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Az alant közreadott Maremita 
tanítások a beavatottak belső körének 
szólnak, és csak az arra érdemesek 
ismerhetik meg mindezt részleteikben. 
Nem csupán a dartonitákra jellemző 
lovagi erények mindegyikével kell 
rendelkezni a tanulni vágyónak, de 
tiszta, erős lélekre, 
és valódi elhivatottságra is szükség van 
ahhoz, hogy a lovag bebocsáttatást 
nyerhessen Darton eme, még a 
rendtársak többsége számára is tilalmas 
misztériumaiba. 

A halál nem a vég, csupán valami 
érdemesebb kezdete. A halál az ölelés, 
melyben feloldódik a lélek, és nemes, 
tiszta volta magához Dartonhoz válik 
hasonlatossá. Midőn a test elhanyatlik, a 
lélek a kárpit mögé száll, s először a 
Döntnökök színe elé járul. A Darton 
esszenciáját hordozó entitások 
kivallatják a megtérő lelket, számon 
kérve mindenik cselekedetét, melyet 
életében véghezvitt. A Döntnökök 
testülete – akárcsak maga a Hallgatag 
Úr – kegyes. Nem csupán a vétkek, 
bűnök és mulasztások, de a 
jócselekedetek, az állhatatos hit 
bizonyítékai és az elvárhatónál jelesebb 
tettek is számbavételre kerülnek. A 
Döntnökök feladata a mérleg 
megvonása, ami a megfelelő súlyoknak 
a cselekedetekhez rendelésével történik. 
A vallató mindig alaposan kérdez, 
melyre felelni muszáj, és ahol hamisság 
nem nyerhet teret. 
 

Ki életében hithű viselkedést 
tanúsított, és nem vétkezett a saját 
maga által vallott és vállalt hittételek 
ellen, elnyeri méltó jutalmát Darton 
jobbján, míg lelke újra visszatérhet az 
Örök Körforgásba. Örökösnek tűnő 
béke, konstans nyugalom lesz 
osztályrésze, amit valami 
felfoghatatlanul gyönyörű harmónia 
színez a sólyomszárnyon suhanó idő 
minden pillanatában. A lélek ekkor 
igazán megpihen. 

 Azonban, ha a lelket számos 
vétség szennyezi, addig is igazi 
szenvedést kell kiállnia, míg ideje 
kitelik a köztes létben, és egy újfajta 
szenvedést kezdhet megtapasztalni, 
miután új testében visszatér az életbe, 
amelyben Darton tréfájából ugyanazon 
bűnök áldozata lesz, amiket korábbi 
életében maga követett el. 

A bűnös lélekre azonban rettentő 
szenvedés vár, melynek célja csupán a 
büntetés; a javítás, jobbítás 
mindennemű szándéka nélkül. Darton 
saját síkjának, a Shandinnak egyik 
zárványa az, amit a köznyelv 
pokolként ismer. A Pyarroni 
hitvilágban a selmovita irányzat 
képviselőinek működése által terjedt el 
az a nézet, hogy a bűnös lelkek 
Orwella poklába kerülnek, de ez nem 
más, mint merő badarság. Ennek a 
félremagyarázásnak feltételezhetően 
az volt a célja, hogy Orwellát a 
gyűlöletes kitaszítottat még inkább 
rettentőnek és utálatosnak tüntessék 
fel,  
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míg eltereljék a hívek figyelmét és gondolatait 
Darton igazi hatalmáról, egyúttal némiképp 
szerethetőbbé téve ezzel a Holtak Őrét. 

Darton pokla azonban valóban rettenetes, 
emberi elme számára szinte fel sem fogható az elemi 
mértékű félelem és szenvedés, amit ott kell kiállnia a 
léleknek. A kárpit túlfelének eme tilalmas, 
sötétebbik zárványáról szóló tanítások úgy mutatják 
be Darton poklát, mint egy végtelen, fekete vizű 
tengert. A lélek, ki ide száműzetik, felette lebeg az 
áthatolhatatlan semmiben, hol folyvást egyedül van, 
és emésztő magány szakad rá. Megtapasztalja majd, 
hogy az idő határtalan, hatalmas és sötét, és sokkal-
sokkal végtelenebb, mint azt életében bárki valaha is 
gondolta volna. Ólomlábakon vánszorog minden 
egyes másodperc, és a félelem, a fájdalom, és a 
teljes létbizonytalanság legmagasabb foka mázsás 
súlyként nyomja a lelket, mintha minden pillanatban 
az utolsó korty levegőért küzdene. De nincs utolsó 
pillanat, csak az ezredéveknek tűnő másodpercek. 
Egyetlen gondolat tölti ki az elmét, egyetlen vágy 
uralkodik el; amíg a lélek azt gondolja, most 
meghalok. De nem hal meg, hiszen nem tud. A 
szenvedés tovább fokozódik, és a létnek érzékelt 
nemlét keretei egyre jobban szorítanak, mint egy 
minden határon túl szűkülő koporsó, egészen addig, 
míg a lélek azt mondja, most már tényleg meghalok. 
De nem tud. Szabadulni vágyik egyre, és 

mélyrétegeibe beleég az észvesztő kín, az 
emésztő halálvágy, amely céltalansága és 
lehetetlensége okán minden megtapasztalható 
szenvedésnél borzalmasabb. Minden egyes 
pillanatban ezerszer önti el ez az érzés, 
miközben tudja, hogy ideje végtelen, tudja, 
hogy innen nincs szabadulás, és hiába kívánja 
önfeledten az üdvözítő halált, feloldást nem 
nyerhet soha. Üvöltene, ahogyan csak bír, 
üvöltene szétfoszló hangszálakkal és véres 
ronccsá marjult torokkal, de nem tud, hiszen 
nincsen hangja sem. 

Aztán hirtelen, mégiscsak iszonytató 
üvöltésként cseng fülébe saját megkerült 
hangja, de ekkor a lélek már nem emlékszik rá, 
hogy eleddig nem levegőt szívott tüdejébe… 
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