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Mikrotoponymá Revúcej v historických cirkevných dokumentoch
Jaromir Krško
Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica
História Revúcej siaha do roku 1357 Od začiatku sa s dejinami mesta
spájajú aj dejiny cirkevných zborov dvoch najpočetnejších konfesii - katolíckej a neskôr aj evanjelickej Od začiatku sa s dejinami mesta spája spolužitie
viacerých národnosti - slovenskej, nemecké), maďarskej, českej Od začiatku
sa s dejinami mesta spája ťažba a spracovanie železnej rudy Všetky tieto
okolnosti našli svoje „zviditeľnenie" v mnohých mikrotoponymach Revúcej
Najstaršími dokladmi rímskokatolíckej cirkvi 1 ktoré zachytávajú j ej majetky, a teda obsahujú chotárne názvy, sú Conscriptio Parochiarum Cotlus
Gomor Dľicriptm Superions (ďalej len Concsi ) z roku 1761, Vmtaiio Canonica Ecdesiae Nagy Roczensis (ďalej len Visít) z roku 1814 a, z nášho
pohľadu najcennejšie, Inventanum Suppellectilis Sacrae Ecclavum Oppidi
Nagy Rocze Vnes - Reíh (ďalej Inv ) z roku 1843
Uvedene dokumenty sa navzájom odlišujú obsahom, a teda aj množstvom
mikrotoponym V Jnventariu sme našli 75 % všetkých názvov zaznamenaných v rímskokatolíckych listinách Je to pochopiteľne, pretože ide o zapísanie všetkých cirkevných majetkov, ktoré farnosť prenajala svojim farníkom
s presne vyčíslenými poplatkami za užívanie Keďže často išlo o drobné luky
na jednom mieste (v doline, na kopci atď), museli ich presne zaznačiť Preto
zápis takýchto objektov obsahuje niekoľko geomorfologickych bodov Zväčša
' Piavdepodobne ide o najstaršie dostupne doklady na našom území, pretože rožňavská diecéza dola zriadená Máriou Teréziou 15 januára 1776 Staršie doklady by
mohli byt v Ostrihome v mieste sídla niekdajšieho arcibiskupstva Piave vznik (pripadne možnost v/niku) novej diecézy bol podnetom na nove spísanie a inventarizáciu
cirkevného majetku
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ide o zapíš s dvoma bodmi, napr na Ukorowe od Susztajovoskeg Luh ,
w Štengeraussu od Ondrejo\veg straní Za Ríbarom od Mokrenszkeho chotára atď , ale zapíš Za Rybaro\vczy od lesy až do Chotáre obsahuje už tri geomorfologické body, podobne ako \v Štengeraussu medzi Zairoch Mihalyo\vu
a Sturman Andrasowu V uvedenom protokole sme našli aj zápis nad Závozom medzi Ondrejo\vgo a Profanto\vjo w Štengeraussu, ktorý obsahuje až
štyri geomorfologicke body Luku Ondreja Antalíka, ako to vyplýva z dokumentu (Inv, s 15), museli takto presne určiť preto, že v Štengerauši
(dolina) názvom nad Závozom boh bližšie určené luky Martina Krištofa
Viesta, Martina Ferdmandyho a v nazve spomenuté luky Ondreja a Profanta
Dôležitým je zapíš luky pri Barto\vskem Hámre koncom do Mezske Luh
Profanto\vskeg Tento zapíš je svedectvom o vzniku nového mikrotoponyma
Ide tu o „prechodné" pomenovanie do Mezske Luh Profantovvskeg, pretože
pravdepodobný pôvodný názov bol Profantovska luka, pripadne iné tvary
vyjadrujúce vzťah k majiteľovi (pozri aj Krško, 1996 a) Neskôr tuto luku
odkúpilo mesto Dnes už existuje len názov Mešká Mešká luka, z ktorej sa
neskôr vyvinulo pomenovanie celej doliny (Mešká Mešká dolina) O vývine
názvu svedči aj mikrotoponymum Pod Z.a Krížom, lebo zo základného názvu
(ktorým je pomenovaný dominantný objekt) Kríž vzniklo predložkove pomenovanie Za Krížom a ďalšou lokalizáciou pomocou predložky pod vznikol
názov Pod Zakrížom V čase zápisu však objekt Za Krížom nebol petrifikovaný, preto ho zapísali v podobe s dvoma predložkami
Mnoho cirkevných luk a poli bolo bližšie určených objektami, ktoré mali
len dočasne trvanie a zväčša sa nestali súčasťou revúckej mikrotoponymie
Niektoré dominantné objekty sa nezachovali Pri Múriku (podobne v „evanjelickej" mikrotoponymn nad vysoko\v lawicow), alebo išlo o luky a záhrady
pomenovane podľa majiteľa od Papuskoweg Zahradj pri \visseg Dolinke od
Polako\vskeg Luh pod Vkoro\vu, pod Úkoru od Janko Palo\vskeg Zemi
Stemplon Sadek V zápise Šajdoš Janos Čižmár od M Reus Chotára od
Zahradj (platí poplatok) (Inv , s 10) môžeme určiť relatívne časové obdobie
fungovania tohto objektu ako orientačného bodu Dominantný objekt
(M Reus[sn] Chotár) patril Gustávovi Maunciovi Reussovi (1818-1861),
jednému z členov poprednej revúckej rodiny (pozri Krško, 1996 b) Vek tohto
pomenovania môžeme vymedziť rokmi 1818 (rok narodenia G M Reussa)
a 1843 (zápis do protokolu)
Na začiatku príspevku sme spomenuli, že dejiny Revúcej sú od počiatku
spojené s ťažbou a spracúvaním železnej rudy Slovenských baníkov vystriedali v 15 a 16 storočí Nemci (svedči o tom aj výskyt nemeckých mien, poHláskoslovnu i grafickú podobu názvov uvádzame v takej podobe, v akej sme ju
získali exceipciou prameňov Hovorenú podobu, ktorú sme získali terénnym výskumom, zapisujeme v zjednodušenej fonetickej transkripcii
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