
 

 

 
 

Kiegészítések Syburrhoz 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Syburr 
Psz. 3671 

Történelem 

Psz. 1193-ban, Pyarroni kérésre, a 
fiatal és baráti Shadonból, ideiglenes 
térkapun keresztül tizenötezer állig 
felfegyverzett shadoni katona érkezett 
Syburr mezejére. A nomádok már a 
látványuktól megfutottak. Psz. 1290-re, 
jelentős pyarroni támogatással felépült 
Syburr erődje. Pyarron letelepítette a 
shadoni katonákat, akik szép lassan 
nyelvüket és vallásukat pyarronira 
cserélték, harci hagyományaikat 
azonban megtartották. Pyarroni politikai 
ráhatásra Psz. 1604-ben Syburr 
seregeinek fővezére hercegi rangot 
kapott. Syburrt mint önálló államot, Psz. 
1693-ban felvették a Pyarroni 
Államközösségbe.  

Államszervezet 

Syburr államformája hercegség, 
uralkodó Háza a shadoni seregek 
vezérének vérvonalából eredő Desantes 
Ház, akinek fejét mindenkor papi 
közbenjárással emelik Syburr trónjára. 
Syburr önállóságát Shadon is elismerte, 
Psz. 1702-ben koronát küldenek az 
önálló Syburr hercegének.  
 

Gazdaság 

Syburr mezőgazdasági termelése 
alig elegendő önellátásra, főleg a várak 
védelmébe beterelhető marha, juh és 
kecske mennyisége jelentős. A 
növénytermesztés kis területekre 
korlátozódik, s noha változatos, a 
hozam bizonytalan. A falak mögött 
fejlett kézműipar alakult ki, a 
fazekasok, különböző fafeldolgozók, 
és a katonák igényeinek köszönhetően 
a számtalan shadoni szokást mutató 
fegyver- és páncélkovácsok munkái 
igazán híresek.  

Az árak Syburrban az 
élelmiszerek és kézműves termékek 
tekintetében alacsonynak mondhatók, 
ide értve a helyi, kiváló minőségű 
fegyvereket és páncélokat is, ám a 
máshonnan származó portékák, 
különösen a luxus-cikkek, valamivel 
drágábbak. 

Kultúra 

A syburri becsületes, kitartó 
fajta. Shadonból hozott erkölcseiket a 
pyarroni tanok finomították tovább, a 
syburri az életet szerető, de azt 
feláldozni is képes, tisztelettudó, 
büszke és egyenes nép. A férfiak 
megőrizték harci szellemüket, 
fegyelmezettségüket, a helyiek fő 
értéknek tekintik a közösséget, az 
minden szinten a család fontosságával 
vetekszik. Ugyanígy fontosnak tartják  
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az érdemek elismerését és az ügyeikbe történő 
megfelelő beleszólást is, még a nők is. A syburriak 
hűen védik az államszövetséget, immár Krán 
irányából, és érdemeiknek kijáró büszkeséggel 
követelik meg jogos helyüket bárhol és hajlamosak 
lekezelni, aki náluk kevesebbet tesz, aki nem veszi 
ki a részét a munkából. Mindenki ért valamilyen 
fegyverhez, nem nőhet fel fiú katonai kiképzés 
nélkül, és az idegenek között sem tekintik férfinak, 
akinek nem lóg legalább egy kard az oldalán. Az 
idegenekkel szemben nem túl nyitottak, ám a 
bajtársiassággal, felelősségvállalással és 
fegyelmezettséggel hamar utat lehet találni az 
itteniek szívéhez. A vendég státuszhoz az oltalom, 
de a közös erőfeszítés kötelessége is hozzátartozik. 
Lakosság 

Syburr lakosságának túlnyomó része a helyi 
berlan népből, és a velük elkeveredő shadoniakból 
áll. A syburri férfiak magasak, erőteljes 
testfelépítésűek, a nők alacsonyak és teltebbek. 
Hajuk sötétszőke, vagy barna, szemük is csak 
elvétve kék, leggyakoribb a világosbarna tekintet. A 
helyiek bőre sötétebb árnyalatú, mint a pyarroniaké. 
Nyelv 

Syburr hivatalos nyelve a pyarroni, noha az 
számos shadoni kifejezéssel bővült. Az előkelő 
körökben általában értik és beszélik a shadonit is, a 
kereskedők között akad nem egy, aki a pusztai 
hyunghai-t töri, míg a katonák között néhány kráni 
szót is megértenek. Bár közel vannak, nehézsége 
okán az ilart kevesen értik meg pár kifejezésnél 
jobban.  
Öltözködés 

A syburriak a nehéz, merev brokát- és 
bársonyruhákat részesítik előnyben, a férfiak térdig 
érő zubbonyt, szűk pantallót viselnek, amit széles 
övvel, hosszú csizmával, kesztyűvel egészítenek ki. 
Színekből a sötétek, a bíbor, a bordó, méregzöld és a 
tintakék gyakori. Gyakori a fegyver viselése. A nők 
hosszú, derékban szűk, kebleknél mélyen kivágott, 
világos ruhákat viselnek, alakjukat gyakran fűzővel 
emelik ki. Népszerű kiegészítő a sál, kesztyű, 
hidegben a prémes köpeny is.  

A férfiak hajukat rövidre nyírják, arcszőrzetet 
csak keveset és rövidet viselnek, a nők haja 
középhosszú, és azt is felkötik. 
Vallás 

Syburrban a pyarroni vallás selmovita 
irányzatát követik, elsősorban Arel, Ellana és Gilron 

örvend népszerűségnek, Krad, Kyel Darton és 
Dreina másodhelyre szorult. Bár a syburriak 
elfogadóak más vallásokkal szemben, nem 
igazán vevők rá, sokáig sértette az 
„anyaországot”, hogy a buzgó hittérítés - és a 
népszerűbb tanok - eredményeképpen a 
Hétarcúnak alig vannak hívei és templomai 
errefelé. Az syburriak vallási tekintetben is 
buzgónak számítanak. 

Épületek 

A syburri épületek túlnyomó többsége 
kőből készül. A gyakori támadásoknak kitett 
nép megőrizte a felső bejáratos, felhúzható 
létrás kúpházak stílusát, a vastag falakat, az 
apró, magasan elhelyezett lőrésszerű ablakokat, 
a belső védett udvarokat. A syburri épületek 
jellemzője a masszív, ostromálló kapu, a 
gyilokjárós fal akár egyszerű házaknál is, és a 
magasan elhelyezett, csipkézett falú 
úgynevezett „bástyaerkély” is. Szinte minden 
települést fal övez, a templomoknál, de a 
vagyonosabbak házainál sem lepődnek meg, ha 
védelmet kell nyújtani sok embernek.   

Közbiztonság 

A közbiztonság a városok falai között 
jónak mondható, noha számtalan alvilági klán 
megvetette már a lábát a syburrban, 
tevékenységük kis mértékű és igen finom a 
vadabb alvilág szemével. A peremvidékeken 
gyakoriak a nomádok, esetleg orkok, és a kráni 
határvidéken is jól teszi, ha nem egyedül és 
nem gyengén vág neki az utazó.  
Syburr uralkodói 
Psz. ?/?-1702-?  Ulderon Vel Desantes  

… 
Psz. ?/?-1810-?  Argil Desantes 

… 
Psz. ?/?-3671-3690  Thormen Desantes 
     első fia Psz. 3653-3671 Ettrex Desantes (18) 
     első lánya Psz. 3659-? Leina Desantes 
     második fia Psz. 3663-? Atreq Desantes 

… 
Psz. ?/?-3692-? Korrad tha Martedar  
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Syburr címerei 
Desantes Ház 

 

Rövid leírás 

A Desantes Ház címere bíborral és 
pergamennel hatszor vágott csúcsos godoni 
pajzson ágaskodó, arannyal fegyverzett 
tüzet okádó sárkány kárminban. A pajzson 
rostélyos acél lovagi sisak szemből, rajta a 
syburri hercegi korona. A címert ellentétes 
színezésű bíbor és pergamen palást öleli, 
keresztben egy-egy díszes shadoni lándzsa, 
és pallos. A címer alatt pergamen és bíbor 
szalagon a Ház jelmondata: „Százak fölé 
zászlót, ezrek elé pajzsot.” 

Részletes leírás  

Syburr első, és máig egyetlen hercegi 
Házának - akiknek ereiben a Psz. XII. 
században a majdani Syburrba érkezett 
shadoni csapatok vezérének vére csörgedez 
- címere csúcsos tetejű godoni pajzson 
(Syburra jellemző, pyarroni eredetű) 
bíborral és pergamennel hatszor vágott - 
Shadlek színei. (A shadoni eredetű syburri 
címereken hat vágással hét mezőn 
szerepeltetik a származásnak megfelelő 
shadoni tartomány színeit. Az egyéni 

címereken ezt egyetlen vágással oldják meg. A 
syburri heraldika a shadoni heraldika tizenkét 
alapszínét használja. - fekete, fehér, ezüst, arany, 
azúr, smaragd, kármin, márga, hamu, pergamen, 
mályva és bíbor)  

A Desantesek címerállata ágaskodó, arannyal 
fegyverzett kármin, tüzet okádó sárkány. (A syburri 
nemesek shadoni eredetű tagjai is saját címerállatot 
választottak az idők során.) A Desantesek 
sárkányára több magyarázat is létezik, egyesek 
szerint az első, magát hercegnek hívó - később 
shadonból, a megbékélés jeleként hercegi koronát 
kapott - Ulderon Vel Desantes (később elhagyta 
Shadoni nemesi előnevét, ezt Syburrban máig nem 
használják) volt, aki „Sárkány” beceneve után 
választotta ezt. Más, homályosabb legendák szerint a 
család történelmébe egy igazi sárkány szövődött, 
innen a címerállat.  

A pajzson acél, rostélyos lovagi sisak szemből 
- a syburri címereken mindig ezt használják. A 
sisakon a Shadonból kapott hercegi korona látható, 
melynek csúcsára Krad aranyköre került - bizonyos 
feljegyzések szerint már Shadonban, aminek 
ellentmondani látszik, hogy a hercegi jogart egy, a 
koronáéhoz meglehetősen hasonlatos úgynevezett 
hármas érme díszíti (a shadoni hatalmi hármas 
burkolt megjelenése, ahogy a koronát hozó követek 
fogalmaztak, Pyarron, Shadon és Syburr jelképe), 
ami mintha csak a koronáról hiányozna. A syburri 
szokások szerint a korona fölött az uralkodó Ház 
címere esetén nem szerepel sisakdísz, az csak az új 
syburri nemesek (akik nem shadonból eredeztetik 
nemesi címüket) címerein szerepel, megjelenítve a 
hercegi koronát, mint hatalmuk forrását, ám mégis 
bele helyezve egyéni jelképüket.  

A pajzsot félig lógó, bíbor és pergamen színű 
palást öleli, shadonból eredő szokásoknak 
megfelelően - világi nemes lévén - ellentétes 
színezéssel. A syburri címereken legalább két 
fegyverpár szerepel, a Desantesek címerét díszes 
shadoni gyalogsági lándzsa és pallos díszíti. A pajzs 
alatt pargamen és bíbor szalagon a Ház jelmondata: 
„Százak fölé zászlót, ezrek elé pajzsot” olvasható. A 
jelmondat eredete a Második Nomádjárás előtti 
Államközösségi gyűlésről ered, ahol a krónikák 
szerint Syburr akkori seregvezére, a később hőssé 
vált Argil Desantes, a sámánölő zárta vele beszédét.  
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Syburr térképei 
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Felhasznált irodalom 

• 1TK,450.old.; 
• Szürkecsuklyás.hu;  
• Luis Saul - Syburr csillaga; 
• A kos és a kobra éve - antológia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015.08.10.  

Szerző: Magyar Gergely 
Forrás: Kalandozok.hu 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

A kiegészítő anyagai a Kalandozók 2015-
ös Nyári Táborának 00 - Emberölésre 
felhatalmazva (TAO) kalandmoduljához 
készültek, mint kiegészítés és a mesélést segítő 
világleíró anyagok. Egy részük a 
kalandmodulban is szerepel. 
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