
 

 

 
 

Darton zarándokútjának stációi a 
maremita lovagok rítusrendje szerint 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

1. Stáció: A létezés fenségének 
tagadása 

Aki a Halál Útját Járók közé lép, 
és Darton lovagjaként a Hallgatag Úr 
szolgálatának szenteli életét, köteles 
magától elvetni az élet fenségének hitét 
és megnyugodni az Atya Halk 
Ölelésében. A jelölt egy holdhónapig 
megtagadja magától az élet tényével és 
élvezetével járó mindennemű 
hívságokat, ételt nem fogyaszt, 
folyadékként csupán kevés vizet vesz 
magához, napjait csendes elmélkedéssel 
és imával, a halál méltóságában való 
elmélyüléssel tölti. Alig mozog, keveset 
alszik, csupán a közös imádságokon 
vesz részt, de nem vizsgálódik az élet 
semmilyen aspektusa irányában, magát 
minden tekintetben az Atya lényegével 
egyneműnek tekintve tör a halál 
nagyszerűségének megismerésére. Az 
első stációt valamely rendház cellájában 
kell eltölteni. 

2. Stáció: A zarándoklat 
gyötrelmei 

Aki a Halál Útját Járók közé lép, 
és Darton lovagjaként a Hallgatag Úr 
szolgálatának szenteli életét, köteles 
zarándokútra indulni. Utazása 
gyalogszerrel kezdődik, mely megedzi a 
testet és a lelket. A jelölt holdhónapnyi 
gyalogútja során köteles mezítláb, 50 
font teherrel végigjárni a kijelölt 
ösvényt, mely idő alatt naponta 
legföljebb 4 órányi pihenőidő 
megengedett. 

A leendő lovag későbbi fegyverzetén 
és páncélzatán kívül köteles annyi 
terhet magára vállalni, amely eléri az 
50 fontot. A zarándok ruhája alatt 
szögekkel kirakott vezeklőövet hord, 
melytől a hónap alatt csupán Darton 
szentjeinek ünnepein válhat meg (3 
nap). A zarándoklat alatt ételt és italt 
keveset vesz magához, de a böjt 
enyhébb az előző stációban 
elszenvedettnél. Az útvonalat a 
rendházfőnök, vagy akadályoztatása 
esetén, valamely magasabb rangú 
testvér jelöli ki. 

3. Stáció: A létezés 
gyönyöreinek elvetése 

Aki a Halál Útját Járók közé lép, 
és Darton lovagjaként a Hallgatag Úr 
szolgálatának szenteli életét, köteles 
ismerni és tagadni a világi létezés 
szabályait, megélni és túlélni 
gyönyöreit, keresni majd elvetni 
értékeit. Aki a halál fenségét vágyik 
hirdetni, ismernie kell a kárpit mindkét 
oldalát, hogy könnyűszerrel 
szállhassék szembe hitének 
ostorozóival, hisz bár míg maga a 
túlnan birodalmának hatalmát érti és 
hirdeti, amazok legfeljebb az innen 
álságos ismérveiről szólhatnak gyatra 
hitük szerint. „Ha Darton érmét dob 
neked, ismerd meg mindkét oldalát!” 
A jelölt egy holdhónapig köteles 
mindent megtenni az élet legteljesebb 
megismerésének érdekében, és a világi 
élvezetekről tapasztalatokkal bőséggel 
töltekezni,  
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hogy értelmetlenségük volta a maga teljességében 
mutatkozhassék meg számukra.      

4. Stáció: Az erő szentsége 

Aki a Halál Útját Járók közé lép, és Darton 
lovagjaként a Hallgatag Úr szolgálatának szenteli 
életét, köteles Urát fegyverrel szolgálni, és a hideg 
acél mosolyával munkálkodni Darton evilági 
birodalmának eljövetelén. A jelölt köteles 
megismerkedni a Halál Urának kedvelt fegyvereivel, 
és segedelmükkel bizonyítani az erő szentségét a 
méltatlanok felett. A jelölt köteles egy holdhónapon 
belül minden helyzetben fegyverrel védelmezni 
Darton tanainak igazát, és fölös szócséplés helyett az 
acél dalával magyarázni az általa hirdetett 
hittételeket. A Hallgatag Úr trónusa elé térdelő 
megtévelyedetteket ezen stáció ideje alatt megilleti 
az Atya Kedvében Járók szertartása, melyet – ha a 
körülmények megengedik – a jelöltet patronáló 
idősebb testvér celebrál. 

5. Stáció: A sikolyok fensége 

Aki a Halál Útját Járók közé lép, és Darton 
lovagjaként a Hallgatag Úr szolgálatának szenteli 
életét, köteles a Sikolyok Urának hatalmát 
megízlelni. A Sikolyok Ura Darton állandó kísérője, 
ő testesíti meg a halál fájdalmát, félelmét és 
kétségbeesését, az élet végén kitörő keserűséget. Ő 
az, aki megízleli a haldoklók kínjait, és velük 
szenved a halál küszöbén. Ő az, aki nem hagy 
magányosan meghalni, mert mindig társul szegődik 
a legutolsó fájdalomban. A jelölt egy holdhónapon 
át viseli lelkén a Sikolyok Urának szent bélyegét, 
amely minden Dartonnak ajánlott lélek távoztakor 
annak halálsikolyát a jelöltre származtatja. A jelölt 
megismeri az utolsó sikoly fájdalmát, félelmét és 
keserűségét, ezáltal a kárpit szövetének legkiválóbb 
ismerői közé lép. A stáció holdhónapja alatt a jelölt 
köteles 9 lelket ajánlani Darton kegyelmébe, akiket 
mind megillet az Atya Kedvében Járók szertartása. 

6. Stáció: A csend hatalma 

Aki a Halál Útját Járók közé lép, és Darton 
lovagjaként a Hallgatag Úr szolgálatának szenteli 
életét, köteles a Csend Urának hatalmát megízlelni. 
A Csend Ura Darton állandó kísérője, ő testesíti meg 
a halál néma fenségét, az eltávozottak békéjének 
örök hangtalanságát. A jelölt egy holdhónapon át 

viseli a Csend Urának szent pecsétjét, melyet a 
száj összevarrásával szimbolizálnak. A mágikus 
öltések hatására a jelölt nem képes beszélni, 
inni, enni, de erre nincs is szüksége a pecsét 
jóvoltából. A jelölt így teljes némaságban tölti a 
stáció napjait, ideje legjavát sírkertekben, 
elmélkedésre fordítva. 

7. Stáció: A kacajok fensége 

Aki a Halál Útját Járók közé lép, és 
Darton lovagjaként a Hallgatag Úr 
szolgálatának szenteli életét, köteles a Kacajok 
Urának hatalmát megízlelni. A Kacajok Ura 
Darton állandó kísérője, ő testesíti meg az 
eltávozottak arcán szétterülő utolsó mosolyt, az 
örömteli belenyugvást az utolsó ítéletbe, a 
reménytelenségben is reményteljes 
felszabadultság érzést. Ő ébreszt rá a csupán a 
halállal beteljesedett, elmúlt élet szépségére. Ő 
tanít meg élvezni az életet akkor is, amikor 
semmi ok sincs rá, és a kilátástalanság palástja 
már teljesen beborít. A jelölt egy holdhónapon 
át viseli a Kacajok Urának fakó mosolyát, 
amely a mindig kacajra görbülő ajakívekből is 
felismerhető. A jelöltet minden tulajdonától 
megfosztva, valamely város szegénynegyedébe 
küldik, ahol a nincstelenek között köteles 
eltölteni a stáció napjait, és túlélni bárhogyan 
is. A helyzetet bonyolítja, hogy a fakó mosoly 
viselője minden nap, egy előre nem látható 
időpontban őrült, sátáni kacajra fakad, melyet 
percekig képtelen abbahagyni.     

8. Stáció: A csontok szentsége 

Aki a Halál Útját Járók közé lép, és 
Darton lovagjaként a Hallgatag Úr 
szolgálatának szenteli életét, köteles egy teljes 
holdhónapot az erioni Nekropoliszban eltölteni, 
a maremita rendház vendégeként. Dacára a 
beavatásra váró dartoniták kitüntetett 
pozíciójának és szakértelmének, a holtak 
városnegyede jócskán rejt olyan kihívásokat, 
amelyekkel a jelölt korábban biztosan nem 
találkozott még: elég csupán az élőholtak mind 
nappal, mind éjszaka jelenlévő félelmetes 
nyomására gondolni. A élőholtak jelenléte, és 
természetesen az anyagi világ zavaró 
vonatkozásai mellett, a külső síkok lényeivel 
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való kellemetlen találkozásokra is sor 
kerülhet. Ennek következménye, hogy a 
hónap során inkább nyílik alkalom a 
létbizonytalanság megtapasztalására, az 
állandó rettegéséé fokozódó félelem 
leküzdésére, valamint az éberség és 
túlélőösztön fejlesztésére, mintsem a 
meditációra és szakrális elmélyülésre. 

9. Stáció: A halál fenségének 
elfogadása 

Aki a Halál Útját Járók közé lép, és 
Darton lovagjaként a Hallgatag Úr 
szolgálatának szenteli életét, köteles 
elzarándokolni abba a rendházba, melyet 
anyaintézményül választ, és mely útra 
elkíséri patrónusa is. A rendházban a 
szükséges pihenő után egy teljes napot tölt 

elmélyült imádkozással, hogy megtisztítsa lelkét a 
halál fenségének elfogadásához. Az éjszaka közepén 
veszi kezdetét a szertartás, melyről előre csak annyit 
tudhat, élete első áldozásával kezdődik majd el, 
melyből kiderül, sikerül-e magára vonnia Darton 
figyelmét a folytatáshoz. A szertartás végeztével – 
amennyiben a jelölt méltónak találtatott a Hallgatag 
Úr által - a lovagrend teljes jogú tagjává, Darton 
felkent papjává válik. 
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