a fáraó:
„Ur-tep-Amon-Niut! 
Nézd, Ozirisz Iret-Hor-eru király vértjéről van szó. 
Add vissza a helyére! 

15 Taniszba, a fáraó székhelyére.
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(3) Hadd vigyék Junuba, Pami várába, 
oda, ahonnan elhoztad!”

(4) Amint meghallotta e szavakat, 
Ur-tep-Amon-Niut lehajtotta a fejét, 
az arca elkomorodott. 
A fáraó háromszor szólt hozzá, 
(5) ő nem válaszolt. 
Pami középütt termett a fáraó előtt, és így szólt:
(6) „Gazember, gyantaevő! 
Talán vitézi hatalmad miatt dacolsz (7) velem a fáraó előtt?”

Amint meghallották e szavakat Egyiptom seregei, így szóltak:
„Ur-tep-Amon-Niut kíván háborút.”

(8) Így szólt Pami:
„Úgy éljen Atum, Junu ura, a nagy isten, az én istenem, 
ha (nem) lennék tisztelettel 
és (nem) hódolnék (9) a fáraónak, 
aki előbbrevaló nálad, elfogatnálak, ...”

Így szólt Ur-tep-Amon-Niut:
(10) „Úgy éljen Betet, a nagy isten, 
hogy a harc, amely a tartományok között lesz, 
a háború, amely a városok között lesz, 
egyik családról (11) a másikra száll a vértért való háborúban. 
Újra egyik a másik ellen lesz, 
mielőtt kihoznák azt (12) Dzsupré erődjéből.”

Így szólt a Kelet nagyja, Paklul, a fáraó előtt:
„Talán szép az, amit (13) Ur-tep-Amon-Niut tett, 
és az, amit szólván szólt? 
Majd meglátja a fáraó, melyikünk az erősebb! 
(14) Megmutatom, hogy szégyellni fogja még Ur-tep-Amon-Niut 
és Per-Betet tartománya, 
amit tettek és (15) amit mondtak az egymás elleni háborúról. 
Én jóllakatom háborúval. 
Én arra törekedtem, hogy ne legyen harc, (16) háború Egyiptomban a fáraó idejében. 
De miután a fáraó eltaszított, megmutatom (17) a fáraónak a két pajzs háborúját. 
Tanúja leszel annak, ami történik. 
Szemed elé tárul, amint a két hegy (18) megremeg. 
Meglátod, hogy az ég meghasad a föld felett, és a föld megrendül. 
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Meglátod, (19) hogy Per-Szoped [bikái], Metel oroszlánjai hogyan harcolnak. 
A (20) hideg acélt majd fölhevítjük!”

Így szólt a fáraó:
„Ne tedd, atyánk, Kelet nagyja, Paklul! 
(21) Nyugtasd meg szíved, 
ne légy kisszívű! 
Menjetek tartományotokba és városotokba! 
Én (22) elvitetem Ozirisz Iret-Hor-eru király vértjét Junuba, 
oda, ahonnan elhozták, 
(23) hogy az öröm előtte, 
a szeretet mögötte legyen. 
Ha kisszívű vagy, nagy háború lesz. 
Ne engedd, hogy háborúba keveredjünk! 
(24) Kérlek, adjatok nekem öt napot! 
Úgy éljen Amon-Ré, Niszut-Taui ura, a nagy isten, 
ha (25) tartományotokba és városotokba mentek, 
én visszahozatom a vértet a helyére.”

(26) A fáraó abbahagyta a beszédet.
Ekkor Pami, az ifjú, középütt termett (27) a fáraó előtt, és így szólt:
„Nagyuram! 
Úgy éljen Atum, a nagy isten, 
hogy, ha visszaadják is nekem a vértet, 
nem viszem Junuba 
(28) anélkül, hogy harcba szállnék. 
Fölemelkedik érte a lándzsa Egyiptomban. 
(29) Az egész ország serege [meglátja], 
hogyan vonulok fel Iret-Hor-eru uram nevében, 
és vértjét elviszem (30) Junuba!”

Így szólt Ur-tep-Amon-Niut:
„Fáraó, nagyuram! – éljen soká, mint Ré!
Adjon parancsot (31) a fáraó a levelek írnokának, 
hogy küldje el szavam tartományaimba és városaimba, 
azután testvéreimnek, (32) társaimnak, 
a családhoz tartozó rokonaimnak, hogy hallgassanak meg!”

Így szólt a fáraó:
„Megpróbáltam, hogy ( J=X) (1) [ne legyen harc, háború] Egyiptomban, 
[de nem hallgattak rám]. 
Ne legyen, hogy Egyiptom [...]!”
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(2) [Odament] Ur-tep-Amon-Niut a levelek írnoka elé. 
(3) Így szólt:
„[Levelek írnoka! 
Írj levelet] Per-Betetbe, Per-Betet tartománya [...] 
és Dzsed-hernek, (4) Anh-Hor [fiának,] Per-Betet tartománya seregnagyának, 
Para-meninek, Anh-Hor fiának, mondván:
Legyetek kész (5) [seregetekkel! 
Adják meg fizetségüket, ruhát], ezüstöt a fáraó [kincstárából]! 
Kapjanak hírt! 
(6) [Kerüljék az erőszakot! 
Akinek nincs] vértje, harci fegyvere, annak adjanak az én kincstáramból! 
(7) Találkozóhelyem veletek a Gazella tavánál lesz, 
Watet, Imi úrnője házának vizénél, 
(8) [a malachit Hathor-szobornál]! 
Ez a hercegek, kormányzók, seregnagyok, (9) [főemberek ...] találkozóhelye 
[a háború miatt], 
amelyben város város ellen, 
tartomány tartomány ellen, 
egyik család (10) [a másik ellen lesz].
Küldd el Anh-Hor, Helebesz fia, 
Taami-en-pamer-Ihet-en-Szahmet hercege házához!
(11) Küldd el Teni-paini, Udzsa-Heka fia, H[...] hercege házához!
(12) [Jöjjenek a per-betetiek], a natahetiek, teben-neteriek16 az ő seregeik után!
Küldd el Anh- (13) -Hor hercegnek és testvéreinek, a fáraó fiainak, 
hogy jelenjenek meg előttem, mert testvéreim!
Parancs ez a (14) [...] tartományaimba és városaimba!”

Így is lett.
Amint (15) Pami, az ifjú, meghallotta 
[a hercegek], a sereg, a tartományok és városok [nevét], 
amelyekért Ur-tep-Amon-Niut elküldött, 
(16) [lehajtotta a fejét, 
az arca bánatos volt], 
mert fiatal volt.
Meglátta a Kelet nagyja, Paklul, hogy az arca (17) [bánatos, ...] szívében.
Így szólt:
„Fiam, ifjú Pami, a sereg nagyja! 
Ne szomorkodj! 
(18) Amint ezt társaid meghallják, hozzád indulnak.”

16 Szebennütosz.
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Így szólt a Kelet nagyja, Paklul:
(19) „[Fáraó, nagyuram!] 
Adj parancsot Szun-pauszernek, Udzsa-Heka fiának, a levelek írnokának, 
írjon (20) tartományaink és városaink [fő]embereinek, 
testvéreinknek, embereinknek!”

Így szólt a fáraó:
„Levelek írnoka! 
Tégy, [ahogyan] (21) a Kelet nagyja, Paklul mondta!”

Az így szólt:
„Igenis nagyuram.”
Így szólt a Kelet nagyja, Paklul:
„Levelek írnoka! 
Készíts levelet Hor-aunak, Padi-Iszet fiának, (22) a város [...]-ának! 
A [fontos] dolog az emberek számára ez:
Légy kész seregeddel [...] tartományból! 
(23) Adják meg fizetségüket, ruhát, ezüstöt! 
Akinek nincs vértje, harci fegyvere, annak adjanak [kincstáramból]! 
Kapjanak (24) hírt! 
Kerüljék az erőszakot! 
Találkozóhelyem veletek a Gazella tavánál lesz, 
(25) Watet, Imi úrnője házának vizénél, 
a malachit Hathor-szobornál, a hadjárat miatt, 
(26) amelyben tartomány tartomány ellen 
és a családok egymás ellen lesznek, 
Pami, az ifjú, Iret-Hor-eru fia miatt, 
(27) az isteni Ozirisz Iret-Hor-eru herceg vértjéért. 
Mert Ur-tep-Amon-Niut ellen háborúz (28) a vértért, 
amiért az elhurcolta azt Dzsupré szigetének [erődjébe], 
amely (29) Per-Betet tartományában van!
Írj egy másik levelet a Kelet [tartományába], Per-Szopedba, 
a nagyvitézségű Padi-Honszunak, (30) [Iret-Hor-eru fiának], mondván:
Légy kész seregeddel, lovaiddal, jószágoddal, hajóiddal, 
a Kelet [minden] emberével, (31) aki mögötted van, 
az isteni Ozirisz Iret-Hor-eru herceg vértje miatt, 
amit Ur-tep-Amon-Niut (32) Dzsupré erődjébe vitt. 
Találkozóhelyem veled a Gazella tavánál lesz, 
(33) Watet, Imi úrnője házának vizénél, 
a malachit Hathor-szobornál, 
a viszály miatt, amely kitört!
(34) [Írj egy másik levelet] Para-meninek, Tinofer fiának, 
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Per-menes-Ré17 erődje hercegének, 
a már megírtak szerint!
(K=XI) (1) Írj egy másik levelet [...] Min-ireminek, Iret-Hor-eru fiának, 
(2) Jab18 bikájának és harmincnégy harcosának, 
[...]-ának, pap társainak, 
(3) núbiai csapatának, embereivel, lovaival, jószágával!
(4) [Írj egy másik levelet] az ifjú Iret-Hor-erunak, a hatalmas öklűnek, [mondván]:
Légy kész [seregeddel], (5) harcosaiddal, hét [pap] társaddal! 
– a már megírtak szerint.
[Írj egy másik levelet] (6) Baklulnak, Iret-Hor-eru fiának, mondván:
Légy kész [seregeddel]!
Írj egy másik (7) levelet Hat-neni-niszut19 szigetére, a bosszúálló Anh-Hornak, 
[Nehka fiának,] mondván:
Légy kész (8) seregeddel, harcosaiddal!
Írj [egy másik levelet ...-nek, Padi-] (9) -Honszu [fiának] 
és pap társainak a már megírtak szerint!
Küldj [Hat-her-ibbe,20 Szobek-hotephez], (10) Tinofer fiához, mondván:
Légy kész seregeddel és [harcosaiddal ...]!
Küldj (11) Wilhenihez, Anh-Hor fiához [Mer-Atum]21 erődje hercegéhez, [mondván]:
[Légy] kész (12) seregeddel, csapataiddal, lovaiddal, jószágoddal!
Azután [írj egy másik] levelet (13) a Kelet nagyjának, Paklulnak, 
[tartományaiba] és városaiba, mondván:
Legyetek készek! 
Találkozóhelyem veletek (14) a Gazella tavánál lesz, 
Watet, Imi úrnője házának vizénél, 
a [malachit Hathor-szobornál].”

(15) Ezek után így szólt a Kelet nagyja, Paklul:
„Fiam, Pami! 
Hallgasd meg, [amit mondok] (16) neked! 
Leveleid elküldték tartományaidba és váro saidba. 
Ne maradj itt [Dzsaniban]! 
(17) Elsőként érj oda!
Légy te az első testvéreid, családod tagjai közül, hogy már ott találjanak. 
(18) Ha nem oalálnak ott, visszafordulnak tartományaikba és városaikba.
Én magam Per-Szopedba megyek, 
(19) megerősítem a sereget, hogy [ne] késlekedjen. 

17 Valószínűleg alsó-egyiptomi település, pontos azonosítása kérdéses.
18 Elephantine.
19 Hérakleopolisz.
20 Athribisz.
21 Médum.
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Elhozom arra a helyre, ahol leszel.”

Így szólt Pami:
(20) „Igaz, amit mondasz.”

Azután a főemberek elmentek tartományaikba (21) [és városaikba].
Pami, az ifjú, kiment és hajóra szállt, 
amely készen állt (22) mindennel. 
Hajója lefelé haladt.

[Néhány] nap elteltével Pami megérkezett a Gazella tavához, 
(23) [Watet], Imi [úrnője] házának vizéhez, 
a malachit Hathor-szoborhoz. 
(24) Szállást ütött.
(25) Míg mindez [történt, hírt adtak] Ur-tep-Amon-Niutnak, mondván:
„[...] Pami, az ifjú, [megérkezett] a Gazella [tavához], 
Watet, (26) Imi úrnője házának vizéhez, [...] 
Tinoferrel, az apródjával.
(27) Készülj [seregeddel]! 
Sietni kell, hogy (28) [...] a dzsani-beliek, 
[a per-betetiek, a natahetiek], a teben-neteriek 
megérkezzenek veled! 
(29) [...] veled [...]
[Siess] Pamihoz, [az ifjúhoz]! 
Ő megelőzött (30) téged, de [gyönge] ... 
A tartományok és városok, fent és lent, 
(31) siessenek a csatatérre ellene, 
hogy rátámadjanak délről, északról, nyugatról, keletről! 
(32) Ne késlekedjenek, [...] 
végezzenek vele! 
Amikor pedig (33) testvérei jönnek, 
rátalálnak majd, ahogyan holtan végezte, 
szívük elcsügged, 
(34) erejük elszáll, 
visszafordulnak városaikba és tartományaikba. 
(35) A világon semmi sem tarthatja vissza a lábukat, 
és Iret-Hor-eru vértje nem kerül ki a váradból (36) többé.”

Így szólt:
„[Úgy éljen Betet, a nagy] isten, 
éppen ezt kértem Betet előtt.
A négy (L=XII) (1) [tartomány majd segítségünkre lesz]. 
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Akkor készítsenek elő egy hajót! [...]”

(2) [... Hajója] fedélzetére szállt Ur-tep-Amon-Niut [a seregével], harcosaival együtt. 
A sereg pedig (4) [...] a négy tartomány serege volt.
Kis idő múlva [megérkezett Ur-tep-Amon-Niut] (5) a Gazella tavához. 
Kérdezősködött [Pami, az ifjú] után. 
[Megtudta], (6) hogy az megelőzte. 
Odament Ur-tep-Amon-Niut, [ahol Pami, az ifjú volt], (7) a Gazella tavához, 
[Watet, Imi úrnője házának vizéhez, 
a malachit Hathor-szoborhoz.] ...

[Így szólt:]
(8) „[...] ..., töltsünk egy órát párharccal, 
amíg [testvéreid mind megérkeznek]!”

(9) Amint Pami, az ifjú meghallotta e szavakat, 
szíve [elcsüggedt]. 
(10) Így szólt:
„Ha azt mondom, hogy nem harcolok, 
amíg [testvéreim] meg nem érkeznek hozzám, 
(11) visszavonulásom keserű lesz Egyiptom seregei szívében, akik erre tartanak.”

(12) A válasz, amit Pami adott, ez volt, mondván:
„Kiállok a harcra!”

Sírva fakadt Tinofer, az apródja. 
(13) Így szólt:
„Uram, védd magad! 
[Életed] legyen biztonságban! 
Nagy az az isten szívében. 
(14) Talán nem tudod, hogy egyedül egy csak veszíthet egy tartomány serege között, 
mert (15) ledöfik?
Talán elmondjam, hogy a sereg, amely Ur-tep-Amon-Niuttal van: 
Dzsani, Per-Betet, (16) Natahet, Teben-neter  
és az ő főemberei vannak mögötte! 
Ha kiállsz vele (17) a csatatérre, 
amíg nincsenek itt társaid, 
a család testvérei, 
(18) egyedül vagyunk. 
Rádront, és harcosaid [távol vannak]. 
Úgy éljen Atum, 
(19) a sereg odasiet a csatatérre hozzád, hogy leverjenek. [...] 
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A te lélegzeted (20) nagy lélegzet. 
Ne veszítsd el a büszkeség miatt!”

Így szólt Pami:
„Testvérem, [Tinofer! 
Amit] mondasz, az van az én szívemben is. 
Akkor sem mondom, hogy nem harcolok, 
amíg testvéreim (22) nem érnek ide. 
Keserű lennék a per-betetiek szívében, 
csekély lennék a Dzsani-beliek, (23) a natahetiek, a teben-neteriek szívében. 
Nem számítanék többé a harcosok közé. 
Ezért, hát testvérem, Tinofer, (24) nyugtasd meg szíved! 
Nyújtsd ide a vértes páncélt elém!”

(25) Azonnal odahozták, letették elé egy friss gyékényre.

A papirusz itt következő, nagyon töredékes része – L(=XII):26–N(=XIV):1 – részletesen is-
merteti Pami herceg fegyverzetét és harci öltözetét, majd Ur-tep-Amon-Niut fegyverei követ-
keznek. A harcosok összecsapnak. Ezután a szöveg így folytatódik:

(N=XIV) (1) [...] ... Pami szíve elcsüggedt. 
Megérintette (2) [...] apródját, [Tinofert, és így szólt:
„Ne] habozz a kikötőhöz menni! 
Talán (3) [meglátod, hogy ideérnek] a szomszédok, a társak, 
[és elmondod a helyzetet], amelyben vagyok.”

Megértette Tinofer a helyzetet, amelyben volt, 
(4) [...] nem habozott a [kikötőhöz menni]. 
Egy órát töltött ott állva, és figyelt kifelé. 
Egyszercsak (5) fölemelte Tinofer az arcát, 
meglátott egy hajót, amely be volt kenve, 
fehérre volt festve. 
(6) [...] hajósokkal és legénységgel ellátva, 
tele harcosokkal. 
(7) Arannyal volt [díszítve] a két oldala, 
arany [...] az orrán, 
[arany...22]-szobor (8) a tatján. 
Két szállítóhajó [követte] ..., 
negyven bárka, 

22 Legvalószínűbb olvasata szerint talán Ozirisz-szobor, de lehetséges, hogy Amon isten díszítette a 
hajó tatját.
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hatvanevezős (?) dereglyék (9) vették utána az útjukat. 
A folyó szűk volt a flottának, 
és a part szűk a lovasoknak, a tevéknek és a gyalogosoknak. 
Félelmet (11) keltett az a hajó.

Megszólalt Tinofer erős hangon, 
élesen kiáltott, amikor így szólt:
„Akik a [fekete flottával vannak], 
(12) akik a fehér flottával vannak, 
akik a zöld flottával vannak, 
akik a színes flottával vannak! 
Kié ez a hajóraj? 
Olyan emberek-e, (13) akik Pami, az ifjú, Iret-Hor-eru fia családjához tartoznak? 
Siessetek hozzá a csatatérre! 
(14) Kelepcébe került. 
Harcol, és nincs vele katona, 
sem gyalogos, 
sem lovas csapat. 
Ur-tep-Amon-Niut van ellene. 
(15) A Dzsani-beliek, a per-betetiek, a natahetiek, a teben-neteriek, 
ezek védelmezik Ur-tep-Amon-Niutot, urukat. 
(16) [...] Dzsupré. 
Testvérei, társai, harcosai mind [őt védelmezik].”

Amint meghallották (17) ezt azok, akik a hajón voltak, 
fölállt egy katona a hajó orrára, [és így szólt]:
„Hé! Hallgass! 
Hogy az érc [...] a nyelved, 
(18) [vas ...] az ajkad! 
Mit számít Pami és családja! 
[...] Ur-tep-Amon-Niut.”

Visszafordult Tinofer [...].
[...]
(21) [...] Így szólt Tinofer:
(22) „Harcolj! Harcolj, uram, Pami! 
Testvéreid [megérkeztek, (23) hogy megvédelmezzenek].”
Amint [Ur-tep-Amon-Niut] meglátta Tinofert, elgyöngült.

A nagyon töredékes következő rész – N(=XIV):24–Q(=XVII):7 – rekonstruálható szövege 
szerint bár ellenséges csapatok érkeznek, Tinofer megpróbál jó hírrel további erőt önteni Pa-
miba, s ez Ur-tep-Amon-Niut kedvét valóban elveszi a harctól. Később azonban új erőre kap, 
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és seregével együtt támad Pami hercegre. Már-már le is győzik, amikor annak felmentő csa-
patai végre megérkeznek. Megszégyenítik Ur-tep-Amon-Niutot árulása miatt. Padi-Honszu 
herceg azonnal párviadalra hívja ki Anh-Hor királyfit, s ennek híre a fáraóhoz is eljut.

(Q=XVII) [........]
(8) „[...] a hat-her-ibiek, 
[...] Per-Betet tartománya, 
a (9) teben-neteriek, 
akik az elöljárók, a hercegek családja, 
(10) az úr utódai miatt harcolnak. 
Iret-Hor-eru herceg lándzsája fölemelkedik, ha megérkeznek. 
(11) Legyenek kész a harc házára, a harcmezőre!”

„Szólok (12) néhány szót Padi-Honszu herceghez, 
hogy ne hagyják (13) Anh-Hor királyfival, a fiammal harcolni, 
hogy ne hagyjátok, hogy a lándzsa fölemelkedjék, 
amíg a sereg (14) meg nem érkezik, és fel nem sorakozik a fáraó előtt a harcmezőn.”

Felállt (15) a két jogar és a két pajzs serege mögötte.
Akkor a fáraó (16) odajött, ahol Padi-Honszu volt. 
Ahogy meglátta akkor a fiatal Padi-Honszut, 
(17) hogy az jó vas fegyverzettel van fölfegyverezve, 
a fáraó odajött, és (18) így szólt:
„Ne legyen gonosz a tekinteted, fiam, nagyvitézségű Padi-Honszu! 
Ne háborúzz, (19) ne harcolj, amíg testvéreid meg nem érkeznek! 
Ne emeld föl a lándzsát, amíg családod (20) össze nem gyűlik!”

Padi-Honszu ránézett Padi-Basztet fáraóra, 
aki Ízisz, a Két Ország úrnőjének koronájával volt koronázva. 
(21) Köszöntötte, és nem kezdett harcba aznap.
(22) A fáraó illatszereket adatott Padi-Honszu hercegnek.

Ahogy mindez megtörtént, 
kikötött a Kelet nagyja, Paklul hajója a Gazella tavánál, 
(24) míg Padi-Honszu23 hajója és a hat-her-ibiek lefelé hajóztak.

Jutott (25) kikötőhely a hajójuknak, 
jutott kikötőhely Anh-Hor, Paneh-Ka fia (26) hajójának. 
Jutott kikötőhely a junuiak hajójának és a Szi-beliek24 hajójának. 

23 Ez a Padi-Honszu nem azonos a „nagyvitézségűvel”, aki Per-Szopedből érkezett, és már egy ideje a 
Gazella tavánál volt, hanem Bakrenef fia, akivel később is találkozunk majd (S=XIX:4). 

24 Szaisz.
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(27) Jutott kikötőhely Min-iremi, Jab bikája hajójának. 
(28) Jutott kikötőhely Para-meni, Tinofer fia hajójának 
és (29) Per-menes-Ré seregének. 
Jutott kikötőhely Pabuir-rehefnek, Iret-Hor-eru fiának 
(30) és Szi25 tartománya seregének. 
Jutott kikötőhely Baklul, Iret-Hor-eru fia hajójának 
(31) és Per-Ozirisz26 tartománya seregének. 
Jutott (32) kikötőhely Wilheni,27 Anh-Hor fia hajójának 
és Mer-Atum28 seregének. 
(33) Jutott kikötőhely Uhesz-naif-gemulnak, (R=XVIII.) (1) Iret-Hor-eru fiának, 
és jutott kikötőhely az ifjú Iret-Hor-erunak, a hatalmas öklűnek,29 
(2) és Iret-Hor-eru herceg többi utódának, 
a nagyvitézségű Padi-Honszu testvéreinek, 
(3) a lándzsa ura családtagjainak.
Aki látott már patakot (4) madárral teli, 
tengert hallal teli, 
az látta a Gazella tavát 
(5) Iret-Hor-eru családjával teli. 
Bömböltek, mint a bika, 
(6) száguldottak vitézül, mint az oroszlán, 
tomboltak, mint a medve.30

(7) Jelentették ezt a fáraó előtt, mondván:
„A két család összegyűlt 
(8) oroszlán képében – vértjükkel; 
bikáéban – harci fegyverükkel.”

(9) Készítettek egy magas emelvényt Padi-Basztet fáraónak, 
készítettek másik emelvényt (10) a Kelet nagyjának, Paklulnak, azzal szemben.
Készítettek egyet Dzsed-hernek, Anh-Hor fiának, 
készítettek másikat (11) Padi-Honszunak, azzal szemben.
Készítettek egyet Wilheninek, Mer-Atum seregnagyának, 
(12) készítettek másikat Anh-Hor királyfinak, Padi-Basztet fáraó fiának, 
azzal szemben.
Készítettek egyet Paseri-Taihetnek, 
(13) Dzsura-nemeh fiának, Takellei-aat és Padzsu hercegének, 

25 Szaisz.
26 Buszirisz.
27 A név olvasata itt: Wilwi.
28 Médum.
29 A jelző olvasata nem bizonyos; esetleg: hatalmas, bátor.
30 Esetleg: nőstényoroszlán.
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készítettek (14) másikat Para-meninek, 
Tinofer fiának, Per-menes-Paré hercegének, azzal szemben.
Készítettek (15) egyet Anh-Hornak, Helebesz fiának, 
Taami-en-pamer-Ihet hercegének, 
készítettek másikat (16) Anh-Honszunak, a per-betetinek, azzal szemben.
Készítettek egyet Anh-Hapinak, Para-meni fiának, (17) Pateszi hercegének, 
készítettek másikat a hat-her-ibi Szobek-hotepnak, 
Taif-naht fiának,31 (18) a hat-her-ibinek, azzal szemben.

Fölállott a négy tartomány serege Ur-tep-Amon-Niut mögött. 
(19) Fölállott Junu tartományának serege Pami, az ifjú mögött.

Így szólt a fáraó:
(20) „Kelet [nagyja], Paklul! 
Látom, hogy nincs ember, aki meg tudná állítani a két pajzsot. [...] 
(21) tartomány tartomány ellen, 
egyik város a másik ellen.”

(22) A Kelet nagyja, Paklul előjött, 
(23) remekszép, edzett acél páncélinget öltött, 
harci kardot kötött, 
(24) a keleti emberek repülő (?) tőrét (25) [...], 
mely acélból volt a markolatától a hegyéig. 
(26) Arábiai fából való lándzsát ragadott, 
amelynek harmada (27) [...] vasból [...], 
míg kezében arany pajzs volt.
(28) A Kelet nagyja, Paklul megállt Egyiptom serege közepén, 
(29) a két pajzs sorai [között]. 
Megszólalt erős hangon, élesen kiáltott, 
(30) amikor így szólt:
„Kelj föl, Ur-tep-Amon-Niut seregvezér! 
Te légy párja a harcban (31) Pami seregnagynak, az ifjúnak, Iret-Hor-eru fiának, 
(32) s vele huszonhét harcosának, 
akik (S=XIX.) (1) Iret-Hor-eru herceg negyven hőse, 
isteni utódja közül valók Junu tartományából. 
(Ti pedig) keljetek a sokseregű (2) Per-Betet tartományának serege ellen!
Kelj föl, nagyvitézségű Padi-Honszu! 
Te légy (3) párja a harcban Anh-Hor királyfinak, Padi-Basztet fáraó fiának!
Kelj föl, (4) Paszit-ur, Paklul fia, 
és Para-meni, Anh-Hor fia, 

31 Másutt (K=XI:10, és S=XIX:8) Tinofer fia.
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és Padi-Honszu, (5) Bak-renef fia! 
Kelj föl, Per-Szoped tartományának serege! 
Keljetek Teben-neter tartományának serege ellen!
(6) Kelj föl, Para-meni, Tinofer fia, 
és Per-menes-Ré serege! 
(7) Keljetek [Dzsani] tartományának serege ellen!
Kelj föl, Szobek-hotep, (8) Tinofer fia, Hat-her-ib tartományának seregvezére! 
Maradj Anh-Horral, (9) Helebesz fiával, 
Taami-en-pamer-Ihet-en-Szahmet hercegével!
Legyen (10) ember ember ellen, 
súlyuk és csapatuk erejének nagysága szerint, 
amely (11) mindegyikük mögött van!”

Amint a Kelet nagyja, Paklul elfordult a (12) két csapattól, 
meglátott egy katonát, aki acélban csillogott. 
(13) Széptermetű volt, díszes, új kocsiján. 
(14) Vértjét és harci fegyverét viselte. 
Negyven harcos (15) volt vele, akik negyven fiatal [csikóra] szálltak. 
(16) Meti 32 csapatok voltak, 
és [100] gyalogos, aki vértet (17) és harci fegyvert viselt, haladt az úton mögötte, 
[és 300] (18) meti vértben mögötte.
Fölemelte a kezét a Kelet nagyja, (19) Paklul előtt, és így szólt:
„[...] Baal, a nagy isten, az én istenem! 
Miért (20) nem adtad meg az én párom a harcban, 
hogy én is kövessem (21) testvéreimet, Iret-Hor-eru herceg, az én atyám utódait?”

(22) A Kelet nagyja, Paklul ránézett a katonára, 
de nem ismerte meg az arcát. 
Így szólt hozzá (23) a Kelet nagyja, Paklul:
„Ki vagy? A családunkból?”
Az így szólt:
(24) „Így igaz, atyám, Kelet nagyja, Paklul! 
Montu-Baal, (25) Iret-Hor-eru fia vagyok, 
akit Her33 földjére küldtek. 
Úgy éljen a te hatalmad, 
(26) atyám, Kelet nagyja, [Paklul], 
nem tudtam aludni (27) hálóházamban, 
mert álmot láttam. 
(28) Isteni szavú ének szólt hozzám, mondván: 

32 Talán méd csapatokként értelmezhető.
33 Szíria.
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Montu-Baal, Iret-Hor-eru fia, gyermekem! 
Siess, (29) ahogyan sietni tudsz! 
Ne habozz Egyiptomba menni! 
(30) Találkozóhelyem veled a Gazella tavánál lesz, 
a (31) malachit Hathor-[szobornál], 
a per-betetiek és Horenaht, Neszu-betet fia családjának csatája és háborúja miatt, 
(32) testvéreid, családod ellen, 
a (33) vért miatt, amelyet Dzsupré erődjébe vittek! 
Atyám, Kelet nagyja, (T=XX) (1) Paklul [...] ...”

A következő, ismét töredékes részben – T(=XX):1–V(=XXII):1 – Montu-Baal is helyet kér 
Paklultól a hadrendben, ám – talán így érthető a töredékes szöveg – az ellenséges csapatok 
között már nincs több olyan hős, akinek serege és ereje az övével volna egyenrangú. Ezért Pak-
lul a flottához rendeli, annak védelmére és tartaléknak. Montu-Baal csapatai el is foglalják 
helyüket. Megkezdődnek a párviadalok, és a seregek összecsapnak.

(V=XXII) (1) A két család harcolt a reggel negyedik órájától az est kilencedik órájáig. 
(2) A harcosok megvívtak egymással. 
A [bosszúálló] Anh-Hor, (3) Neh-Ka fia 
Teben-neter tartományának serege közé vetette magát. 
Azok menekültek (4) [a folyó felé].
Közben Montu-Baal a flottánál volt a folyón. 
(5) Meghallotta a lármát, amely a seregnél volt, 
és a lovak nyerítését.
Így szóltak (6) hozzá:
„Teben-neter tartományának serege menekül testvéreid elől.”
Így szólt:
(7) „Adj erőt, óh, Baal, nagy isten, istenem! 
Lásd, ez már a kilencedik óra! 
(8) Szomorú a szívem, hogy nem csatáztam, háborúztam.”
Magára öltötte vértjét (9) és harci fegyverét. 
Rárontott (10) Teben-neter, Per-Betet, Dzsupré, Natahet tartományának seregére, 
(11) Ur-tep-Amon-Niut hadára. 
Mészárolt, pusztított közöttük, 
(12) mint Szahmet dühöngése órájában, 
amikor (13) a bozótban bolyong.34 
A sereg szétszóródott előttük. 
Mészárolták (14) a szemüket, 
vágták a szívüket, 

34 Esetleg: amikor a tarlót, bozótot égeti. Az oroszlánalakú istennőre való utalás a pusztítás gyakori 
hasonlata.
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nem fáradtak bele, 
amíg pusztítottak közöttük.

(15) Padi-Basztet fáraó tudomására hozták ezt. 
Száját kitárta a földig a (16) nagy kiáltásban, 
lejött magas emelvényéről.
Így szólt a fáraó:
(17) „Kelet nagyja, Paklul! 
Menj oda a harcosokhoz! 
Azt mondták nekem, hogy (18) Montu-Baal, Iret-Hor-eru fia mészárol, 
pusztít (19) a négy tartomány seregében. 
Akadályozd meg, hogy ledöfje a seregem!”

(20) [Így szólt] a Kelet nagyja, Paklul:
„Tegye meg a fáraó az utat oda (21) velem együtt, 
és én megakadályozom, hogy levágja Egyiptom seregét.”

(22) Paklul felöltötte vértjét, 
(23) kocsira szállt Padi-Basztet fáraóval. 
Odamentek Montu-Baalhoz, (24) Iret-Hor-eru fiához, a csatatérre. 

Így szólt a Kelet [nagyja], Paklul:
„Fiam, (25) [Montu-Baal]! 
Vedd el a kezed a háború házától! 
(26) Talán szép az, hogy mészárolsz, 
pusztítasz (27) [testvéreid], Egyiptom seregei között?”

Így szólt Montu-Baal:
„Talán szép az, (28) [amit tettek ...], 
hogy elhurcolták atyám, Iret-Hor-eru vértjét (29) Dzsupré erődjébe alattomban? 
Talán nem tudod (30) [...] ...”

Így szólt a fáraó:
„Vedd el a kezed, fiam, Montu-Baal (31) [tőlük]. 
Amit akkor tettek, nem volt olyan nagy [dolog], amikor történt. 
(W=XXIII) (1) Elvitetem Junuba, arra a helyre, ahol volt, 
(2) hogy az öröm előtte, a lélek mögötte legyen.”

Montu-Baal megszólaltatta a kürtöt (3) serege között. 
Azok elfordították arcukat a [háború] házától. 
(4) Olyanok voltak, mint akik nem is harcoltak. 
Lábukat visszafordították, egészen addig, 



91

Műhely: Fábián Zoltán Imre (ford.) A Krall-papirusz elbeszélése… 

(5) amíg el nem értek ahhoz a hadrendhez, ahol Pami volt.
Rátaláltak, (6) amint Ur-tep-Amon-Niuttal harcolt. 
Pami rávetette magát, 
(7) pajzsa csapásával, 
vitéz karja védelmében. 
(8) Előrenyújtotta a lábát, 
a földre lökte. 
Kezét fölemelte, 
(9) tőrével, hogy ledöfje.

Így szólt Montu-Baal:
„Ne tedd, testvérem, (10) Pami! 
Fordítsd el a kezed, 
ha már bosszút álltunk (11) rajtuk. 
Talán csak nem sás az ember, 
hogy ha kivágják, újranő? 
(12) Miután Paklul atyánk és Padi-Basztet fáraó megparancsolta, 
(13) hogy ne legyen háború, 
és hogy tegyenek meg mindent, amit a fáraó mondott (14) a vértről, 
hogy vigyék annak várába, 
adj neki utat, 
(15) hadd menjen!”

Szétváltak azok ketten.

Közben a nagyvitézségű (16) Padi-Honszu Anh-Hor királyfival vívott, 
cselezett vele (17) tréfa módjára. 
Azután Padi-Honszu (18) a háta mögé szökkent, 
egy szökkenéssel mellette termett. 
Közelhúzódott (19) Anh-Hor királyfihoz hirtelen egy csellel, 
amely erősebb, (20) mint a kő, 
égetőbb, mint a tűz, 
könnyebb, mint a lég, 
gyorsabb, (21) mint a szél. 
Anh-Hor királyfi nem tudta kivédeni. 
Padi-Honszu rávetette magát 
(22) pajzsa csapásával, 
vitéz karja védelmében. 
(23) A földre lökte, 
odaállt fölé, 
kezét (24) fölemelte görbe tőrével.



92

IV. évf. 2012/1.

Nagy lárma, (25) kiabálás támadt Egyiptom seregében Anh-Hor (26) királyfi miatt. 
Nem maradt rejtve a hír azon a helyen sem, ahol a fáraó volt, mondván:
(27) „Padi-Honszu a földre lökte Anh-Hort, a fiadat. 
Odaállt fölé (28) görbe tőrével, hogy ledöfje.”

Nagy fájdalom jött a fáraóra. 
(29) Így szólt:
„Légy hatalmas, óh, Amon-Ré, Niszut-Taui ura, nagy isten, istenem! 
(30) Én két karommal és kezemmel tettem, 
hogy ne legyen harc és háború, de nem hallgattak rám.”

(31) Ezt mondta, ahogy futott. 
Amikor Padi-Honszu közelébe ért, így szólt a fáraó:
(32) „Fiam, Padi-Honszu! 
Kíméld meg az életét! 
Fordítsd el a kezed a fiamtól, 
(X=XXIV) (1) hogy ne [haljon meg]! 
Most bosszút álltatok, 
(2) háborútokat [megnyertétek, 
családotok] győzedelmes egész Egyiptomban.”

Így szólt a (3) Kelet nagyja, Paklul:
„Fordítsd el a kezed Anh-Hortól, a fáraó, az ő atyja miatt! 
Lélegzete (4) nagy lélegzet.”

Ő elfordította a kezét Anh-Hor királyfitól.

[Így szólt a fáraó:]
(5) „Úgy éljen Amon-Ré, Niszut-Taui ura, [a nagy isten, ... (6) ...], 
(7) Ur-tep-Amon-Niut, akit Pami [...] (8) a földre lökött, [...] 
Anh-Hor, a fiam, aki (9) fölött Padi-Honszu győzedelmeskedett 
Egyiptom négy tartományának serege előtt. 
(10) Győzedelmeskedtetek fölöttük. 
Mészároltatok, pusztítottatok közöttük, 
(11) ők menekültek előletek a flotta felé. 
Minden, ami (12) Egyiptomban történt [...].”

Míg mindez történt, Min-iremi (13) a folyón hajózott 
negyven harcosával, 
ötszáz núbiai, (14) meroéi emberével, 
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[500] szunival,35 
ötszázötven (15) hedzseli (?) „kutyájával” 
... Niut36 tartományának válogatott harcosaival. 
(16) A folyó szűk volt a flottának, 
és a part szűk (17) a lovasoknak, 
[szűk a kocsiknak, a tevéknek és a gyalogosoknak]. 
Elérte a Gazella tavát. 
Jutott (18) kikötőhely a vitéz bikának, Min-ireminek, 
(19) Iret-Hor-eru fiának, Jab hercegének, 
Dzsed-her, (20) Per-Betet tartománya seregnagyának hajója mellett, 
és hadihajói körülvették azt. 
Iret-Hor-eru herceg vértje azon volt.

(22) Így szólt Min-iremi:
„Úgy éljen Hnum, Jab ura, (23) a nagy isten, az én istenem, 
ezt kértem, hogy megláthassam 
(24) atyám, Ozirisz király, Iret-Hor-eru herceg vértjét, 
(25) ha a két had elé kerülök!”

Min-iremi felöltötte (26) vértjét és harci fegyverét, 
a sereggel együtt, (27) amely vele volt. 
Fölszállt Dzsed-her, Ahn-Hor fia hajójára. 
(28) Ötszáz harcost talált rajta, akik (29) Ozirisz Iret-Hor-eru vértjét őrizték. 
Min-iremi (30) közéjük iramodott.
Aki kiállt vívni és vívóhelyet vett, 
(31) nyughelye lett az annak. 
Aki kiállt harcolni, 
azt a [földre lökte] (Y=XXV) (1) a harc helyén. 
Aki szerette a [harcot ...], menekült. 
(2) Mészárolt, pusztított [közöttük ...]37

...
...
(13) ... Akkor meghallotta a [fáraó, hogy mi történt ... 
Nem] (14) habozott, hogy a hajóra menjen. 
[Rátalált Min-iremire], (15) aki mészárolt, pusztított ... a seregben 
[hadával] (16) és Hedzsel (?) „kutyáival”.

[Így szólt a fáraó:]
(17) „Légy hatalmas, Amon-Ré, [Niszut-Taui ura, nagy isten, istenem! ...] 

35 Asszuán.
36 Niut („a Város”) itt Thébát jelenti.
37 Az itt következő töredékes rész a Min-iremi által kiirtott harcosokat sorolja föl.
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(18) a legnagyobb háború az egész földön [...(19) ...] 
(20) bosszúval jött a nagy [...] 
(21) [...] ahol Iret-Hor-eru utódai voltak [...] 
(22) Háborúnk megszűnik, nem [...]
(23) Elvitetem atyánk, Ozirisz király, Iret-Hor-eru herceg vértjét 
(24) és Horenaht, [Neszu-Betet fia] vértjét [...] elé [...].”

(25) Ezután elvitték [Ozirisz király, Iret-Hor-eru herceg] vértjét (26) Junuba. 
A vértet ... tették [...].
(27) [...] Iret-Hor-eru herceg utódai [...] (28) és seregeik [...].
[...]
(29) „Nagyurunk! [...] (30) ami történt egész Egyiptomban [...].
(31) A fáradság és a harc, amely [...]
(32) és amit Egyiptomban tett [...]
(33) ami a tartományokban és városokban [...]
(34) [...] kő sztélé38 [...].

38 A nagy háború és Iret-Hor-eru családja győzelmének emlékére kő sztélét állítanak, amelynek szövege 
megörökíti az eseményt.


