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idején
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Egyiptomban (2008/1–2).

Kóthay Katalin Anna

A

z ókori egyiptomi források keveset árulnak el mind a természetes földrajzi
táj, mind a humán térszerveződés részleteiről. A tér vizuális megjelenítése
ugyan gyakori, de az elsősorban sírok és templomok falán megjelenő térábrázolások hagyományos, évezredeken keresztül használt sztereotípiákat követnek
(például a sivatagnak és a termékeny Nílus-völgynek mint a káosz és a rend birodalmának szembeállítása). A fennmaradt kevés térkép pedig mitikus vagy Egyiptom
határain kívül eső, idegen területeket ábrázol.1
A középbirodalmi táj és térszerveződés még az átlagosnál is kevésbé dokumentált.
A földi tájat ábrázoló térkép nem maradt fenn ebből a korszakból, csak a túlvilágról
készített rajzokat ismerünk, amelyek a korabeli elit halotti rituálékat és elképzeléseket tartalmazó, a Koporsószövegek gyűjteményéhez tartozó ún. Két Út Könyvének
az illusztrációi voltak, és a halott számára nyújtottak segítséget a túlvilági utakon
való eligazodásban.2 Azonban a forrásokban gyakran jelennek meg a központi hatalomnak a Nílus-völgyről, illetve annak a korabeli oikumenébe való illeszkedéséről
alkotott modelljei. A közelmúltban Eileen Hirsch kultikus épületek dekorációs programjának az elemzésével rekonstruált néhány ilyen modellt,3 köztük I. Szeszósztrisz
(Kr. e. 1956–1911) karnaki Fehér Kápolnája és Montu isten todi temploma által megjelenített két modellt, amelyek az egyiptomi uralkodó fennhatósága alá rendelt világ
hierarchikus rendjének két változatát képviselik.

A karnaki Fehér Kápolna
A Fehér Kápolna (lásd az 1. képet) falain területek és épületek neveit örökítették meg,
amelyek elrendezése nem véletlenszerű:4
• Az építmény központi helye az oltár. Ez egyben jelképezi magát a karnaki Fehér
Kápolnát, amely így értelemszerűen a modell középpontját alkotja, és amelyet
koncentrikusan vesznek körbe az egyiptomi épített és természetes táj válogatott,
konkrét célnak megfelelően csoportosított elemei.
• Az oltárhoz legközelebb eső szférában karnaki kultuszhelyek jelennek meg:
Ipetszut, Amon isten karnaki kultuszának központja és egy Heperkaré-petri-kau
nevű hely, I. Szeszósztrisz karnaki rituális palotája. Valószínű, hogy ezeken belül helyezkedett el a Fehér Kápolna.
• A következő szférában kiemelt jelentőségű egyiptomi, de Karnakon kívüli kultuszhelyek szerepelnek, köztük Héliupolisz és Hermupolisz.
• A legkülső szférában az északi falon az alsó-egyiptomi, a déli falon a felső-egyiptomi, a modern kutatásban nomoszoknak (2. kép) nevezett tartományokat jelenítették meg. A nyugati falon a Nílus-völgyben található szárazföldi
helyeket és vizeket (tehát a természetes táj válogatott elemeit), a keleti falon pedig I. Szeszósztrisz által létesített építményeket és birtokokat megszemélyesítő
termékenységi alakokat (3. kép) örökítettek meg. Vagyis a legkülső szférában
már meglévő és I. Szeszósztrisz által létesített helyek szerepelnek. Mivel a no-
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Mindkét modell (és minden más hasonló modell) középpontjában maga a
modellt a térben megjelenítő kultuszlétesítmény áll – ebből a szempontból
minden modell egyedi. Az egyedi modellek azonban egy univerzális modell
változatai, amelynek központi alakja
maga az uralkodó: az ő nevét hirdetik
az általa megalkotott épületek. A Fehér
Kápolnában – azaz Karnakban, az ország egyik legjelentősebb kultuszközpontjában – a király mint az egyiptomi
kultuszok feje jelenik meg. Todban,
Montu istennek – egy hadistennek –
a kultuszhelyén hódító szerepére helyezik a hangsúlyt, amikor uralma alá
rendelik az egész teremtett világot, beleértve a potenciálisan meghódítandó
területeket is.
A fáraó személye köré szervezett
Egyiptom- és világmodellek így a királyi hivatal térbeli hatókörét is kijelölik
és hierarchizálják. Azonban sem a ki1. kép. I. Szeszósztrisz karnaki Fehér Kápolnája (a szerző felvétele)
jelölt tér, sem annak osztályozása nem
tükrözi a tényleges térszerveződést.
moszoknak, csakúgy mint a király által létesített építmé- Nemcsak azért, mert a modellek az egyiptomi királyság ideonyeknek és birtokoknak, fontos kultikus szerepe is volt logikus tereként a teljes teremtett világot és nem az egyiptoEgyiptomban, ebben a szférában is a kultikus helyek do- mi király tényleges uralma alatt álló területet határozzák meg,
hanem azért is, mert nem utalnak a Nílus-völgy humánföldminálnak.
rajzi jellegzetességeire, maga Egyiptom pedig nem úgy jeleA Fehér Kápolna tehát a Nílus-völgy mint kultikus tér három- nik meg bennük, mint egy központi hatalom és adminisztráció
dimenziós modelljeként is értelmezhető: magának a kápolná- által kormányzott és területi-igazgatási egységekre tagolt ország. A Fehér Kápolna falain is felsorolt nomoszok a modern
nak a szempontjából rendezett és hierarchizált modellként.
tudományban ugyan hagyományosan igazgatási egységekként
felfogott tartományok, azonban kialakulásuk és működésük
pontos körülményeiről nem sokat tudunk.6 A középbirodalmi
I. Szeszósztrisz temploma Todban
forrásokban a nomoszok politikai-ideológiai vagy kultikus
Az ugyancsak I. Szeszósztrisz által alapított, Todban található kontextusban jelennek meg: például a fent említett esetben I.
Montu-templom szövegeinek elemzésével egy, a fáraó kozmi- Szeszósztrisz karnaki Fehér Kápolnájának falain, vagy a Kokus fennhatósága alatti területeket magában foglaló modellt le- porsószövegek 1130. fejezetében, ahol azt olvashatjuk, hogy
a teremtő isten többek között azért alkotta meg az embereket,
het rekonstruálni:5
• A modell középpontjában Montu isten todi temploma hogy azok „áldozatokat mutassanak be a nomoszok istenei számára”.7 Azonban a korszak írott forrásai arra utalnak, hogy a
áll.
Középbirodalom idején a nomoszrendszer nem volt igazgatási
• A következő szférát maga Egyiptom képviseli.
• Majd általános – nem nevesített – földrajzi kategóriák realitás. A nomoszkormányzói tisztség életrajzi feliratokban és
következnek: dombok, vizek, mocsaras területek és völ- soha nem igazgatási forrásokban jelenik meg. A magukat nogyek, azaz Egyiptom határterületei, amelyek nem tartoz- moszkormányzónak nevező tisztviselők száma elenyésző volt,
tak a termékeny völgyhöz, de az egyiptomiak által mind működésük a korai Középbirodalom időszakára korlátozódott
kozmikus, mind kulturális szempontból Egyiptommal és csak egyes közép-egyiptomi tartományokban mutatható
szembeállított sivataghoz sem, hanem határt alkottak a ki.8 Ennek alapján nem feltételezhetjük, hogy a nomoszok a
közigazgatás egységesen szervezett, ténylegesen működő egykettő között.
• Végül a legkülső szférát az idegen népek által lakott te- ségei lettek volna. A forrásokból az tűnik ki, hogy az ország
rületek foglalják el: északon az ún. haunebu (az Égeikum igazgatási szempontból egy-egy város irányítása alatt álló, a
népeinek általános elnevezése) és az ázsiaiak, délen a nú- nomosznál jóval kisebb kiterjedésű egységekre tagolódott.9
biaiak és az iuntiu nomádok területei. Ez a szféra a Ní- Így a hatalom alapvető bástyái Egyiptom szerte a városok vollus-völgy határain túli korabeli ismert világot képviseli, tak. Vezetőik az állam szolgálatában álltak, és a helyi ügyek
annak nem valósághű megjelenítésével, hanem szimbo- intézésben igen nagy önállóságot élveztek. Ez a gyakorlatban
likus képviselőinek felsorolásával, akik itt a négy világ- azt jelentette, hogy a központi hatalom a helyi intézmények
működését gyakorlatilag nem szabályozta és nem felügyelte,10
tájat is reprezentálják.
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amihez nem is lett volna meg a szükséges apparátusa és infrastruktúrája (kellő
számú professzionális, írástudó bürokrata, valamint központ és vidék között a
korabelinél jóval intenzívebben és gyorsabban működő kommunikációs csatornák). A nagyvárosok viszont nagyjából
egyenletesen elosztva helyezkedtek el a
Nílus-völgy hosszában, tehát úgy tűnik,
legalábbis részben tudatosan választott
támaszpontjai voltak a központi hatalomnak.11
A fentiekből nyilvánvalóan kitűnik,
hogy a forrásokat létrehozó elit műveltségében – a hatalom műveltségében – és
annak reprezentációjában jelentősebb
hely jutott az Egyiptom határain kívül
eső világnak, illetve a szimbolikus, kultikus, mitikus, ﬁktív tereknek, mint a
Nílus-völgy tényleges földrajzi tájainak,
a mindennapi élet területi szerveződéseinek, de még a központi igazgatás területi
egységeinek is, amelyek segítségével ez
2. kép. Nomoszok felsorolása I. Szeszósztrisz karnaki Fehér Kápolnáján
a hatalom uralma alatt tartotta Egyiptom
(a szerző felvétele)
lakosságát. Mindez azonban nem jelenti
azt, hogy a tér tényleges szerveződéséről semmit sem mondha- azt benépesítő társadalom megélhetési tevékenysége és élettunk. Amit az ideologikus szemlélet elfed, arra utalnak a min- módja alapján is osztályozta:
dennapi életet dokumentáló jogi, gazdasági, igazgatási források,
1. Különbséget tett városok/városlakók (niut) és a vidék (sa)
és következtethetünk rá a hatalom szövegesen vagy régészetileg
és lakói között.
dokumentált térbeli jelenlétéből vagy éppen e jelenlét hiányá2. De a város és a hozzá tartozó vidék egysége, azaz a Níból. Ezek a források ugyanannak az elit szemléletnek a termékei,
lus-völgy művelt területei szemben álltak a szehetnek
mint az imént vizsgált modellek, ám ha együttesen vizsgáljuk
nevezett területekkel is. Ezzel a kifejezéssel a határterüőket, viszonylag árnyalt, bár így sem részletes természet- és huleteket jelölték az egyiptomiak.13 Idetartoztak azok – a
mánföldrajzi képet rekonstruálhatunk belőlük.
todi templom modelljében is megjelenő – zónák (például
Az egyiptomiak a körülöttük lévő valóságos és ﬁktív világot
mocsarak, legelők), amelyek az egyiptomi gazdaságot
gyakran képzelték el ellentétpárokban. Ez a dualizmus megállandó jövedelemmel látták el, s amelyeknek lakossága
jelent a ﬁzikai térnek a felosztásában is. A dualista elképzelétöbbnyire félnomád/nomád életmódot folytatott.
sek közül az egyik legismertebb az, az ókori Egyiptom történetének során végig fenntartott ﬁkció volt, amely Egyiptomot Ez a Nílus-völgyet és lakosságát szektorokra tagoló kép már
két ország, Felső- és Alsó-Egyiptom egyesüléseként fogta fel. egyértelműen utal a tér ökológiai, társadalmi és gazdasági jelEnnek a tradíciónak azonban valószínűleg nem volt szerepe legzetességeire és összetettségére, ám ez is csak egy olyan
– legalábbis közvetlen szerepe – a középbirodalmi adminiszt- modell, amely egyszerűsít és uniformizál: a hatalom modellrációnak abban a gyakorlatában, amely a Nílus-völgyet legké- je, amely jól azonosítható egységeket feltételez, és amely az
sőbb az időszak második felére igazgatásilag két nagy területi uralma alatt álló teret és annak társadalmát ellenőrizhetősége
egységre bontotta: egy északi részre, amelynek központja az és a központi hatalom számára való hasznossága alapján oszakkori főváros, Itj-taui volt, és egy déli részre, amelyet Dél tályozza.
Fejé-nek neveztek, s amelynek központja Théba, a KözépbiroA valóságban a határok mind térben, mind társadalmilag átdalom első, régi fővárosa volt.12 Az igazgatási felosztás mögött járhatók voltak, nem pedig olyan határozottak, mint ahogyan
sokkal inkább történeti és gyakorlati okok állhattak, mint a ha- azt az ellentétpárokban megfogalmazott elválasztások sugallgyományos ideológia pontos leképzése – maga a két területi ják. Például a város/szántóterület és mocsár/legelő szembeálegység sem felelt meg pontosan Felső- és Alsó-Egyiptom terü- lítása letelepültek és félnomádok/nomádok közötti – nyilván
letének. A Középbirodalom kialakulásában meghatározó sze- valóban létező és akár ellentétben is megnyilvánuló – különbrepet játszó és korai időszakában székhelyként működő Théba ségről/megkülönböztetésről tanúskodik. Azonban a mindennanyilván földrajzi elhelyezkedésénél fogva is alkalmasnak bizo- pi életben a határvonal földművelők és állattenyésztők között
nyult arra, hogy – korábbi szerepét részben megtartva – a hosz- nem volt mindig ennyire éles. A 12. dinasztia elején élt Antef
szan elnyúló Nílus-völgy két nagy területi-igazgatási egysége életrajzi feliratában pásztornak, egy pásztor dinasztia hatodik
közül a délinek a központja legyen.
tagjának nevezi magát, büszke foglalkozására és a tulajdonáA forrásokban megjelenő terminológia más térbeli felosztá- ban lévő nyájakra, miközben azt is említi, hogy szántóföldek
sokra is utal. Az elit műveltség az uralma alatt álló területet az tulajdonosa és városának megbecsült lakója, a városi tanács
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3. kép. Perszoniﬁkált területek I. Szeszósztrisz karnaki
Fehér Kápolnáján (a szerző felvétele)

tagja volt.14 Antef nyilván letelepült életet élt, gazdagsága elsősorban állattartásból származhatott, ő maga azonban nem valószínű, hogy ténylegesen foglalkozott nyájak őrzésével, inkább
egy, a városban lakó tehetős, nyájakat és földeket is birtokló, a
helyi társadalomban fontos szerepet betöltő vállalkozó lehetett.
Egy központi hatalom nemcsak a tér felosztásával és osztályozásával, hanem saját helyeinek kiválasztásával, felépítésével és elkülönítésével is szervezi és felügyeli az uralma alatt
álló területet. A középbirodalmi Egyiptomban ennek alapvető
elvei – nem meglepő módon – megegyeztek az igazgatás elveivel. Vagyis a hatalom, ahogyan meghagyta a helyi intézményeket és hatalmi struktúrákat, ugyanúgy érintetlenül hagyta, de
legalábbis nem alakította át a mindennapi élet ﬁzikai színtereit:
vagy egyáltalán nem volt jelen ﬁzikailag ezekben a terekben,
vagy a táj már meglévő épített elemeit használta fel saját reprezentációjára.
A reprezentatív állami vállalkozások (bányákba vezetett,
kereskedelmi és katonai expedíciók) és a központi hatalom
által létrehozott épített terek (a sivatag peremén létesített királyi piramiskörzetek, a királyi kultuszt ellátó személyzet
számára központilag tervezett települések, vagy meghódított
területeken épített erődök) tipikusan kívül estek a termékeny
Nílus-völgy határain, az egyiptomiak mindennapi életének
színterein.
A szűk értelemben vett Nílus-völgy épített terei közül a
központi hatalom gyakorlatilag csak a városokban volt jelen
ﬁzikailag, de itt is inkább már meglévő térbeli elemeket használt fel saját jelenlétének reprezentációjára. A városi térben
központi szerepet játszott a templom, amelyben a terület helyi istenének kultusza folyt, és amely a helyi identitásnak is
meghatározó tényezője volt. Gyenge központi hatalom esetén
a templom a helyi önállóság szimbólumaként működött. A királyság ideológiája értelmében azonban Egyiptom valamennyi
templomát a király építette, ő látta el őket a működésükhöz
szükséges forrásokkal és – legalábbis elméletben – ő mutatta
be bennük az istenek számára az áldozatokat. Így, független
attól, hogy a valóságban a templom helyi erőből vagy tényleges királyi hozzájárulással épült és működött,15 erős központi
hatalom esetén a templom a királyt és a központi hatalmat is

képviselhette a városlakók számára. Monumentális méretével
az ekkor esetenként már kőből épülő városi templom16 egyértelműen elkülönülő helye lehetett nemcsak a helyi, hanem a
központi hatalomnak is.
Egyelőre az igen kevés feltárt középbirodalmi városban
nem sikerült azonosítani olyan objektumokat, amelyeket egyértelműen és kizárólagosan igazgatási épületnek lehetne tartani. Lehetséges azonban, hogy a legtöbb településen ilyen épületek után felesleges is lenne kutatnunk, mivel a szövegek alapján
a helyi igazgatás központja tipikusan a helyi vezető házának erre
a célra elkülönített hivatali része (ha) volt, valamint a ház kapuja
(arit), ahol a bíráskodás zajlott.17 Ezeknek a házaknak a városi
tér szimbolikájában hasonló szerepük lehetett, mint a templomoknak: egyszerre reprezentálhatták a helyi és a központi hatalmat, amely hatalomnak tulajdonosaik a tisztviselői voltak.
És ugyanúgy, mint a templomok, ellenőrzött terek voltak.
Noha a mi számunkra a kőből épített monumentális sírok
és templomok képviselik Egyiptomot, a korabeli egyiptomi
számára a királyságnak ugyanilyen fontos épített szimbólumai
lehettek az általunk kevéssé ismert királyi paloták.18 Szöveges
források igazolják, hogy a Középbirodalom idején a két igazgatási székhelyen, Itj-tauiban és Thébában is volt királyi palota,
továbbá tudunk ún. rituális palotákról, amelyek azonban egyes
kultuszhelyeken, a templomkörzeten belül épültek. Vagyis a
székhelyeket kivéve a királyi paloták sem voltak megszokott,
közvetlenül látható elemei a mindennapi egyiptomi tájnak.
Az imént vázolt mintának teljesen megfelel, hogy az egyiptomiak mindennapi életének tereiben a központi hatalom nem
hozott létre elkülönített helyeket a büntetés számára sem. Bár
van forrásunk börtön létezésére, ez a börtön a királyi palotán
belül helyezkedett el.19 Egyiptomban a súlyos büntetés egyik
tipikus formája azonban a kőbányába, Egyiptom határaira
vagy azon túlra való deportálás volt,20 azaz a bűnöst végérvényesen elválasztották térbeli és társadalmi környezetétől. Ezzel kitaszították mind a saját helyi közössége, mind a rendet
képviselő egyiptomi királyság teréből. Vagyis nem elkülönített
helyet jelöltek ki számára, hanem megszüntették addigi helyét
a rendezett térben és társadalomban, miközben a felügyeletet
megtartották fölötte. Kísérő büntetésként elveszthette a személyiségét is, amely addig képviselte helyét a közösségben:
megfosztották a nevétől;21 új, bűnének következményére utaló
nevet adtak neki (például „Ré gyűlöli őt”);22 vagy orrának levágásával megcsonkították.23
Azonban a Középbirodalom idején létezett egy intézmény,
amelynek működése, úgy tűnik, eltért az általános mintától.
A középbirodalmi központi hatalom ennek az intézménynek
a segítségével felügyelte a központi munkákra behívott lakosságot. Az ún. Nagy Heneret, amelynek nem túl szerencsés, de
elterjedt modern fordítása Nagy Börtön, a központi adminisztráció egyik hivatala volt. Irányítása alatt helyi heneret intézmények álltak. Ez utóbbiak tényleges ﬁzikai helyek voltak, ahol
felügyelték, elosztották, esetleg talán átmenetileg el is szállásolták az állami munkákra besorozottakat.24 Így a heneretek
létesítésével a központi hatalom behatolt az egyiptomiak helyi ﬁzikai tereibe. Hogy hány heneret létezett, és milyen elvek
alapján döntötték el, hogy hol hoznak létre ilyen intézményt,
nem tudjuk. Eddig két ilyen helyet sikerült azonosítani, egyet
Thébában, amelyet szöveges források igazolnak,25 egy másikat
pedig talán a Fajjum oázisban.26
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Tér, társadalom és hatalom az egyiptomi Középbirodalom idején

A tér osztályozása és ﬁzikai alakítása mellett a felügyeletnek szintén fontos eszköze a hatalom reprezentatív helyeinek
elkülönítése és azok belső tereinek szervezése. A templomokba, palotákba való bejutást az egyiptomiak korlátozták. Ezzel
a térnek és társadalomnak egy újabb dualista felosztását teremtették meg, egy belső és egy külső világot: voltak olyanok,
akik beléphettek a hatalom helyeire és voltak, akik nem. Az
előbbiek csoportján belül további kategóriákat különítettek el,
amivel rituálisan is hierarchizálták a külső világtól elválasztott
teret és társadalmat. Mind a palotának, mind a templomnak a
belső tere három nagy egységre tagolódott:27
1. A legbelső tereket a palota vagy templom lakója foglalta
el: a palotában a király és a királyi család, a templomokban a kultusz központjában álló isten vagy király, akit
szobra képviselt a szentélyben;
2. a templom igazgatásáért felelős tisztviselők, a kultuszt ellátó papok, valamint az egyéb kultikus feladatokért felelős specialisták, illetve a palota esetében a király tisztviselői beléphettek az épületbe, de a legbelső terekbe való
bejárásukat szabályozták;
3. az ellátó személyzet pedig melléképületekben, de az épített körzeten belül biztosította a templom vagy a palota
– elsősorban élelemmel való – ellátását.
A források a térbeli restrikciókkal szembeni társadalmi viselkedésre vonatkozóan is adnak felvilágosítást. Az elzárt helyekre való bejutás kiváltsága az egyén (ön)reprezentációjának
egyik gyakran hangsúlyozott eleme volt mind az elit, mind az
azt kiszolgáló középső rétegek életrajzi és votív felirataiban.
A középbirodalmi szépirodalom egyes darabjai viszont azt is
tanúsítják, hogy az elit ugyanakkor félt attól, hogy a kirekesztettek, a be nem avatottak behatolnak az elzárt helyekre, megszerzik az ott őrzött rituális és bürokratikus tudás kiváltságát
biztosító írásokat és használják vagy elpusztítják azokat.28 Ez
a félelem a külső világ kétféle lehetséges (nyilván az elit által
ténylegesen tapasztalt) reakcióját feltételezi: voltak, akik megszerezni és élvezni kívánták az elit kiváltságait, és voltak, akik
meg akarták semmisíteni azokat, ezzel megszüntetve a hatalom fölöttük gyakorolt felügyeletét.
Ezen a ponton a Középbirodalom szintén szolgál egy különlegességgel, amely konkrétabb, aktuális kontextust adhat
az elit imént említett, egyébként univerzális félelmének. A 12.
dinasztia közepétől jelentős változást ﬁgyelhetünk meg a kultikus terek használatának a gyakorlatában. A templomok, régi
temetők elzárt, csak az elit által hozzáférhető tereiben a társa-

dalomnak a korábbinál egy nagyobb szegmense állított a maga
és szűkebb társadalmi környezete számára votív emléket,
amellyel biztosította a maga számára az adott helyen működő
kultuszok áldozataiból való részesedést, és így a túlvilági életet.29 A korábbi zárt terek megnyitása a társadalom szélesebb
rétegei előtt azt az érzést kelthette az elitben, hogy kiváltságai
már nem kizárólagosak, nem olyan biztosak, mint korábban.
Erős központi hatalom esetén, ha a felügyelet lazul az egyik
szférában (jelen esetben a kultikus kiváltságokhoz és terekhez
való hozzáférésben), logikus válasz az ellenőrzés megerősítése
más területeken. A Középbirodalom idején ennek a megerősítésnek az eszköze valószínűleg a feladatkörök és térbeli határok pontosabb rögzítése, valamint a lakosságnak a korábbinál
fokozottabb térbeli ellenőrzése volt. A közigazgatásban egyre
markánsabban igyekeztek kijelölni a hivatali, funkcióbeli hatásköröket, ami nyilvánvalóan térbeli illetékességek kijelölésével kellett, hogy együtt járjon: például a palota vagy templom
mely részeibe volt jogosult belépni a hivatal/funkció viselője,
vagy mely területi-igazgatási egységek tartoztak a felügyelete
alá. Szintén több adatunk van arra vonatkozóan, hogy a központi hatalom ebben az időben fokozott ﬁgyelmet fordított a
földrajzi határok pontos kijelölésére,30 és valószínűleg az előbb
említett heneretek létrehozását is ennek a problémának a részeként kell értelmeznünk.
A lakosság térbeli mozgásának felügyelete az egész ókori
Egyiptom története során alapvető eszköze volt a hatalomnak.
Ez azonban nemcsak az elzárt helyekre való bejutás korlátozását és az azon belüli mozgás szabályozását jelentette, hanem
az emberek ellenőrzött mozgatását is, ami együtt járt az idejük fölötti részleges de mindig visszatérő felügyelettel. A hatalom hasznára való feladatteljesítés ugyanis mindig konkrét
térhez és időhöz kötött volt. Minél magasabb volt egy tisztség/
feladat, annál nagyobb (azaz kevésbé ellenőrzött) mozgásteret
biztosított viselője számára a térben, és annál állandóbb/rendszeresebb (azaz kiszámíthatóbb) volt a feladatteljesítés ideje.31
A tisztviselők folyamatosan teljesítettek királyi megbízásokat
Egyiptom határain belül és kívül; a Középbirodalomtól kezdődően viszonylag magas volt azoknak a száma, akik időszakos,
rotációs rendszerben léptek („hónapos”) templomi szolgálatba (és ennek fejében többnyire mentesültek más kötelezettségek alól); míg az emberek legnagyobb részét alkalomszerűen
mozgósították közmunkákra. Vagyis az ellenőrzés, a fent már
többször leírt mintának megfelelően, úgy valósult meg, hogy
a hatalom a lakosságot időről időre kiszakította a mindennapi
életének teréből.
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