
 

 

 
 

Maremita intelmek Darton híveinek 
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Airun al Marem színrelépése óta a 
dartonita kultusz népszerűsége 
folyamatosan növekszik. Ennek egyik 
oka ugyanaz, ami a Papi Széket 
megváltoztathatatlanul szembe 
kényszeríti a maremitákkal: a 
következetesen kifacsart, 
félreértelmezett pyarroni tanok és 
erkölcsi elvek, hittételek és 
parancsolatok hirdetése. A dartoniták 
maremita irányzatáról kontinensszerte 
köztudott, hogy irtóznak a merev 
szabályoktól, és ezért bármikor örömmel 
űznek gúnyt a sokezer éves pyarroni 
tradíciókból. 

Az értelmezést segítendő alant 
közreadjuk mind a hagyományos 
pyarroni erkölcsi parancsolatokat, mind 
pedig az al Marem követői által vallott 
és hirdetett Intelmeket. 

  

Pyarroni Parancsolatok 
Tiszteld az idősebbeket és 

bölcsebbeket! 
Tiszteld a rangban feletted állókat! 
Hajts fejet engedelmesen 

elöljáróidnak! 
Az élet szent; kioltására csak a 

védelmében vetemedj! 
Ne keresd a viszályt, de azt se 

hagyd, hogy jámbor tétlenségedben 
megalázzanak! 

Légy gazdag, de ha nem vagy az, 
élj úgy, hogy gyermekeid azok 
lehessenek! 

Élvezd az élet szépségét, és kelj 
oltalmára, ha fenyegetik! 

Légy türelmes más hitekkel, ha 
ők is türelmesek veled! 

Hagyj másokat akaratuk szerint 
élni, ha ők is hagynak téged! 

A tudás szent; minden formáját 
óvni és védeni kell! 

Gyűlöld Orwellát minden 
megnyilvánulásában, mert ellenséged 
ő; aki pedig a szolgálatába áll, már túl 
sokat élt ezen a földön! 

Maremita Intelmek 
Tiszteld az idősebbeket, ha 

bölcsebbek nálad, a magas kor 
önmagában nem érdem! 

Tiszteld a rangban feletted 
állókat, de ha méltatlanná válnak, 
váltsd le őket! 

Hajts fejet engedelmesen 
elöljáróidnak – ha fővesztés terhe 
mellett is, de bármely parancs 
megkérdőjelezhető! 

Az élet szent; kioltására csak a 
védelmében vetemedj! A halál 
szentebb; ne tartóztasd, ki megtérni 
igyekszik! 

Ne keresd a viszályt, mert 
megtalál az téged, de megaláztatást 
jámbor tétlenségedben se tűrj el! 

Tedd gazdaggá a Hallgatag Úr 
házát, de legalábbis élj úgy, hogy 
gyermekeid gazdaggá tehessék! 

Élvezd az élet szépségét, és kelj 
oltalmára, ha fenyegetik, hisz a halál 
szépsége még előrébbvaló!  

Légy türelmes más hitekkel, ha 
ők is türelmesek veled, de ha nem, te 
üss először! 
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Hagyj másokat akaratuk szerint élni, ha ők is 
hagynak téged, de ha nem, elsőként vonj pengét! 

A tudás szent, különösen, ha hasznodra válik, 
ezért ezen formájáit óvni és védeni kell! 

Gyűlöld Orwellát minden 
megnyilvánulásában, mert ellenséged ő; aki pedig a 
szolgálatába áll, már túl sokat élt ezen a 
földön, segítsd a Sötét Úton Járók közé! 
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