
 Ladislav Bohuslav Bartolomeides bol slovenský vedecký a vlastivedný pracovník na Gemeri, pedagóg, 

historik, geograf, prírodovedec, teológ. Farár, učiteľ v Ochtinej, 1795 – dekanom škôl Štítnickom 

okrese. Písal literárne práce s náboženskou, historickou i satiricko – etickou tematikou. Prvá 

Bartolomeidesova práca zemepisného charakteru vyšla už v roku 1794 v Bratislave: Hystorya o 

Ameryce vkazující, kterak byla skrze Krysstoffa Kolombusa a jeho Nasledowníky wynalezená, jakowé 

její přirozené Položení a Staw, jakowí Obywatelé a jak ji Ewropčané sobě podmanili. Nebola to jeho 

samostatná práca, spracoval ju podľa nemeckého prekladu Robertsonovej knihy Geschichte von 

Ameryka (podľa originálu History of America). Bartolomeides však použil aj iné pramene. Pre túto 

knižku vypracoval aj mapu planiglóbov. Mapa mala vzhľadom na svoju dobu veľké chyby. Ako učiteľ 

pociťoval nedostatok slovenských učebníc. Preto roku 1798 vydal učebnicu náboženstva – Jádro 

Kresťanského Evangelického Náboženstwj; učebnicu zemepisu – Geograffia aneb Wypsánj Okrsslku 

Zemského s ssesti Mappami wlasnj rukau geho wyrytými; učebnica prírodopisu – Kratičká Hystorye 

Přirozenj. Jeho literárne práce boli zväčša latinské, ale pri učebniciach mu išlo o použitie reči ľudu. Na 

Slovensku však v tom čase neexistoval jednotný spisovný jazyk. Bartolomeides napísal svoje učebnice v 

slovakizovanej bibličtine (jazyk Kralickej biblie). Nás najviac zaujíma jeho učebnica zemepisu, 

vytlačená na 109 stranách. Mala 6 kapitol: Wypsánj Okrsslku zemského vůbec; O Ewropě (veľa miesta 

tu venoval opisu Uhorska); O Azyi; O Affryce; O Ameryce; O Indyi Polednj. Nebola to prvá geografia, 

ktorá vyšla na Slovensku. Roku 1619 vydal v Bardejove praktickú geografiu David Frőlich: Medulla 

geographiae practicae. J. Műnich vydal roku 1755 v Trnave zemepisný prehľad sveta: Geographica 

globi terraque synopsis. Ján Tomka-Sásky vydal v Bratislave roku 1748 zemepis sveta: Introduction in 

orbis antiqui et hodierni geographiam, roku 1759 zemepis Uhorska Conspectus introductionis in 

notitiam regni Hungariae geographicam, hisloricam, politicam et chronologicam a roku 1781 historický 

zemepis Uhorska Introductio in geographiam Hungariae antiqui et medii eavi. Roku 1780 vydal 

zemepis Uhorska Geographiae des Koenigreichs Ungarn aj bratislavský mešťanosta Karl Gottfried 

Windisch. Boli to veľmi dobré diela, ktorým sa Bartolomeidesova učebnica obsahovo nevyrovnala, no 

boli pozadu, lebo boli písané latinsky alebo nemecky. Pri zostavovaní svojej učebnice zemepisu 

Bartolomeides vychádzal zo štúdia literatúry. Snažil sa podať geografický obraz Zeme pravdivo a 

pútavo. Niekde vyslovil pochybnosti o pravdivosti tvrdení. Ako poslednú zaradil mapu vlastnej krajiny: 

Uherská Zem a Sedmohradsko s Sslawonyau. Zakreslil tu aj hranice stolíc. Tieto mapy neboli kvalitné, 

avšak vtedajšia školská mládež takto dostala prvý raz učebnice v zrozumiteľnej reči. V roku 1799 

Bartolomeides vydal prácu Memorabilia Provinciae Csetnek cum tabulis aétri incisis. Je to monografia 

Štítnického okresu, ktorú rozdelil na fyzickú, topografickú, politickú, cirkevnú, literárnu, ekonomickú 

a diplomatickú časť. Snažil sa tu vysvetliť aj vznik vrchov. Dielo doplnil aj mapou Conspectus 

Provinciae et Dnii Csetnek cum quibusdam Locis adjacentibus. Ako nultý poludník použil budínsky 

poludník. Mierku udal v nemeckých míľach. Roku 1804 vydal spis Tractatus historico-philologicus de 

nomine Gumur et ei similibus vocabulis. Tu vysvetlil pôvod niektorých miestopisných názov. Je 

dobrým príspevkom k toponomastike. Bartolomeides pôsobil aj ako prekladateľ. V rokoch 1806 – 

1808 vyšlo obsiahle dielo Inclyti Supcrioris Ungariae Comitatus Gőmőriensis Notitia Historico-

Geographico-Statistica. Bola to náročná práca, lebo materiálu o Gemeri bolo veľmi málo. Prácu musel 

dopĺňať vlastným výskumom. Bartolomeidesova monografia o Gemeri bola rozdelená na 3 časti. V 

prvej podal opis Gemeru ako celku. Druhú časť venoval miestopisu Gemera, kde opísal každú obec 

stolice. V tretej opísal administratívnu správu stolice. Knihu doplnil mapou Gemerskej stolice Nova 

Iimago Inclyti Comitatus Gőmőr. Bartolomeides sa zaoberal aj speleológiou. Roku 1801 požiadal o 

pomoc gemerského župana Prónayho a ten poveril Christiana Raisza, aby premeral Aggteleckú 

jaskyňu. Tak vypracoval mapu tejto jaskyne. Ku geografickým prácam možno pridať aj pojednanie o 

rieke Slanej. Bartolomeides nemal tie možnosti ako napr. Matej Bel, ktorého poveril prácou cisár Karol 

IV. Väčšinu svojich prác robil z vlastného popudu a z vlastných prostriedkov. Vytvoril malý atlas pre 

školskú mládež; priekopnícke diela – mapy Gemera a Štítnickej doliny; aj mapu jaskýň aggtelecko-

domickej sústavy.  


