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A karakter leírása
A karakter felépítésben hangsúlyos szerepet kapnak a 10. század első
harmadára datált kenézlői honfoglaló temetők lovas sírjai. A ruházat nagy
részének szabásmintái a kaukázusi alán lelőhelyek anyagai
alapján kerültek kialakításra, mivel hazai honfoglalás kori, jó megtartású,
rekonstruálható ruházatról nincs tudomásunk.
A karakter tehát egy 10. század első harmadában élt magas beosztású
vezető (nemzetségfő), aki elsősorban a korábbi harci sérülései miatt
(fej-, csípő- és térdsérülések) már szinte csak stratégiai, irányítási
feladatokat lát el. Közösségének köztiszteletben álló tagja, amit jól jelez
aranyozott ezüstveretekkel díszített öve, ezüst szerelékes tarsolya, és
selyemmel díszített ruházata. Szükség esetén, ha kell, a harc során,
lovon és gyalog is megállja helyét. Rokoni kapcsolatban áll a Kenézlőhöz
közeli
karosi
szállásterületet
vezető,
köztudottan
a
Kaukázus vidékéről származó nemzetségfő testvérpárjával.

Lábbeli, zokni, kapca
A 9-10. században Bizánctól a Kaukázusig jellemző volt az oldal és
talpon varrott csizma. Ilyen látható az utemilszki és a Jamal-félszigeti
tál lovasán is. A kaukázusi Haszaut lelőhelyen feltárt csizma
maradványai is nagyon hasonlók ezekhez.
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Nadrág, harisnya, alsónadrág
A nadrág jelen esetben egy 3 db négyzetből szabott, zsinóros
megkötésű lenvászon berhe. Keleten, a 9-10. században a
kaukázusi, és korábbi szogd, türk leletek tanulsága szerint
általános viselet volt a lábfejes harisnyákkal kiegészülve. Ez
utóbbi is lenvászonból készült melyet a szárak elülső-felső részén
bőrrel erősítettek meg, ahonnan zsinórral kötötték az övhöz, vagy
a nadrág megkötőjéhez.
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Tunika, kaftán
Egyrétegű lenvászon köntös selyem rátétekkel. A köntös
szabásmintájának kiindulási alapja az egyik moscsevaja balkai
lenvászon köntös, melyen 5 db selyemsújtás található. Ez
utóbbiak helyett a rekonstrukció magyarosítása okán a Kenézlői I.
temető 21. sírjában talált 10 db bronz gomb rekonstrukcióit
alkalmaztam. A gombok elhelyezését (sorrendjét) a következő
idézet alapján alakítottam ki: „A bal csecsvonalban öt gömbös és
öt félgömbös hosszúszárú füles tömör bronzpityke egymástól
egyenlő távolságban a 3-ik bordától a derékig volt bőrszalagon
áthatolva, valószínűleg a lyukakon áthúzott húrral szorosan a
ruhára erősítve, mert a szijszalagnak némi maradványát
megtaláltuk és a pitykéknek gömbjei nem csüngő hanem fennálló
helyzetben voltak.” (Jósa 1914)
A felső kaftán jellegzetessége a nagy hónaljpálha. Fontos
megemlíteni, hogy a párhuzamként használt moscsevaja balkai
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esetben nagyon hosszúak voltak (kb. 140 cm)
és az ujjuk is többnyire lényegesen hosszabb volt, mint egy
átlagos karhossz. Ilyenkor jussanak eszünkbe a Képes krónika
ábrázolásai, ahol a kézfejet elrejtő, hosszan lelógó ujjú köntösben
láthatók az emberek. Bélésként kecskeszőrmét használtam.
Ugyanezen szabás alapján készült a karakter számára egy
lenvászon béléses selyemkaftán is.

Öv
A veretes öv, a Kenézlői I. temető 3. sírjából előkerült leletek
alapján készült. A veretek anyaghűen aranyozott ezüstből
készültek. A szíj kétrétegű marhabőr.
A tegezöv 3 db szíjelosztóból áll. A kialakítsa elméleti
rekonstrukció, mivel a szíjelosztóból csak egy került napvilágra
(Kenézlő I. temető 11. sír), de az öv elkészítésekor más
honfoglaló leletek és a kísérleti tesztek tapasztalatait
alkalmaztam. Két darab jobbra a nyíltegeznek, míg baloldalra 1
db a készenléti tegeznek. Az öv a Kenézlő I. temető 3. sírjából
kölcsönzött líracsattal kapcsolódik. A bőr a korabeli leleteknek
megfelelően két rétegből áll, fércöltéssel összevarrva.
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Tarsoly és annak tartalma
A tarsoly a kenézlői II. temető 28. sírjában talált leletek alapján
készült. A legnagyobb kihívás a tarsoly szerkezetének
rekonstruálása volt. Lenvászon bélése volt, a függesztő szíjat 4
szegecs fogta össze és 2 rozetta volt még rajta. A karcolt
ornamentikás ezüstlemezt sok félgömbfejű és négy rozettás
szegecs rögzítette a fedlapra.
A tarsolyban egy Ismail ben Ahmed dirhem másolata, kenézlői
leletek ihlette csiholó, kova- és fenőkő rekonstrukciók találhatók.
Ezeken túl egy tarpai taplótartó csövecske is helyet kapott.
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Köpeny
A karakterhez ilyen elem nem tartozik.
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Lábszár tekerő, harisnya
A karakterhez ilyen elem nem tartozik.
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Fejfedő
A fejfedők készítése során az utemilszki tál solymászának „
sapkáját” valamint a kaukázusi Moscsevaja Balka,
Podorvannaya Balka és Nyizsnyij Arkhiz lelőhelyek sisak alakú,
négyosztatú süvegeit vettem alapul. Egy lenvászon béléses
szőrmerátétes bőr süveget hord a karakter, ám fején olykor egy
lenvászonnal bélelt, sisak alakú selyem fejfedő vagy egy négy
cikkelyből álló nemez illetve lenvászon sapka is megjelenik.
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Egyéb tartozék, étkészlet, kulacs
- Fából készült tányér és csésze (Moscsevaja balka)
- Kerámia kulacs (Kazazovo, Pliszka)
- Bogozó (Sarkel)
- Kés, késtok
- Korbács és bot agancsból készült véggel (Kenézlő II. temető 30.
sír)
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Kard/szablya és hüvelye
A karakterhez ilyen elem nem tartozik.
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Balta
A karakterhez egyszerű fokosok tartoznak (Kenézlői leletek alapján: I.
temető 21. sír és II. temető 25. sír ).
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Lándzsa és kelevéz
A karakterhez egy a Kenézlő szomszédságából, Nagyhalászról
származó lelet alapján készült lándzsa tartozik.
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Sisak
A pécsi sisak rekonstrukcióját hordja a karakter.
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Páncél
A karakterhez korábban egy kazár (Kozji Skaly) lamellás vért tartozott,
ám jelenleg ez már nem része a felszerelésnek.
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Pajzs
A karakterhez jelenleg nem tartozik ilyen elem.
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Ékszerek
Férfisírokból is kerültek elő különböző ékszerek. Például a kenézlői
I. temető 16. sírjában a halott jobb csuklóján egy tipikus,
kiszélesedő végű, lapos, bronzból készült, míg a bal csuklóján egy
háromszög keresztmetszetű, rovátkolt felületű karperec volt.
Két, bütykös, kék üvegberakású ezüstgyűrű is napvilágot látott. A
képen látható eredetije pl. az I. temető 21. sorszámú férfisírból
került elő. A tárgyakat anyaghűen rekonstruáltuk.
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Szerszámok
A szerszámok helyett itt az íjászfelszerelést kell megemlíteni:
- összetett íj (Kenézlői I. temető 16. sír)
- homokóra tegez nyilakkal (Kenézlői leletek szerint)
- készenléti tegez (Kenézlői I. temető 3. sír)
- nyugalmi tegez agancs borítással (Kenézlői I. temető 11. sír,
lásd 5. számú melléklet)
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Sátor, fekhely
A fekhely a jurta egy bizonyos felülete, ahol az irhákon kívül a
többrétegű kaftánok is takaró- vagy derékaljként szolgálnak.
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