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Az alább bemutatott szertartást 
Darton papjai és paplovagjai egyaránt 
ismerik, de igazán csak a Maremita 
irányzat követői alkalmazzák. A 
szertartás celebrálására csak akkor 
kerülhet sor, ha valamely lélek idő előtt 
kényszerül megtérni Dartonhoz. A halott 
testét a rítus előírásai szerint 
ravatalozzák fel, és a megfelelő 
formulák citálása biztosítja azt, hogy a 
lélek jótéteményeinek és bűntetteinek 
számbavétele a számára rendelt, 
lerövidült idő tényének 
figyelembevételével történjen. Ezzel a 
szertartással a felkent személy mind az 
eltávozott, mind a maga (illetve a 
távozást siettető személy) számára kér 
bocsánatot és méltányos elbánást 
Dartontól. A szertartást gyakran 
celebrálják olyan esetben, amikor az 
áldozat valamely véletlen okán 
kényszerült Darton színe elé járulni, 
például baleset, vagy gondatlanságból 
elkövetett emberölés esetén, illetőleg a 
Halál Útjának 3. és 4. stációja 
„következtében” eltávozottak esetében. 
Az alkalmazáshoz csak abban az esetben 
folyamodnak a felkentek, ha valamely 
mértékben ismerték és tisztelték, vagy 
volt alkalmuk megismerni az elhunyt 
életét, és érdemesnek találták az Atya 
figyelmébe és kegyelmébe ajánlani a 
lelket. 
 

„Az eltávozott testét nyugalmi 
pozícióba rendezzük, melyben hanyatt 
fekszik, karjai a két oldala mellett 
helyezkednek el, kinyújtva. Feketeszén 
irón segítségével kört rajzolunk a  
halott köré, úgy, hogy a test hosszanti 
főtengelye adja a kör átmérőjét. A 
körvonal 9 pontjára áldozati 
füstölőtartókat helyezünk, ötöt a szív 
oldalára és négyet az ellenoldalra, 
egymástól egyenlő távolságra teszünk 
le. Az ónedényekbe zsálya, zsurló és 
levendula szárított törmelékét töltjük, 
melyet előtte megszenteltünk, majd 
sorban meggyújtjuk őket, kezdve a 
szívhez legközelebb esővel, utána 
sorban haladva a körív mentén. Az 
egyes füstölők a Shandin és Darton 
hatalmának 9 szakrális szimbólumának 
felelnek meg, melyek a megfelelő 
elrendezés és tartalmuk segítségével 
biztosítják a lélek útjához szükséges 
energiát, hogy az egyenesen Darton 
színe elé járulhasson. A rituáléhoz 
szükséges litánia szövegét fennhangon 
szavaljuk az elhunyt fejénél áldva, 
majd a záróstrófa utolsó soránál 
envérünkkel kevert kevéske bort 
löttyintünk az eltávozott homlokára, 
megnyitva ezáltal a szükséges 
csatornákat. 
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Ha a kötés létrejött, néhány pillanaton belül a 9 
füstölőtartó lángja kihuny, de a füst illata még 
órákkal később is sűrűn fog áradni a halott testéből, 
összetéveszthetetlenül igazolva a beavatottak 
számára, hogy a halott az Atya Kedvében Járók 
rituáléjának áldásában részesült.” - Angus Magonor 
hadnagy okító szavai ifjú patronáltjához 
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