Kutyapiszokból – páclé
ég mindig kevés az olyan öntudatos ebtartó, aki a sétáltatás során egy zacskóba lelkiismeretesen begyûjti kedvenc négylábúja emésztési végtermékét, ezért lépten-nyomon
ügyelnie kell a járókelõknek, nehogy kutyapiszokba lépjenek.
Nem így volt ez hajdan. Gondosan összegyûjtötték. A
kutyaganéjszedés mint kenyérkeresõ foglalkozás már vagy
kétezer évvel ezelõtt kialakult a finombõr-készítés õsi földjén,
a Közel-Keleten. Nikosiában még a 18. században is úgy kereskedtek vele, mint a földre szánt szamártrágyával. A 19.
század elején Veszprém megyében is kereseti forrás volt,
gyûjtötték a cigányasszonyok és a gyerekek is – és adták el vödörszám a finom és könnyû szattyán- és kordovánbõrt készítõ
tímároknak, a tobakoknak. Ugyanis e mesterség hagyományos technológiája igényelte ezt a sajátos nyersanyagot. A
kecske-, birka-, juh- és báránybõrök kidolgozásához használtak kutyaürülékpácot.
Áztatás és húsolás után a nyers bõr meszes gödörbe került. A meszes oldat tette lehetõvé a bõr színérõl a gyapjú és
a szõr eltávolítását. A következõ munkafolyamat során bármennyire is igyekeztek a felduzzadt bõrbe került meszet jól
kimosni, „kiszíttatni”, ezt tökéletesen csak pácolással távolíthatták el. Gergelyffi András az 1809-ben megjelent „Technológia, vagyis a mesterségek és némely alkotmányok rövid leírása” címû könyvében olvashatjuk: a szattyán- és kordovánkészítõk a bõröket „kutya ganéjos ferdõbe, végtére pedig
búza korpából és vízbõl készült tsávába áztattyák, ebbõl harmad nap múlva” kiszedték, mosták, „szorgalmatosan megvakarták és megtapodták”.
Jól tudták a tímárok, hogy a páclevek erjesztett, savas
anyaga feloldja a meszet és így az – a visszamaradt zsírmirigyekkel és szõrtüszõkkel együtt – már könnyen kimosható a
bõrbõl. A kutyaganéjból készített páclé – a kémia mai nyelvén megfogalmazva – a nem oldható mészvegyületeket oldható mészsókká alakította át. A csonttal táplálkozó kutyák fehér
ürülékét azért részesítették elõnyben, mert tapasztalataik szerint az ebbõl (az emésztés közben létrejött foszforsavas ürülékbõl) készített pác mésztelenített és puhított legjobban.
A veszprémi tobakoknál egykor e fontos nyersanyag begyûjtése kötelezõ volt minden legény számára. Ezt tanúsítja az
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„Ifjú Társaságuk” 1824-ben készült korsója. Rajta egy plasztikusan ábrázolt frakkos, kürtõkalapos alak áll, jobbjában kétágú szerszámot, baljában vödröt tart, elõtte hosszú levelû
növény tövében két kis golyócska domborodik. Az alak nyilván
a tobaklegény, jobbjában tartott szerszáma a „csipérvas”, ami
egy egyszerû összehajlított vasabroncs, amellyel a növény tövében talált kutyaganéjt a baljában levõ dongás faedénybe, „rocskába” szedi. Erdélyben a 19. század elején már nem a legényé,
illetve segédé, hanem az inas teendõje volt a ganéjszedés. E
tényhez 1942-ben a szászrégeni Wellmann Gusztáv tímármester ezt fûzte hozzá: „Ekkor már az inas is szégyellte. Ha valakivel találkozott, a cseber tetejére gyorsan virágot vagy diót tett,
a »fogót« (csipérvasat) pedig surca (köténye) alá rejtette. Azelõtt bizony nem szégyellték, szépen kiöltözve, sárga surccal és
zöld pántlikával mentek kutyaszart szedni.”
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