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HREBENÁRI V RADVANI V 20. STOROÈÍ
(Na príklade �ivota a práce hrebenárskeho majstra Jána Dobrotu)

ZUZANA DRUGOVÁ

Keï v 70. rokoch padlo rozhodnutie o asanácii Radvane v prospech sídliska pre Banskú
Bystricu, bolo to rozhodnutie verné ideám obdobia, v ktorom vzniklo. Dnes mô�eme u� len
¾utova� pri predstavách, ako by sa s históriou a vtedaj�ou realitou Radvane zaobchádzalo
v iných zemepisných súradniciach. Nám, etnografom a historikom, mô�e v�ak srdce puka�
pri zistení, �e �hurá systém� stavby radvanského sídliska poprel v�etky argumenty volajúce
po dokumentácii vtedaj�ieho stavu Radvane a po jej dôkladnom etnografickom, historic-
kom a archeologickom výskume.

V súèasnosti h¾adáme radvanských remeselníckych majstrov, ich potomkov a zmienky
o nich ve¾mi �a�ko. Po asanácii starej Radvane sa rozpàchli do okolitých aj vzdialenej�ích
dedín a sídlisk a dnes, aj keï poznáme ich potomkov, nevieme, kde ich h¾ada�. V nasledujú-
cej práci predkladám èriepok niekdaj�ej slávy remeselníckej Radvane. Ponúkam struèný
preh¾ad histórie remesiel v Radvani, i doposia¾ nepublikované poznatky o �ivote hrebenár-
skeho majstra Jána Dobrotu, o pracovnom postupe pri výrobe rohovinových hrebeòov nov-
�ím spôsobom na hrebenárskych strojoch, o spoloèenskom �ivote radvanských remeselní-
kov oèami jeho úèastníèky. Práca obsahuje údaje získané terénnym výskumom i �túdiom
a dokumentáciou zbierkových predmetov v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici.

Z HISTÓRIE REMESIEL V RADVANI.1

Remeselnícka Radvaò bola v minulosti pojmom. Jej existencia je písomne dolo�ená
v 13. storoèí. V období feudalizmu patrila rodine Radvanských, ktorí postavili v obci nie-
ko¾ko ka�tie¾ov. Od 16. storoèia sa v Radvani sústreïovala remeselnícka výroba (farbiari,
garbiari, hrebenári, výrobcovia pu�ného prachu a i.) a obchod. Tradícia známeho radvan-
ského jarmoku siaha do polovice 17. storoèia, a najmä v 19. storoèí sa stal dôle�itým trho-
vým podujatím na Slovensku (Slovník obcí 1968: 163).

Radvaò zaèala nadobúda� ve¾ký význam v remeselnej výrobe Slovenska od polovice 17.
storoèia, hoci bola vtedy e�te dedinou. Do konca 17. storoèia tu vznikol cech èi�márov,
krajèírov, zámoèníkov, �abliarov, kováèov a no�iarov (Petrá� 1974: 85). V polovici 18. storo-
èia patrili Banská Bystrica a Radvaò medzi hlavné strediská výroby klobúkov v Uhorsku
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(�piesz 1972: 56-57). Okolo roku 1770 pracovalo v Radvani pribli�ne 100 remeselníckych
dielní (tam�e: 187). Radvaò nevynikala ani tak poètom remeselníckych majstrov, ako podni-
kavos�ou a orientáciou na isté remeslá vyrábajúce preva�ne pre trh, a to èasto ve¾mi vzdiale-
ný. Ak uvá�ime, �e Radvaò dosiahla �tatút oppida len niekedy na prelome 17.-18. storoèia,
potom bola jej pomerne neskorá zmena na významné remeselnícke stredisko v na�ich po-
meroch celkom ojedinelá (tam�e: 192-193).

Mesteèko Radvaò malo v roku 1828 len 109 majstrov, ale tí zamestnávali 44 tovari�ov,
èo poukazuje na to, �e tunaj�ia remeselná výroba bola omnoho dynamickej�ia, ako v iných
mestách. Najvýznamnej�ie miestne remeslo bolo súkeníctvo: zaoberalo sa ním 22 majstrov.
Po nich, pokia¾ ide o hospodársky význam, nasledovali hrebenári, ktorých tu bolo 16. Do
roku 1847 ich poèet v�ak narástol a� na 36, v mesteèku bolo najviac hrebenárov na Sloven-
sku vôbec (tam�e: 57). Je mimoriadne ojedinelé a zaujímavé, �e hoci radvanskí hrebenári
boli takí poèetní, nemali vlastnú cechovú organizáciu, ale boli spolu s klampiarmi èlenmi
cechu kramárov (Ka¾avský 1979: 182).

Star�ie cechové remeslá v Radvani zaèiatkom 20. storoèia zanikli. Hrebenárske dielne sa
zlúèili do dru�stva. Bola tu pilnikárska dielòa P. Trnku s 15 robotníkmi, súkenná manufaktú-
ra J. Markovièa s 15 robotníkmi. Za prvej republiky vznikol v obci strojársky podnik bratov
Mayerovcov. V obci boli dva ve¾kostatky A. Radvanského. K majetku Radvanského patril aj
po¾nohospodársky liehovar. V roku 1923 bola v Radvani zalo�ená píla firmy Rosenberger
a spol. (Slovník obcí 1968: 165).

HREBENÁRSKA RADVAÒ V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ

�Majstri v Radvani boli v úcte � rovnako ako gazdovia. Ich najväè�ie sviatky boli rad-
vanský jarmok a fa�iangy.� (D.M.). Vtedy sa majstri najviac, ale aj v sobotu veèer po dob-
rom predaji svojich výrobkov, stretávali v èítacom spolku u Kohútov na Dolnej Radvani.
Pán Kohút bol stolár, jednu miestnos� v dome dal k dispozícii na vytvorenie Sládkovièovho
èítacieho spolku � �tam si majstri mohli svoje aj poveda�, aj zaspieva�. Hrebenári � generá-
li, tak si spievali. Kto dobre predal, kúpil si dva deci vína. Pálenka sa vtedy tak nepila, len
víno, èo do Konzumu objednávali od Modry.� (D.J.).

Na Prednom Mýte mali krèmu Horèinovci a na Dolnej Radvani Murga� � �ale tam len
,takí� chodili, tam sa pálenka predávala. Gazda tam nemohol ís�, ten nemal èas na to. Ten
keï za�iel na pohár piva do Krá¾ovej, Do kúpe¾ov sa to volalo, tam si dal pivo, viacej
nemohol, lebo bol ustatý ako kôò.� (D.M.).

Inou mo�nos�ou kúpy rýchleho osvie�enia boli konzumy. Obchody boli v Radvani v�etky
na Hradskej, a bolo ich pä� � od Gara�ov, do Nájov, Holicer, �voòavec a Potravné dru�stvo:
�To bolo najlep�e.� (D.M.).

V období pred druhou svetovou vojnou �ilo v Radvani 18 hrebenárskych majstrov.�Na
Hradskej boli Chmelíkovci, Dobrotovci, Sr�òovci, Kneppovci star�í, o kúsok ïalej za
mostom boli Bankovci dvojakí, Jasenskovci, starý pán Arnis. Jeho syn, mladý Arnis, ten
u� bol na Prielohu, aj pán Kubis a pán Nátan. Títo traja boli v jednej ulici. Na Dolnej
Radvani boli pán Gruj, pán Vician. Pán Makovický, ten bol u� von z dediny, býval na
hranici medzi Radvaòou a Bystricou, v Bystrici na kraji, volalo sa to pri Domèokách.
Hrebenári si nekonkurovali. Kde kto dostal lacnej�ie, ta chodil. Dakto si ob¾úbil toho
majstra, ten zase toho, ka�dý si ob¾úbil svojho zákazníka.� (D.M.). Okrem týchto hrebe-
nárov uvádzajú Dobrotovci e�te hrebenárske rodiny Hromadovcov, Báryovcov, Kí�ikov-
cov, Tupých. (D.M., D.J.).
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V Radvani �il aj �idovský obchodník Weisz. Tomu patril na Prielohu ve¾ký sklad so
záhradou, kam mu �peditéri (�jedni sa volali Krnáèovci�), vozievali objednanú rohovinu.
�Ktorý hrebenár chcel rohy, musel si ich prís� k Weiszovi vybi�. Ka�dý roh mal uprostred aj
kos�. Rohy stáli nalo�ené v soli, aby odmäkli, aby tá �pina v nich dozrela. A hrebenári to
museli sekerkami vytåc�, aby neublí�ili rohu � to museli vedie�!� (D.M.). Za vytlèené rohy
hrebenári platili Weiszovi pod¾a váhy. Keï potom z rohov odpílili nepou�ite¾né èasti (�pice
aj �iroké nerovné konce rohov), predali ich naspä� Weiszovi. Hrebenár dostal za odrezky
rohov viac, ako zaplatil za rohy, dostal zaplatené aj za robotu pri vytåkaní rohov. ��idia
chceli zarobi�, ale aj druhým dali zarobi�.� (D.M.). Zvy�ky rohov predával obchodník Weisz
do Viedne, kde z nich vyrábali gombíky a drobné zvy�ky rohoviny mleli na kvalitné záhrad-
né hnojivo.

�IVOT JÁNA DOBROTU

Otec hrebenára Jána Dobrotu sa vyuèil hrebenárskemu remeslu u radvanského hrebenára
Jesenského a po vyuèení pracoval ako samostatný majster. Po návrate z 1. svetovej vojny
chor¾avel a zomrel v roku 1930.

Ján Dobrota sa narodil v roku 1909 a pochádzal z mnohopoèetnej rodiny. Najstar�ia sestra
Jolana pomáhala doma pri gazdovstve, v�etci mlad�í súrodenci vychodili �koly: Emília chodi-
la do gymnázia, Anna po ukonèení gymnaziálneho �túdia absolvovala fakultu a bola uèite¾-
kou. Július ukonèil �túdiá na obchodnej akadémii a pracoval na po�te. Ján Dobrota, ako naj-
star�í syn, i�iel najprv do �kôl. V Radvani vychodil pä� ¾udových a v Banskej Bystrici dva
roky me�tianky. Pre chorobu otca sa musel zaèa� uòho uèi�, aby sa mohol postara� o rodinu.
Pod¾a slov jeho man�elky � Ján Dobrota �nechcel ve¾mi remeslo, videl, ako sa otec natrápil.�
(D.M.)

Od �trnástich rokov bol Ján Dobrota dva roky uèòom u svojho otca, potom s ním praco-
val ako tovari�. Spolu urobili za deò stodvadsa� kusov hrebeòov, pracovali od �tvrtej � piatej
hodiny ráno do ôsmej hodiny veèer. V roku 1930 Ján Dobrota ako dvadsa�roèný narukoval,
ale len na tri mesiace. Kvôli otcovej smrti sa vrátil domov ako �ivite¾ rodiny. �ivnostenský
list získal v roku 1931 a pracoval v dielni po otcovi ako samostatný majster. Svadbu s man-
�elkou Máriou, rodenou Hediovou, mal 27. 4. 1946. Prvé roky po svadbe Mária Dobrotová
popri práci v domácnosti a na gazdovstve pomáhala aj man�elovi v hrebenárskej dielni �len
tak, z dlhej chvíle, kým sme syna nemali. Ale to len triesky donies�, porichtova�, aj rohy
hria�. A potom pomôc�, keï hotové pakoval a na po�tu zanies�. Lebo to majster si nemô�e
robotu z rúk da�!� (D.M.).

Ako hrebenársky majster pracoval Ján Dobrota do roku 1951. V tomto roku museli malí
remeselníci �ivnostenské listy odovzda�. Po krátkom pôsobení v Stavoindustrii vyrábal maj-
ster Dobrota hrebene doma, pre výrobné dru�stvo v Dobrej Nive. Ka�dý majster musel
vyrobi� pä�sto � �es�sto kusov hrebeòov mesaène. Po trinás� a pol roku dru�stvo zru�ili
a majster hrebenár Dobrota pracoval ako vrátnik v autoservise v Banskej Bystrici. Zomrel
v Horných Pr�anoch v roku 1991.

Ján Dobrota nepatril medzi najmajetnej�ích hrebenárskych majstrov. Od zaèiatku svojho
majstrovania sa musel stara� o svojich súrodencov. �Obliec� bolo treba, najes� bolo treba,
�a�ko sa �ilo. Keï malo prís� lep�ie, pri�la vojna, a po vojne zase zle.� Pod¾a slov Márie
Dobrotovej: �Vtedy sme boli s málom spokojní. Ale kto bol skromný a spokojný, bol ��astný.�

Tak, ako ostatní hrebenárski majstri, mal aj Ján Dobrota svoje gazdovstvo.
Dopestovali si zemiaky, obilie, dochovali hydinu, prasiatka. �Zabíjaèku sme mali dvakrát

do roka. Prvú pred Vianocami, na Mikulá�a, aby sa stihlo do Vianoc aj zaúdi�. Väè�inou sa
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v�etko rozdalo rodine aj susedom. Druhýkrát sa zabíjalo ku fa�iangom, ale to u� ostalo
doma, aby bolo kú��ok mäsa.� U Dobrotovcov bola cez tý�deò strava pod¾a urèitej �ablóny:
pondelok bol cestovinový deò, �lebo mäsa z nedele nezostalo, keï bola väè�ia família�.
V utorok býval èu�pajz � zemiakový alebo strukovinový prívarok. V stredu bola cestovina �
�halu�ky, rezance, pirohy � ale buchty na pare, tie sme nemávali.� Vo �tvrtok kto mohol,
mäso uvaril, v piatok bývala opä� cestovina. V sobotu �komu èo dô�lo� a v nede¾u bol
�riadny obed s hovädzou polievkou... Veselo sa vo¾akedy �ilo, v�etky ve¾ké roboty sa spolu
robili...� (D.M.).

Majster Ján Dobrota �il a pracoval v rodièovskom dome v otcovej dielni. Dom stál v Rad-
vani na Hradskej ulici è. 54 v miestach, kde dnes stojí budova po�ty.

Otec Jána Dobrotu v roku 1919 predal pôvodný dom na Dolnej Radvani a kúpil nový
dom na Hradskej. Dielòu si vybudovali za domom v priestoroch, v ktorých bola pôvod-
ne ma�ta¾. Bola to zrubená miestnos� zvnútra omietnutá a obielená. V kúte dielne bola
pec nazývaná hiard, ktorú si museli Dobrotovci postavi� a slú�ila na nahrievanie rohov.
Bolo to otvorené ohnisko z pálených tehál s komínom, ktoré sa zatváralo, �aby ne�aha-
lo, keï robili�. Okno do dvora bolo dos� ve¾ké, �aby bolo svetlo na robotu�. Dvere boli
tie� presklené, aby bolo vidno hore do záhrady. Za dverami bola ma�ina, zveráky �
�rap�toky: �jeden drevený a dva �elezné, zasadené v zemi, aby boli mocné�. Za dvera-
mi bola v stene polièka � �telá�òa, kam si majster odkladal mierky na hrebene, pilníky,
ra�ple. Súèas�ou vybavenia dielne boli dve stolièky, pre majstra a jeho man�elku, po-
mocníèku pri nahrievaní rohoviny. Pri okne, �na dobrom svetle� bol pristavený pracov-
ný stolec � kôò. Pani Dobrotová odhadla då�ku jednej steny v dielni asi na tri, �tyri
metre (D.M.).

Z rohoviny vyrábali hrebenárski majstri rôzne druhy hrebeòov, oselníky a príle�itostne aj
iný tovar. Zatia¾ èo pri výrobe oselníkov zostali pri ruènej výrobe,2 pri výrobe hrebeòov
do�lo k zmene, keï si niektorí hrebenárski majstri pribli�ne v rokoch 1923 � 1924 zakúpili
hrebenárske ma�iny. K týmto majstrom patril aj otec Jána Dobrotu.

Keï�e Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici vlastní vo svojich zbierkach dve
takéto ma�iny, vyu�ila som mo�nos� a 26. októbra 1987 som poprosila Jána Dobrotu �
posledného vtedy �ijúceho majstra, aby mi vysvetlil úèel a spôsob práce na hrebenárskych
strojoch. V ïal�ej èasti predkladám v tomto období zaznamenaný a v odbornej tlaèi dopo-
sia¾ nepublikovaný pracovný postup.

VÝROBA HREBEÒOV NA HREBE-
NÁRSKYCH STROJOCH A ICH

PREDAJ

Pri strojovom opracovávaní rohoviny
pou�íval hrebenár Ján Dobrota tri stroje:
obrezovaèku, stroj na vyrezávanie a �pi-
covanie zúbkov a stroj na pucovanie hre-
beòov.

Obrezovaèka (obr.1) pozostávala
z dvoch stojanov fixne pripevnených na
pracovný stôl, medzi ktoré sa upevòovala
kovová oska � �pind¾a. Na jej pravej strane
bolo miesto na upevnenie prevodu, ktorým
bola obrezovaèka napojená na elektromo-1. Hrebenárska obrezovaèka
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tor. Na ¾avej strane sa na osku nasúval ko-
vový ozubený kotúè cinkulárik, ktorým hre-
benár roh obrezával a pílil po då�ke.

Prvým úkonom pri opracovávaní roho-
viny bolo odrezanie �picu a �ir�ieho konca
rohu. Mlad�ie, a teda mäk�ie rohy bolo mo�-
né obreza� priamo, star�ie rohy bolo potreb-
né kvôli zmäknutiu povari� vo vode alebo
v oleji. Po odpílení koncov rohu, pre výro-
bu hrebeòov nevhodných, rozpílil majster
roh po då�ke na krat�ej strane � cez brucho.
Rozpílený roh bolo treba opä� zohria�. Mlad-
�ie rohy zohrievali priamo nad ohòom, dr-
�iac ich v tzv. pra�ovacích klie��ach, star�ie
opä� varili. �Roh sa pri zohrievaní nesmel
pripáli�, lebo by sa hrebene �trbili.� (D.J.)
Zmäknuté rohy povystieral majster najprv
klie��ami a handrou na pracovnom stole,
a potom ich vlo�il medzi dve kovové platne
� �rap�toky a do �a�kého dreveného lisu �
pre�u. Po vychladnutí a zatuhnutí vznikla ro-
hovinová platòa.

Na rohovinové platne prikladali hrebe-
nárske formy. Od kvality a ve¾kosti roho-
vinovej platne záviselo prikladanie foriem
tak, aby z platne ostal èo najmen�í odpad.
Hrebenárske formy boli z tvrdého papiera
a boli oèíslované od èísla 4 po èíslo 12
(od najmen�ích po najväè�ie). V�etci hre-
benári v Radvani pou�ívali jednotné for-
my na hrebene (D.J.). Pri prikladaní fo-
riem na tzv. hrebeò � frizier3 dbali na to,
aby hrubé zúbky boli od �picu, teda sme-
rovali k pôvodne u��ej èasti rohu, a tenké
zúbky smerovali k hornej èasti rohu. Ob-
kreslením formy na rohovinovú platòu si
hrebenár naznaèil základný tvar hrebeòa
a ten potom opä� vyrezával obrezovaèkou.

Po získaní základného tvaru hrebeòa za-
èínal majster prácu na stroji na vypi¾ovanie
a �picovanie zúbkov (obr. 2). Stroj je tie�
prevodom napojený na elektromotor. Základ-
nou èas�ou stroja je jeho pracovná èas� (obr.
3), do ktorej je upevòovaný opracovávaný
hrebeò. Håbku vsadenia hrebeòa do dr�iaka
pracovnej èasti urèuje majster pomocou dre-
venej mierky (obr. 4.). Pred pracovnou èas-
�ou stroja sa do stojanov upevòuje opä� ko-

2. Hrebenársky stroj na vypi¾ovanie zúbkov

3. Pracovná èas� stroja na vypi¾ovanie zúbkov

4. Pracovná èas� stroja na vypi¾ovanie zúbkov, hre-
beò  s mierkou
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6. Stroj na pucovanie hrebeòov s nasadeným pufom

5. �picovanie zúbkov hrebeòov

vová oska � �pind¾a a na òu pri vypi¾ovaní
zúbkov cinkulárik. Majster Dobrota mal
75 rôznych cinkulárikov, ktoré mali rôzny
priemer (od 5 do 7cm) a rôznu ve¾kos�
zúbkov po obvode. Zúbky na cinkulári-
koch si majster vyrezával sám pod¾a pot-
reby. Cinkulárik s men�ím priemerom na-
sadzoval na �pind¾u pri vyrezávaní men�ích
zúbkov na hrebeni, s väè�ím priemerom
pri vyrezávaní zúbkov väè�ích.

Pracovná èas� stroja na vypi¾ovanie
zúbkov je spojená retiazkou s kotúèom
s rôznymi úrovòami obvodov (obr. 3).
Tento kotúè spolu s dvomi záva�iami
v zadnej èasti stroja posúva pracovnú
èas� stroja tak, aby boli medzery me-
dzi zúbkami na hrebeni rovnaké. Po
upevnení hrebeòa do dr�iaka pracov-
nej èasti stroja majster spustil stroj
a hrebeò v dr�iaku zasúval k cinkulá-
riku na �pindli, kým nevypílil na hre-
beni po�adovaný zúbok. Potom si maj-
ster presunul retiazku na ni��iu úroveò
spomínaného kotúèa a pílil ïal�í zú-
bok hrebeòa.

Po vyrezaní v�etkých zúbkov na hre-
beni nasledovalo ich �picovanie (obr.5).
Na �pind¾u pred pracovnou èas�ou
umiestnil namiesto cinkulárika majster
�picovák � drevený valèek s pravidel-
nými vrúbikmi po obvode. Tie zabez-
peèovali brúsenie � za�picatenie zúb-

kov hrebeòa v rovine kolmej na plochu hrebeòa.
Hrebeò s vypílenými a obrúsenými zúbkami má e�te neopracovaný povrch. Ten opracú-

val hrebenár na stroji na pucovanie hrebeòov (obr. 6). Stroj pozostával z dvoch mohutných
stojanov pripevnených na pracovný stôl, v ktorých bola vsadená hrubá kovová os poháòaná
prevodom od elektromotora. Na jej koniec majster nasadil najprv grocovák � kotúè s prie-
merom cca 18 cm, po obvode ktorého je brúsny papier. Brúsením získal hrebeò koneèný
tvar, plochy ostali hladké a zúbky za�picatené aj v rovine zhodnej s rovinou plochy hrebeòa.

Poslednou fázou úpravy hrebeòa je jeho le�tenie � g¾anèenie. Namiesto grocováka nasa-
dil majster na os puf � kotúè, ktorý vznikol pre�itím mnohých vrstiev látok. Najprv sa le�til
hrebeò pufom s tvrd�ím povrchom, zo súkenných látok. Hrebeò pritom majster namáèal do
vody s pieskom a týmto le�tením získal hladký povrch. Na záver pou�il majster puf s mäk-
�ím povrchom, pozo�ívaný z mnohých vrstiev plátna, ktorý pri le�tení natieral puspascou.4
Týmto le�tením hrebeò získal po�adovaný lesk.

Hotový výrobok si majstri neoznaèovali. �Ka�dý mal inú robotu � jeden robil hrub�ie
hrebene, druhý ten�ie. A svoj výrobok si ka�dý majster poznal.� (D.J.)
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Hotové výrobky hrebenárski majstri predávali podomovým obchodníkom, na trhoch, na
jarmokoch a do obchodov v Banskej Bystrici.

Podomoví obchodníci � èipkári chodievali zo Svätého Ondreja, Brusna, Medzibro-
du. Bosniaci pochádzali z územia bývalej Juhoslávie (D.J.). Agenti väè�ích firiem �raj-
zinderi chodievali väè�inou od Po¾ska, od hraníc� (D.M.). Podomoví obchodníci sa pri
svojej ceste zastavili v Radvani a �keï mali peniaze, tak kúpili hrebene. Obi�li aj troch
hrebnárov, a kde im dali lacnej�ie, tam kúpili.� (D.M.) Pravidelní podomoví obchodníci
aj vopred napísali hrebenárovi, aby im nachystal tovar. Hrebene kupovali zabalené po
tuctoch. Za tucet dostali hrebenári 18 � 30 korún. Podomových obchodníkov zásobovali
aj takým spôsobom, �e objednaný poèet hrebeòov poslali na oznámenú alebo vopred
dohodnutú adresu. Niektorí hrebenári mali kontakt na východné Slovensko, kde posie-
lali výrobky a tamoj�í podomoví obchodníci predávali výrobky ïalej do Ruska a na
Ukrajinu (D.M).

Druhou mo�nos�ou predaja hotových výrobkov boli trhy a jarmoky. Ján Dobrota chodie-
val do Zvolena, Detvy, Hriòovej, Krupiny, �iaru, Brezna, He¾py, do Hornej �tubne. �Do
Levíc u� nechodievali, to bol drahý �pás.� Do Prievidze chodievali viacerí majstri spolu
jedným vozom, �lebo ka�dý mal len batô�ok a �iatrik pod pazuchou� (D.M.). Voz si objed-
návali aj viacerí majstri rôznych profesií spolu.

Najväè�ou udalos�ou pre remeselníkov v Radvani bol radvanský jarmok, ktorý sa konal
ka�doroène na Máriu (8. septembra). �Vtedy majstri nerobili, ka�dý mal svoj �iatrik, predá-
val, zhováral sa � to bolo remeselnícke! Ale bola to aj zodpovednos� pre majstra. Ka�dý sa

8. Majster Dobrota v roku 19867. Majster Ján Dobrota v mladosti
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za svoj tovar zodpovedal.� (D.M.) Na jarmokoch predávali hrebenári hrebene po kusoch za
3, 4, 5 korún (D.J.).

V�etci hrebenári nechodievali do jarmokov. Tí, ktorí boli doma lep�ie situovaní, ne-
museli ís�. Ak mali zákazníka, ktorému posielali tovar, mali zabezpeèený odbyt výrob-
kov a nemuseli predáva� na jarmokoch. �Pán Jasenský nechodil, ten nemusel, bol slo-
bodný, nebol odkázaný. Èo zarobil, staèilo mu. Bankovci tie� nechodili, tí mali svojich
obchodníkov, èo im predávali. Ten èo u nich kúpil, ten to ïalej predal, a ten e�te ïalej,
a to i�lo ïaleko, do �irokého sveta. Na jarmoky chodili väè�inou Kneppovci, Dobrotov-
ci, pán Sr�eò, Kubis, Nátan. Asi polovica ich chodila. A tá druhá polovica bola majet-
nej�ia, mali po jedno po dve deti, nemuseli sa tak obraca�.� (D.M.) �iatrik mal ka�dý
hrebenár na jarmoku svoj vlastný, bol ve¾ký ako stôl. V�etky hrebene nemohol vylo�i�,
lebo boli citlivé na zmeny poèasia. Vykladali hrebene len na vzorku. Ostatné boli v tuc-
toch pobalené a odlo�ené.

Hrebenári nebývali na jarmokoch na spoloènom mieste, lebo by neboli predali. Ka�dý si
vyh¾adal také miesto, aby bol na druhom konci. Ka�dý z nich vedel, kde sa mu najlep�ie
predáva. �iatrik si postavil na mieste, kde i�li ¾udia �od vlaku, èi od cesty, od dediny, od
mesta, ka�dý si tak vyhliadol, aby èo najviac predal�. (D.M.)

Poslednou spomínanou mo�nos�ou predaja hrebenárskych výrobkov bol predaj do obcho-
dov v meste. Oselníky predával Ján Dobrota v Banskej Bystrici �do Fridov � �eleziarskeho
obchodu a do Lóvych � hraèkárskeho obchodu, kam nosieval aj hrebene na predaj.� (D.J.)

RADVANSKÝ JARMOK

Radvanský jarmok bol pre remeselníkov z Radvane aj �irokého okolia vrcholnou spolo-
èenskou udalos�ou. Preto mu venujem samostatnú èas� mojej práce, v ktorej uvádzam infor-
mácie, ako mi ich sprostredkovala mnohoroèná priama úèastníèka radvanského jarmoku.

Jarmok zaèínal 8. septembra a trval tri dni. �To bol najväè�í sviatok. Vtedy sa niè nerobilo!
Len varilo a pieklo. To nie len Radvanci boli, ka�dému pri�la z inakade rodina. Te�ili sa, ale si
aj nakúpili. Kto nemal príbuzných alebo známych, i�iel sa najprv najes�, vypi� si. �iatrov bolo
dakedy aj sto. K be�nému �ivotu èo bolo potrebné, to v�etko ste tam dostali. Èo ste �ive
chceli... Mne keï dali dve koruny do jarmoku, ja som bola gavalierka. Za 50 halierov som i�la
na kolotoè, za 50 halierov som si kúpila dyòu, celú �tvr�ku, a za tú druhú korunu som si e�te
mohla kúpi� jeden ve¾ký slaný ro�ok a aj cukrík. Ale kolotoè, to bolo hlavné.� (D.M.)

Radvanský jarmok zaèínal pri radvanskej kasárni a Beniaèovej modrotlaèi, kde bol prázdny
plac. Na zaèiatku jarmoku bol kolotoè s ma¾ovanými koníkmi. Jeho majite¾om bol pán
Donoval, ktorý býval za kasáròami. Chodieval s kolotoèom na Radvanský jarmok, do Brez-
na a asi na 3 ïal�ie jarmoky, lebo prevá�anie kolotoèa na koòoch bolo ve¾mi zlo�ité. Za
kolotoè platili deti 50 halierov. Do cirkusu chodievali len deti lep�ie situovaných majstrov,
vstupné bolo drah�ie, platilo sa jednu alebo dve koruny. Boli tam zvery, ktorých sa deti aj
báli. Na jarmoku nechýbali hojdaèky � �hunèky � týchto komédiou bolo najviac� (D.M.).

Od Beniaèovského mosta po oboch stranách boli �iatre a� po Dolnú Radvaò. Tam na
pultoch, ktoré poskytovala obec, predávali z Èiech aj z Moravy �atstvo. Ïalej predávali
radvanskí súkeníci, Markovièovci a Horenickovci. Tí predávali �tofy, ktoré vyrobili sami, ale
aj objednávali od iných firiem.

V ïal�ej èasti jarmoku sa predávala obuv. V septembri sa najviac kupovala obuv na zimu
� kapce. Obuv predávali Revallovci a Sékelovci z Bystrice. Brat pána Revalla bol klobuè-
ník, aj ten chodil na jarmok. �Spolu chodili, ale im bolo lep�ie, mali kone. Nalo�ili, predali,
odi�li. Neboli viazaní na nikoho.� (D.M.)
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9, 10 Dolná Radvaò poèas záplav 22. apríla l931
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Do jarmoku pri�li aj kupci s riadom najmä od Luèenca. Predávali riad plechový aj smal-
tovaný a kotle. �Tam, ako Makovickovci bývali�, mali popod obloky tovar povykladaný len
na zemi, nemali �iatre. Na zemi mali plachty, potom stru�liny a na tom poukladaný riad
a cedu¾e, èo to stojí. Hrnce, rajnice, väè�ie, men�ie, celé súpravy, ale bolo mo�né kúpi� aj
jednotlivo. Na zemi bol vylo�ený aj porcelán.

Pod �iatrami predávali �také kaèkabájke pre deti � gorálke, hodinky, prstene, pí��alky�.
(D.M.)

Na Dolnej Radvani, v èasti nazývanej na Prednom Mýte, sa predávali výrobky od mäsa.
�eny z Radvane a Krá¾ovej hriali a predávali párky, nazývané vir�le. �To mali plechovice,
piecky naspodku, kde hriali dreveným uhlím vodu. Kto chcel, párky mu hneï zohriali, na
tanierik dali, veï tam nikto neukradol. Ka�dá �ena mala stolík, dá�dnik, ak jej mu� spravil
dáku záclonu, ak pr�alo, alebo ve¾mi teplo bolo. Predávali väè�inou tie �eny, ktoré predtým
slú�ili u pánov a vedeli ako obslú�i�, aj chlebíka nakrája�.� (D.M.)

Krí�ankami boli nazývané �eny zo Svätého Krí�a. Tie doma chovali prasiatka a robili
z nich jaternièky � hurky a podbradky. Veèer �li vlakom domov aj s ko�mi a ráno u� o �tvr-
tej boli naspä� na jarmoku, �len sa nabrali a i�li spä�.� (D.M.) Tieto �eny pra�ili jaternice na
plechoch, tie� na drevenom uhlí. U� doma si ich vopred uvarili, aby sa im nepokazili, a na
jarmoku dopekali. �Tá vôòa! Voòalo to! A pekári boli. Ro�ky predávali. Keï si kúpil za
korunu, ani nevládal zjes�. Párky boli za dve pä�desiat. Za tri koruny podbradok, to u� bol
kus, to ani nezjedol! Chlieb si �enièky kúpili od pekárov, väè�inou bol ra�ný. A pivo sa
väè�inou pilo. Ani limonáda nebola, pálenka, to ja vám neviem.� (D.M.)

�Gu¾á�e varili a za tri koruny za tanier predávali, bravèový, hovädzí, väè�inou hostinskí,
krèmári. Tá strava bola lacná, len peòazí bolo málo.� (D.M.)

11. Poh¾ad z Urpína na Dolnú Radvaò poèas záplav v r. 1931, v pozadí ve�a evanjelického kostola
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Záver

Aby sme získali aspoò matný obraz za�lej slávy remeselníckej Radvane, bude potrebné zo-
zbiera� e�te ve¾ké mno�stvo podobných èriepkov. Verím, �e sa  nájdu a ich súèasní majitelia,
roztrúsení v u��om aj �ir�om okolí Radvane, si ich hodnotu uvedomia a nájdu spôsob, ako
prispie� k dokresleniu obrázkov z remeselníckej Radvane v medzivojnovom a povojnovom období.

Mala som ��astie, ktoré na mòa èakalo v osobe pani Márie Dobrotovej � èipernej, takmer
osemdesiatnièky, ktorá bola priamou úèastníèkou �ivota remeselníkov v Radvani v spomí-
naných obdobiach. Jej obdivuhodná pamä� a mentálna vitalita sú závideniahodné a poznat-
ky, ktoré mi svojím rozprávaním poskytla, sú cennými èriepkami do chabej mozaiky obra-
zov o zaniknutej remeselníckej Radvani. Verím, �e èitatelia ocenia aj pútavý rozprávaèský
prejav pani Dobrotovej, ktorý viedol k èastým citáciám jej my�lienok.

POZNÁMKY

1 O remeslách v Radvani pozri aj KOMÁROVÁ D. 1980, 1982.
2 Presný postup ruèného spôsobu výroby hrebeòov a oselníkov  z rohoviny zaznamenáva vo svojom

èlánku  PETRÁ� M., 1974.
3 Frizier � hrebeò obdå�nikového tvaru so zúbkami po oboch  dlh�ích stranách. Na jednej strane sú zúbky

dlh�ie, na  strane druhej sú ten�ie.
4 Puspasca je pod¾a posudku RNDr. Juraja Galvánka zo  Stredoslovenského múzea zlo�ená z ozokeritu

(zmes metánového  radu podobná vosku), ale nemo�no vylúèi� ani prípadnú prímes  iných typov vos-
kov vy��ej hmotnosti.
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