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A Desantes-ház címerének leírása

Részletes leírás

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!”

Syburr első hercegi házának –
akiknek ereiben a Psz. XII. században
a majdani Syburrba érkezett shadoni
csapatok vezérének vére csörgedez –
címere csúcsos tetejű godoni pajzs1
bíborral és pergamennel2 hatszor
vágott. 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
színű, 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 Desantes3 volt, aki
„Sárkány” beceneve után választotta
ezt.
A syburri címerekre jellemző, pyarroni
eredetű pajzs.
2
A bíbor és a pergamen a shadoni Shadlek
tartomány színei.
3
Később elhagyta Shadoni nemesi előnevét,
ezt Syburrban máig nem használják.
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Más, homályosabb legendák szerint a család
történelmébe egy igazi sárkány szövődött, innen
való a címerállat.
A pajzson acél, rostélyos lovagi sisak látható
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 az, hogy a
hercegi jogart egy, a koronáéhoz meglehetősen
hasonlatos úgynevezett hármas érme díszíti – A
hármas érme a shadoni hatalmi hármas burkolt
megjelenése, bár 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 uralkodóház
címere esetén nem szerepel sisakdísz, az csak az új
syburri nemesek 1 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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Akik nem Shadonból eredeztetik nemesi címüket.
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