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REPREZENTATIVNÍ

REPREZENTATIVNÍ

A karakter leírása
A karakter a IX. század végén született, még a Kárpátoktól Keletre, ám a X.
század első felében már a Kárpát-medencében folytatta felnőtt, aktív éveit. Így
részt vett a Nyugatra és Délre irányuló "kalandozó" hadjáratokban. A
Felső-Tisza-vidéken volt a szállásterülete. Nemzetségfői tisztséget töltött be, a
korabeli társadalom elitjének számított.

Lábbeli, zokni, kapca
Oldal-varrott bordó csizma a szalehardi ezüsttál ábrázolása alapján. A
térdnyúlványon lévő selyemrátét a hasszauti csizma téves értelmezése
nyomán került rá.
Karéjosan oldal-varrott barna színű csizma, ezüsttálak ábrázolásai, a
hasszauti és novgorodi csizma ötvözése nyomán. Cserélendő
viseletelem.

NÁLEZ

NÁLEZ

Nadrág, harisnya, alsónadrág
Néprajzi párhuzamokon és kora középkori szogd nadrágleleten
alapuló, bőszárú vászonnadrág.
Moscsevaja Balkai harisnyák szabásmintáján alapuló vászonharisnya.

NÁLEZ
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Tunika, kaftán
Vászon alsókaftán Moscsevaja Balkából származó vászon alsókaftán
lelet szabása alapján.
Selyemkaftán Podorvannaja Balkából származó lelet alapján.
Selyemkaftán Moscsevaja Balkából származó ún. szenmurv kaftán
alpján. (lásd: A karakter leírása 2. kép)
A kaftánok anyagai és szabásmintái megfeleltethetőek X. századi
Kárpát-medencében talált ruhatöredékeknek (gombok pozíciója,
derékvarrás, rakott szoknyarész, betoldás a szoknyarészbe).
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Öv
Aranyozott ezüstveretekkel ellátott öv a karosi III/11-es sír
övgarnitúrája alapján.
Az övveretek száma és kiosztása, egymástól való távolságuk hűen követi
a leletét. Egykori tulajdonosa azonban jóval karcsúbb testalkatú volt,
ezért az öv viselve nem feltétlenül ugyanazt a képet tükrözi, ahogyan az
eredetileg állhatott.
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Tarsoly és annak tartalma
Tarsoly a tiszabezdédi tarsolylemez formája és a karosi III/11-es sír
tarsoly elemei alapján.
Bimetál tűzcsiholó karosi lelet alapján.
Ezüstdirhemek.
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Köpeny
Bolgár pásztorkabát. Néprajzi és nem lelet alapon nyugvó viseleti elem.
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Lábszár tekerő, harisnya
(Ha rendelkezel ilyennel adj róla leírást és illessz be képet.)
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Fejfedő
Vászonbéléses selyem fejfedő Moscsevaja balkai lelet alapján.
Prémes selyem fejfedő Nyizsnyij arkhizi lelet alapján. Felhasznált irha:
nyúlszőr.
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Egyéb tartozék, étkészlet, kulacs
Fából esztergált talpas tányér, csésze és csanak. Moscsevaja balkai
leletek alapján.
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Kard/szablya és hüvelye
Kelet-európai szablyaleleteken alapuló szablya.
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Balta
Fokosbárd a karosi II/16-os sír lelete alapján. Fából készült élvédővel.
Nyélhossza a sírban lévő in situ helyzethez mérten lett kialakítva.
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Lándzsa és kelevéz
Levél alakú kovácsolt lándzsafej a Nagyhalász-homoktanyai lándzsafej
alapján. Modern küzdősporthoz alakított széles köpűvel és a hegyén
hegesztett göbbel ellátva. Lándzsa anyaga: hasított kőris, hossza: 2.5 m
- modern közdősporthoz szabott nemzetközi szabvány alapján.
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Sisak
Manvelovkai sisaklelet alapján rekonstruált sisak, láncfátyollal ellátva.
A fátyol nyílása a kazazovói sisaklánc és a nagyszentmiklósi kincs
"győztes fejedelem" ábrázolása lapján lett kialakítva. A lánc hossza nem
tekinthető ezek alapján helytállónak, rövidebb lánchossz illene hozzá,
mely kevésbé akadályozza a szabad fejmozgást. A láncot lezáró
dekoratív rézszemekre forrás a gnyozdovói sisaklánc.
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Páncél
Kazazovói láncing alapján készített páncéling. Lapított, váltottsoros
szemekből. Szemek belső átmérője: 8 mm.
Tamany-félszigeti bazuband alapján készített alkarvédő pár.

NÁLEZ

NÁLEZ

Íj
Modern anyagokból készült szarusíj hatású íj, hungarikum szabvány
szerint. A karosi II/60-as sír íjhoz tartozó agancslemezei alapján.
Készenléti íjtegez kaukázusi tegezmaradványokból kiindulva.
Formailag a Moscsevaja balkai készenléti íjtegez volt a kiindulópontja,
ám az alsó része túl szűkre lett szabva (7. számú melléklet). A
lyukasztott díszítőmotívum készítéstechnikai kiindulópontja a
Rim-Gora-i készenléti tegez (8. számú melléklet). Az ezüst
íjtegezfüggesztő-veret a karosi II/60-as sír tegezfüggesztőjének
másolata.
A nyíltegez a karosi II/60-as sír tegezmaradványai alapján készült.
Festésének mintájára a karosi II/29-es sír tarsolylemeze szolgáltatta a
mintát. A festéssel díszített íjtegezre a Volga mentén talált ezüsttál és
egyéb keleti festett tegezek szolgáltattak alapot, valamint hogy a festett
bőr a honfoglalók hagyatékéban is felbukkan, a szolyvai szablyahüvely
esetében.
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Ékszerek
A zempléni csésze rekonstrukciója.
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Szerszámok
Kés a karosi III/11-es sírban talált késlelet nyomán.
A honfoglaló sírokban gyakran jelentkeznek a kések pengéjére tapadt
famaradványok, melyek a fatokok jelenlétét bizonyítják. A tok
kialakítása a Kazár Kaganátus, Szogdia és mongol területekről
származó fából készült késtokok figyelembevételével került
kialakításra.
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Sátor, fekhely
Jurta formájú, kerege nélküli, erősen hipotetikus alapokon nyugvó
sátor.

NÁLEZ

NÁLEZ

Egyéb információk

További képek
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