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A Dartonnak szentelt épületek 
sosem a települések központjában 
találhatóak, hanem minden esetben a 
városon kívül, a temetőhöz 
csatlakoznak. A legtöbbször a temetők 
közepén magasodnak, zömök alakjukkal 
már messziről is fenyegetőek, ahogy 
uralkodnak a halottak kertje fölött. A 
legtöbb esetben az ortodox temetők 
nem, vagy csupán gyatra, alacsony 
falakkal körülkerítettek. A maremita 
templomok mindig a temető közepén 
magasodnak, és maga a kert mindig 
komoly védművel rendelkezik, amely 
nem csupán a falakból, hanem egy 
kapuház szerű nagyobb 
épületegyüttesből áll, ami nem más, 
mint a lovagrendnek otthonul szolgáló 
rendház. A temetőbe és így a templomba 
csak ezen keresztül lehet eljutni. 

A temetők őrzése az egyik olyan 
ütközőpont, amiben az egyház ortodox 
és maremita ágazata érdemben 
különböző nézeteket vall. Igaz ugyan, 
hogy a temetők és a pihenő holtak 
védelme kiemelt szerepet kap mindkét 
esetben, de al Marem hívei azt vallják, 
hogy az eltávozottak nyugalmának 
védelme szent és komoly kötelezettség, 
amit kellő hatékonysággal csakis a 
lovagi képzésben részesültek, tehát a 
rend tagjai képesek ellátni. Az sem 
vitatható ugyan, hogy az ortodox 
temetők védelmét éjszakánként Darton 
felfegyverzett papsága biztosítja, akik 
nem restek segítségül hívni uruktól 
kapott szakrális hatalmukat sem a 
betolakodók elleni küzdelemben, de a 
maremiták úgy tartják,  

ez gyengeség, és a hatalom 
elpazarlása, hiszen a sírok védelméhez 
a legtöbb esetben elég a lovag 
karjának és kardjának ereje. Ezért az 
Airun és hívei által uralt területeken a 
temetők védelmét nappal a világi 
szárny lovagjai, míg éjszaka maguk a 
lovagtestvérek látják el. 

Al Marem, az uralma alá tartozó 
településeken így megerősíttette a 
falakat és híveivel tömte meg a 
főbejáratot rejtő kapuházat és a 
csatlakozó épületegyüttest, amelyek a 
rend mind világi, mind egyházi 
szárnyának rendházául is szolgál 
minden esetben. A kapuház épületéhez 
bal felől mindig egy U-alakban hajló, 
egy emelet magas helyőrség tapad. Az 
U baloldali szára a főépület, aminek 
emeletén a lovagok szálláshelyéül 
szolgáló dormitórium, földszintjén 
a refektórium, a közös étkezések és 
társas élet színhelye, míg a pincékben 
magtárak, élelmiszerraktárak kaptak 
helyet. Az U forma középső szára az 
istálló, míg a harmadik ágon a 
kocsiszín, a kovácsműhely és a konyha 
helyezkedik el. Az épületek által 
közrefogott, mintegy 500 
négyzetlábnyi terület a gyakorlóudvar, 
ahol a világi lovagok edzik magukat. 
A kapuház jobboldalán egy negyven 
láb magas öregtorony található, ez ad 
helyet a komtúrnak és helyetteseinek 
csakúgy, mint alsóbb szintjein a 
temető és a templom adminisztratív 
ügyeit intéző személyzetnek.  
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A donjon pincéiben a lovagok fegyverraktárai 
találhatóak. Maga a kapuház barbakán rendszerű, 
ahol nappal Darton világi lovagjai teljesítenek 
őrszolgálatot, alkonyattól pirkadatig paplovagokkal 
megtámogatva. 
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