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György mester, a messze földön ismert 
fegyverkovács gondban volt. A gróf őt is magához 
hívatta, hogy új páncélt rendeljen tőle. György 
mester beszállt a hintóba, és órákig hallgatta az 
inast. Így már a palota felé megtudta, hogy az 
elégedetlen gróf miként büntette a mestereket, 
akik megfordultak udvarában. Elvette mesteri 
rangjukat, és bezáratta műhelyüket. Néhányukra 
rászegecseltette a maguk készítette páncélt, 
és megparancsolta, hogy gyalogszerrel 
vánszorogjanak haza. Ha sikerrel járnak, eláll 
a további büntetéstől. Ha nem, soha sem 
szabadulhatnak a súlyos vértezettől.

Nehézpáncélzat kizárva − merengett György 
mester −, viszont a gróf mégsem vargát hívatott, 
hogy bőrzekét rendeljen. Vajon mit akar? 

A gróf a palota legdíszesebb termében ült. 
Körülötte páncélok a világ minden tájáról.

− Jöjjön csak, mester uram! Nézzen jól körül! 
Amit itt lát, mind kacat. Nincs élő ember, aki 
ezekben legyőzné ellenfelét. Egyiket sem lehet 
felölteni daru nélkül. Ha meg nyeregbe húzták az 

embert, mozdulni sem tud. Ezek börtönök! 
− Talán − nézett körül félszegen György 

mester − gyűrűs megoldásra gondol a gróf úr, azt 
nem látok itt. Egyesek csak páncélingnek nevezik.

− Nem − csóválta fejét a gróf −, már próbáltam. 
Kard ellen jó, de nyíllal és dárdával szemben nem 
megbízható. Valami erősebbet szeretnék.

− Esetleg, ha két rétegben készítjük, külön 
egy sűrűbb és egy lazább inget, és a kettőt 
összedolgozzuk, ellenálló páncélt kapunk.

− Talán. Vagy olyan nehéz lesz, mint ezek itt. 
Egyébként nem érdekelnek a részletek. Maga a 
mester, oldja meg. Mennyi időre van szüksége?

György mester megigazította haját, ingét, még 
a tarisznyáját is, úgy számolt.

− Ha már kitaláltam a megoldást, akkor is kell 
vagy két holdtöltényi idő.

− Rendben, adok három hónapot. Ha elégedett 
leszek, a súlya dupláját fizetem ezüstben. Ha 
nem... Biztosan hallotta már, mester uram, hogyan 
jártak mások. Csak olyan vértet hozzon ide, 
amit gyalog, a hátán is elbírna. Az inasom hintón 
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hazaviszi, aztán ne késlekedjen. Három hónap! 
György mestert éjszaka elkerülték az álmok. 

Milyen páncélzat az, ami nem kovácsolt és nem 
sodronyból készül? Ami elég erős, de azért 
könnyű? A napok és a hetek úgy mentek el  
egymás után, mint a juhok az ablak előtt minden 
reggel és este. 

Aztán egyik nap derülten ébredt.
− Az öcsémmel álmodtam. Felkeresem. Hátha 

eszembe jut valami útközben.
− A Benőt? Mihaszna személy az, férj uram. 

Naphosszat semmit sem tesz, csak sütteti a hasát. 
Meg halakat fog, piócákat gyűjt. Etetni sem tudja 
rendesen a kölykeit. Mit akar tőle?

− Tőle? Semmit. Ki kell tisztítanom a fejemet.  
A műhelyben nem jut eszembe semmi.

Azzal útra kelt. Estére meg is érkezett a lápi 
emberhez, ahogy Benőt emlegették. 

Szegényes kunyhójában, négy gyereke 
karéjában nagy lakomát rendezett Benő a 
bátyjának. Halászlé került terítékre sült hallal, 
töltött nádirigóval és fűszeres hínármártással. 
Jóízűen ettek. Györgynek hetek óta most sikerült 
először gondtalanul álomba merülnie.

Arra ébredtek, hogy vihar tombol a lápon. Benő 
kinézett, amikor a szél csillapodott.

− Gyerekek, hozzátok a kosarakat! A délnyugati 
vihar rákokat sodort az útra, egészen a faluszélig. 
Jó piacunk lesz holnap, tessék szedegetni. Annyi 
van, hogy ma a falusiak is ráklevest esznek! 

György is szedelőzködött, de az öccse leintette.
− Nem szoktad te az esőt, bátyám. Maradj 

bent a tűznél. Néhány óra, és itt vagyunk. Te meg, 
asszony, készíts száraz ruhát nekünk és fuss a 
nénédhez még kosárért!
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György rosszul érezte magát tétlenségre 
kárhoztatva. A tűz mellől nézte, hogyan hordják 
a fiúk a kunyhóba a teli kosarakat, majd viszik az 
üreseket. Amikor végre bejöttek és  átöltöztek, 
nekiálltak méret szerint válogatni a rákokat. Ebből 
már György is kivette a részét. 

A fiúk a munka végeztével lovagi tornát 
játszottak. Kiválasztották a legnagyobb 
példányokat, címereket véstek hátukra, és 
egymásra eresztették őket. Zsivajuk betöltötte a 
kunyhót. György elnézte önfeledt unokaöccseit, és 
hirtelen meglátta, amit keresett.

A tökéletes megoldás: a rák páncélja! Apró 
lemezek, egymáson elcsúsztatva, könnyűek, 
mégis biztosabbak a gyűrűknél. Kezébe vette az 
egyik példányt, megnézte a páncél illeszkedését, 
és számolni kezdte, hány sorból, soronként 
hány darabból kellene elkészítenie. A rögzítés 
gyerekjátéknak tűnt. 

György sietve távozott, és éjszaka már 
kopácsolás hangzott műhelyéből. Végül határidő 
előtt elkészült. 

A megállapodás szerinti nap hajnalán magára 
öltötte a páncélt, rávette egyik bő ingét, hogy 
ne forrósítsa át annyira a nap, majd lóra szállt. 
Érkezését messziről jelenthették a grófnak, mert a 
szikár férfi az erkélyen állva várta.

− Csődöt mondtál, mester uram? Mégis volt 
bátorságod a színem elé kerülni? 

György leszállt a lóról, a zablát az inas 
kezébe adta, és kihívóan föltekintett, miközben 
gombolgatta az ingét. Végre a nap megcsillant a 
páncélzaton, a mester kihúzta magát, és elindult a 
palotába. A gróf a fogadóterem ajtajában várta.

− Kipróbálhatom? − és kirántva kardját teljes 
erővel rácsapott György mellkasára. A kovács 
állta az ütést. A gróf arca felderült. − Kincstárnok! 
Mérleget és ezüstöt ide! Te meg, barátom, add már, 
hogy felölthessem.

György eleget tett a parancsnak. A kincstárnok 
lemérte a páncélt, a gróf pedig felpróbálta a vértet.

− Kicsit nagy, de legalább hízhatok! − 
mosolygott a tükörképére. − Mondd, hogy hívod 
ezeket a részeket? − mutatott a lemezekre.

− Rákok. Tőlük vettem az ötletet. Illendő, hogy 
megemlékezzünk róluk.

− Remek. A címeremben úgyis ott a kagyló 
és a három igazgyöngy. Ez jó jel. Főképp, hogy 
tengerparton ütközöm meg. Megduplázom a díjad 
három igazgyönggyel! Kincstárnok, hozd a három 
legszebbet! Így talán az én nevem is fennmarad 
a tiéddel együtt! Gróf Perle, aki megrendelte az 
első rákpáncélt − és mosolya ragyogóbbnak tűnt 
vértezeténél.
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