
 

 

 
 

Angus Magonor értekezése 
a zarándoklatokról 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Kiegészítések és értelmezés a 
Halál Útjának Stációihoz 

Az egyes stációk végigjárása csak 
akkor kezdődhet meg a lovag életében, 
ha már mind szakrális, mind fegyveres 
képzése befejeződött. Ekkor a lovag 
még nem felkent paplovagja Dartonnak, 
csupán jelölt, így bár már ismeri a 
szakrális mágia fogásait és elméletét, 
elméjét még nem képes feltölteni 
mágikus energiákkal. A stációk 
végigjárásának sorrendje kötött, és be 
kell fejeződniük egy éven belül. 
Gyakran úgy időzítik a zarándoklatot, 
hogy az 5-7. stációk ideje, egymást 
megszakítás nélkül követve, pontosan 
megfeleljen Darton terceinek.  

A zarándoklat ideje alatt a jelöltet 
valamely tapasztalt lovagtársa 
támogatja, őt nevezik patrónusnak. 
Elméleti tanácsaival, útmutatásaival, és 
az egyes stációk végeztével azok 
értékelésében is segítik patronáltjaikat. 

A maremiták gyakran nevezik 
Darton Zarándokútját a Halál Útjának is, 
és a jelölteket a Halál Útját Járóknak, a 
próbatételeket pedig a Halál Útjának 
Stációiként is említik. 

1. Stáció 

Az önmegtartóztatás időszaka. A 
Pyarroni Pantheon legtöbb istene 
követel hasonlót a beavatásra váróktól, 
noha a feltételek sosem ennyire 
szigorúak. 
 

2. Stáció 

A beavatásra váró lovag fizikai 
kiképzésének megfelelőségét hivatott 
bizonyítani. Hasonló elvárásokkal 
lehet találkozni reguláris seregek 
kiképzésein is, a légiós egységek 
esetében kötelező elem. 

3. Stáció 

Kívülállók gyakran 
félreértelmezik a stáció szerepét, 
melyet csupán végenincs tivornyának, 
orgiának, és beteges kicsapongások 
őrült sorozatának vélnek. Tény, hogy a 
lovagjelöltek ilyenkor elvetik a 
sulykot, de ennek szükségességét csak 
a dartonita hitéleti képzésen átesettek 
érthetik meg. Ugyanakkor tény, hogy a 
legtöbb lovag számára olyan 
tapasztalatokat és élményeket jelent, 
amelyek későbbi életükben is újra 
szerephez jutnak, bizonyítandó, hogy a 
kívülállók felvetéseiben van némi 
felszínes igazság… 

A lovagok ezen stáció alatt 
gyakran élvezik patrónusuk teljes 
támogatását, akiket – legyünk őszinték 
– pont ezen stáció megjárásának 
szükségessége buzdít újabb és újabb 
tanítványok vállalására. Ugyanakkor 
ne feledjük el azt sem, hogy erre a 
stációra a 2. után, a 4. előtt kerül sor! 
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4. Stáció 

A Dartonita Lovagrend megalakulásának célja, 
hogy fegyveres erő is támogassa a Hallgatag Úr 
tanainak és hatalmának evilági terjeszkedését. A 
stáció alatt nem szükségszerűen kerül sor tényleges 
fegyveres összecsapásra, ugyanakkor az ilyen 
eseteket a patrónusok szégyennek minősítik a stáció 
teljesítésének értékelésekor. Egy Darton hitét valló 
lovag ugyanis, igencsak gyakran keveredik olyan 
helyzetekbe a mindennapok során - ahol 
vérmérsékletének megfelelően ugyan, de mégis - 
köteles fellépni istene hitének védelmében. 

5. Stáció 

Az egyetlen eset egy lovag életében, amikor 
rendje és feljebbvalói parancsára, köteles életeket 
orozni Darton nevében. Ezt a hittételek minden 
egyéb esetben szigorúan tiltják, hiszen a legtöbb 
embernek jócskán van dolga még a világon, és nem 
megengedett siettetni távozását. Ugyanakkor Darton 
a Lelkek Bírája is, és nem feledhető, hogy Darton 
némi szakértelmet e témakörben is juttat 
felkentjeinek, a lovagok kötelesek hát gyakorolni a 
szakrális igazságosztó szerepét. Ennek tudható be, 
hogy ilyenkor a városokban elszaporodnak az 
önkényes igazságszolgáltatásra utaló gyilkosságok, 
persze a tapasztalt halottvizsgálók (legtöbbször 
Darton papjai) rendre felismerik az áldozatokon az 

Atya Kedvében Járók szertartásának nyomait, 
így megbocsátóbbak az elkövetőkkel szemben. 

„Mit tudhat az a halálról, kinek kezéről 
még sosem röppent fel varjú?” – idézik a 
patrónusok a stáció szükségességének 
magyarázataként. 

8. Stáció 

A Nekropoliszban található szentély 
ugyan nem a legfőbb intézmény a lovagok 
rendházai között, mégis kitüntetett szerepet 
élvez. Mind az ortodox ág képviselői, mind a 
maremita lovagok életükből több hónapot 
töltenek itt. A papok körében nem ritka, hogy 
aki a nekromancia tudományában szeretne 
mélyebben elmerülni, 2 évre állandó lakhelyül 
választja a nekropoliszt. A maremita lovagok 
rítusrendjében – annak szerteágazó próbatételei 
miatt – egyetlen hónap is elegendő. 
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