
A rumi kastély alagútjai és a serleg titkai

Az átkelő védelmére Rumy
Doroszló, Zsigmond király
pohárnokmestere épített erő-
dített kastélyt és Szent László
tiszteletére szentelt templo-
mot. A kastély barokk átala-
kítását a Bezerédj család vé-
geztette. A faluban élő legen-
da szerint az épülettől titkos
alagutak vezetnek egyesek
szerint a templomhoz, mások
szerint a zsennyei kastélyhoz.

Az alagutakról majd’ minden
vasi faluban léteznek roman-
tikus mesék, de a régészek
szerint ezek a barokk kastély-
építések idején ásott vízelve-
zető árkok földmunkáinak
emlékképei. A legendát Rum-
ban is a népnyelv alakítja. A
kastélyban 1865-ig a Rumy
család őrzött egy ötvöstár-
gyat, amely a közelmúltban
egy New York-i árverésen

bukkant fel, majd magyar
pénzben csaknem 200 millió
forintért került új tulajdonosá-
hoz. A több évtizeden át is-
meretlen helyen lappangó,
félméteres, mitológiai és bib-
liai jeleneteket ábrázoló, 15.
századi ezüstserleg esküvői
ajándéknak készült. A rumi
kastély a 19. század végén a
Kornis család tulajdonába ke-
rült. Gyakori vendég volt itt
Fejérváry Géza, a királyi tes-
tőrség parancsnoka, a későbbi
„darabont kormány” minisz-
terelnöke, aki Irma leányát,
Kornis Károly feleségét láto-
gatta. A kastély kör alaprajzú,
kétemeletes tornya, a kocsia-
láhajtó és a kőbábos, mellvé-
des terasz már a Széchenyiek
által 1905-ben végzett roman-
tikus átépítés eredménye. A
ma oktatási intézményként
működő kastélyhoz egzotikus
cserjékkel és fákkal telepített
angolpark és háromhektáros
kertészet is tartozik.
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A Savariából a Balaton felé vezető
római út, híd és őrállomás nyo-
mait Rum területén találták meg.
A Rába-átkelő stratégiai jelentő-
sége a középkorban is megma-
radt. Ezért épült a kastély.

A jobb oldali a tornyot a 20. század elején építették hozzá a rumi kastélyhoz Fotó: Szendi Péter
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Sorozatgyilkos került a polcra
Amikor a szemfüles olvasó azt hiszi, tud mindent, az író megcsavarja az egész sztorit még egyszer

Alig pár év telt el Magyaror-
szág történetének legbrutáli-
sabb gyilkosságsorozata óta,
most mégis egy újabb borzal-
mas üggyel néz szembe az Or-
szágos Rendőr-főkapitányság.
Egy fiatal nőt különös kegyet-
lenséggel gyilkoltak meg a sa-
ját otthonában. A holttest jobb
lábát levágták, a kiérkező nyo-
mozócsapat pedig tehetetlenül
áll az eset előtt. Az ügy megfej-
tése önön múlik. Gondolkod-
jon, és talán rájön, ki a gyilkos.
Ha jól figyelt, talán az indíték
is meglesz, azonban vigyázzon,
a megfejtés keveseknek sike-
rül! Szántó Dániel azon keve-
sek közé tartozik, akiknek
összejött. Igaz, annyi előnye
volt, hogy jól ismerte szereplő-
it, hiszen ő alkotta őket. A fia-
tal, szombathelyi születésű író-
val ízekre szedtük saját köny-
vét, és a legizgalmasabb részle-
tekről lebbentjük fel a fátylat.

Még mielőtt bekukkanta-
nánk a kulisszák mögé és a so-
rok közé vetnénk magunkat, el-
mondjuk, miért ír krimit egy
közgazdász. Szántó Dániel
ugyanis végzettsége szerint az.
Amikor elvégezte Szombathe-
lyen a Kanizsai Dorottya Gim-
náziumot, majd a Budapesti
Gazdasági Főiskolát, finoman
szólva még jele sem volt a
könyvírásnak, igaz, ekkoriban
Dani már tudta, hogy írni fog
valamit, csak éppen azt nem,
hogy mikor, azt pedig főleg
nem, hogy mit. Ahelyett azon-
ban, hogy ezen rágódott volna,
multiknál helyezkedett el, és

hol a fogyasztókkal tartotta a
kapcsolatot, hol a termékek
promócióival foglalkozott, és
persze rengeteget olvasott – az
utóbbi időkben már szinte csak
skandináv krimit. És ahogyan
mindenki érzett már hasonlót,
Dani is egyre inkább úgy volt
vele, ilyet akár ő is tudna írni.
Közben barátaival megalkottak
egy telefonos fejlesztést, meg
úgy mellékesen összehoztak
egy céget, és ekkor már tudta,
eljött a pillanat: revansot vesz a
kétkedőkön, és megírja a köny-
vét.

A valóságban persze nem
voltak kétkedők, hiszen sokáig
senki sem tudta, hogy összeállt
egy sorozatgyilkossági ügy a
fiatalember fejében. Hogy ez
miként történt, maga sem tudja,
az azonban biztos, hogy el
kezdte írni a cselekmény forga-
tókönyvét. Egy krimi esetében
ez ugyanis elengedhetetlen, mi-
vel a krimik több szálon futnak,
és butaság volna azt
hinni, hogy csak az ol-
vasót lehet lépre vinni
– ez az íróval is meges-
het, ha nem figyel.

Ki kell tehát szűrni
a logikai buktatókat,
tökéletesen ki kell si-
mítani a karakterek
szálait, hogy aztán újra össze-
bogozhassa őket, és amikor a
szemfüles olvasó azt hiszi, tud
mindent, megcsavarni az egész
sztorit még egyszer. Nagyjából
ilyen egy jó krimi. Dani azon-
ban hangsúlyozza: muszáj,
hogy legyen megoldás, ezért ha

az olvasó figyel a részletekre,
rájöhet a megfejtésre. Amikor a
könyvét írta, vagy háromszáz
darab, hat különböző színű ön-
tapadós cetlivel tapétázta ki a

szobája falát. A karakterek sor-
sa itt változott és itt dőlt el, az
alatt az egy év alatt, amíg a
könyv megírása tartott. És ha
valaki azt hiszi, ezzel a dolog
neheze le is van tudva, az bi-
zony téved. Ha az író nem a fi-
óknak írta művét, akkor egy

pszichopata gyilkos hidegvéré-
re van szüksége, míg eljut odá-
ig, hogy a kezében tarthatja
gyermekét, a könyvét.

A közgazdász végzettség ez-
úttal is jól jött. A kézi-
rat küldözgetése és a ki-
adókeresgélés után jöhe-
tett a borítóterv, a rek-
lámhadjárat megszerve-
zése, és végül az író-ol-
vasó találkozókra való
járkálás. Egy első köny-
ves írónak mindezt ma-

gának kell megszerveznie, ami
nem könnyű feladat. Ennél
talán csak a könyvtoplistákra
nehezebb felkerülni. Daninak
azonban a hírek szerint ez is
sikerült. Sőt – mint kiderült
– fanatikus krimirajongók és
véres tollú bloggerek is olvas-

ták a művet, de mint Dani
elmesélte, negatív kritika nem
érte a könyvét. És ez jó. Az
igaz kritikus persze maga az
olvasó, mégpedig az, aki ép-
pen a kezében tartja a köny-
vet, és a létező magyar hely-
színek között kalandozva vé-
gigizgulja a csaknem négyszáz
oldalt.

A cselekmény fikció, de
csak annyira, hogy a leírtak
nem történtek meg, azonban ez
nem jelenti azt, hogy elképzel-
hetetlen, hogy egyszer megtör-
ténik. A realisztikus sztorihoz
persze realisztikus karakterek
járnak, úgy, mint például a
nyomozó vagy az újságíró.
Mint megtudom, a karaktereket
részben ismerősökből gyúrta,
de nem felismerhetőek. Teljes

jogú, önálló szereplőkké váltak
a könyv lapjain. Erre volt is
idejük, hiszen Dani velük és
történetükkel legalább napi
négy órában foglalkozott. Mos-
tanra azonban már elengedte a
kezüket, élik önálló életüket,
köszönik szépen, jól vannak.
Persze nem mindegyik. Valaki
gondoskodik róla, hogy így le-
gyen. Van egy gyilkos. De va-
jon ki az? Figyeljen a részle-
tekre!

A fiatal közgazdász bár írt
könyvet, nem tartja magát író-
nak. Még. Lesz ugyanis folyta-
tás. Szántó Dani fejében már
jobbára össze is állt az új sztori
cselekménye. Nemsokára újra
apró, színes cetlik lepik el a fa-
lat, és az izgalom rövidesen új-
ra a polcokra költözik.

Budai Dávid
budai.david@vasnepe.hu

Egy fiatal, szombathelyi születésű
közgazdász írt egy magyar hely-
színeken játszódó sorozatgyilko-
sos krimit. Az első könyves Szán-
tó Dániellel beszélgettünk a köny-
véről és persze róla.

Amikor Szántó Dániel a könyvét írta, vagy háromszáz darab, hat különböző színű öntapadós cetlivel tapétázta ki a szobája falát Fotó: Szendi Péter

Ha az olvasó figyel a
részletekre, rájöhet a

megfejtésre


