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A karakter leírása
Az általam megformált karakter a 9-10. századi eurázsia térségben
megtalált halász-vadász-madarász életmódhoz köthető leletek alapján
került megvalósításra. Ez egy fiktív, országokon és kultúrákon átívelő
karakter, mely feladata nem egy adott kultúra és népcsoport viseletének
bemutatása, hanem inkább egy, a korszakra jellemző életmód
megismertetése, megismerése a leletalapú tárgyak rekonstrukcióinak
elkészítésével, használatával (Történelmi életmód-rekonstrukció). A
karakter megjelenése egyébként alapvetően és túlnyomó többségben
kaukázusi, Volga-Káma vidéki és a Kárpát-medencéből származó
leletek miatt keleti jellegzetességekkel bír. A specifikus szerszámok
(horgok, villantók, hálókötő tű, szigony) között azonban egy-két viking
lelet is megjelenik, sőt a néprajzi párhuzamok is igen erőteljesen
képviseltetik magukat, mindez pusztán abból a megfontolásból, mivel
egyes leletek a korszakban igencsak hasonlók (villantók, horgok),
továbbá általánosan megállapíthatók, hogy ezek a vadászati és
halászati eszközök az évezredeken és kultúrákon is átívelnek, hiszen az
adott állatfaj viselkedése, alakja, életmódja szerint alakultak ki a
történelem folyamán.

Lábbeli, zokni, kapca
A 9-10. században Bizánctól a Kaukázusig jellemző volt az oldal és
talponvarrott csizma. lyen látható az utemilszki és a Jamal-félszigeti
tál lovasán is. A kaukázusi Haszaut lelőhelyen feltárt csizma
maradványai is kísértetiesen hasonlók ezekhez. A pákász is egy
egyszerű kivitelű, kapcsos zárójel mintás csizmát kapott.
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Nadrág, harisnya, alsónadrág
A nadrág jelen esetben egy 3 db négyzetből szabott, zsinóros
megkötésű lenvászon berhe. A 9-10. században a kaukázusi és más
leletek tanulsága szerint általános viselet volt a lábfejes harisnyákkal
kiegészülve. Ez utóbbi is lenvászonból készült, melyet a szár elülső felső
részén bőrrel erősítettek meg, ahonnan zsinórral rögzítették az övhöz,
vagy a nadrág megkötőjéhez.
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Tunika, kaftán
Az alsó kaftán egy egyrétegű lenvászon köntös, melynek
szabásmintája az egyik Moscsevaja balkai lenvászon köntösét követi,
amelyre a selyemsújtások helyett lucetált száras gombok kerültek.
A felső kaftán egy selyemszegéllyel ellátott lenvászonból és
kecskeszőrméből készült nagykabát, amely szintén Moscsevaja
Balkából előkerült lelet alapján készült.
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Öv
A karakterhez két bőröv használható. Az egyik csat nélküli, mint a
Moscsevaja balkai lelet, míg a másik egy egyszerű
magyarországi lelet alapján készült vascsattal ellátott öv.

NÁLEZ

NÁLEZ

Tarsoly és annak tartalma
Csöves záródású hódfarok tarsoly a Volga-Káma vidéki
mordvin/cseremisz és egyes (Kiskunfélegyháza, Gávavencsellő)
honfoglaló csövecske leletek felhasználásával. Felhasznált
anyagok: hódfarokbőr, szarvasín, vas, marhabőr.
A tarsolyban egy Ismail ben Ahmed dirhem másolata, kenézlői
csiholó, kova- és fenőkő rekonstrukciók találhatók. Ezeken túl egy
tarpai taplótartó csövecske is helyet kapott benne.
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Köpeny
Ez a karakter nem rendelkezik köpennyel.
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Lábszár tekerő, harisnya
Ez a karakter nem rendelkezik lábtekerővel. A harisnyát fentebb
említettük.
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Fejfedő
A fejfedők készítése során az utemilszki tál solymászának „
sapkáját” valamint a kaukázusi Moscsevaja Balka, Podorvannaya
Balka és Nyizsnyij Arkhiz lelőhelyekről ismert sisak alakú,
négyosztatú süvegeit vettem alapul. Egy lenvászon béléses, egy
darabból szabott nemez és egy lenvászon béléses,
szőrmerátétes bőr süveget hord a karakter.
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Egyéb tartozék, étkészlet, kulacs
- Tányérok, csanakok, kanalak (Moscsevaja balka)
- Kerámia kulacs (Kazazovo, Pliszka)
- Bogozó (Sarkel) (4. számú melléklet)
- Kés, késtok (Kenézlő)
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Kard/szablya és hüvelye
A karakter nem rendelkezik szablyával.

NÁLEZ

NÁLEZ

Balta
A karakterhez egyszerű fokosok tartoznak, amelyek szerszámként is
használatosak. (Kenézlői leletek alapján)
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Lándzsa és kelevéz
A karakterhez szárnyas vadászlándzsa illene, ám az egyelőre még nem
készült el.
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Sisak
A karakterhez nem tartozik sisak.
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Páncél
A karakterhez nem tartozik páncél.
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Pajzs
A karakterhez nem tartozik pajzs.
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Ékszerek
A karakterhez nem tartozik ékszer.
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Szerszámok
Mivel a karakter egy speciális foglalkozást hivatott bemutatni,
rengetek szerszámmal rendelkezik: szigonyok, hálók, hálókötő
tűk, horgok, tárolóeszközök (kéreg, gyékény, bőr), íj és tegezek,
nyilak, parittya (6. számú melléklet), faragó kések, különböző
botok, tűtartók, csont és vastűk stb.
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Sátor, fekhely
A karakter egyelőre nem rendelkezik sátorral, fekhellyel, ám tervben
van egy veremház, amely mint a későbbi korok halász/pákászkunyhóit
idézi majd.
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Egyéb információk
A karakter a különböző rendezvények alkalmával képes bemutatni az eszközeinek
készítését:
- hálókötés (5. számú melléklet),
- fa és csontfaragás,
- szerszámkészítést,
- ruházat javítása,
- hálónehezékek készítése,
- horgok készítése.

További képek
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

7. számú melléklet

8. számú melléklet

