
"SVETLOPISNÉ OBRÁZKY" ZO ZOCHOVEJ FOTOKOMORY  

PhDr. Ivan Branislav Zoch, jeden z priekopníkov slovenskej fotografie, sa fotografii venoval už pri štúdiu. Patril od 
začiatku medzi tých, ktorí fotografiu postavili do národnobuditeľských snáh. Vo svojej fotokomore vyhotovoval 
„svetlopisné obrázky", na ktorých boli slovenskí národovci. Rozpredával ich po celom Slovensku. Medzi tie, ktoré 
urobil vo Viedni a v Erlangene, patria aj dve tabla na pamiatku III. valného zhromaždenia Matice slovenskej. 

Na jednom sú Ján Francisci, Štefan Marko Daxner, Ctiboh Zoch a Michal Miloslav Hurban. V strede medzi nimi je
dr. Karol Kuzmány. Po bokoch tabla sú dve zástavy. Na jednej je nápis „umom" a na druhej nápis „päsťou". V 
spodnej časti čítame text: Čistý výnos slov. ev. gymnásiu veľko-revúckemu. Na tomto table sa podpísal pseudonymom 
M. Branislav Jasenovský. 

Druhé tablo bolo zhotovené tak, že v strede bol portrét Štefana Moysesä a okolo neho boli portréty Michala 
Chrásteka, dr. Janka Mallého-Dusarova, Mikuláša Štefana Ferienčíka a Viliama Paulinyho-Tótha. 

Tretie tablo vyhotovil v roku 1868 už ako učbár Slovenského ev. a. v. gymnázia v Revúcej. Na table sú portréty 
revúckych učbárov, preto má aj názov Sbor učbársky na slov. ev. a. v. vyššej gymnásiu vo Veľkej Revúci. V strede 
portrétov je správca v školskom roku 1867/1868 August Horislav Škultéty, v hornom rade zľava Rudolf Homola, 
Samuel Ormis, Mieroslav Kovalevský, vedľa Škultétyho Hostivít Lojko (Gustáv Lojko mal pseudonym Hostivít 
Tisovský) a PhDr. I. B. Zoch, v dolnom rade Jozef Holub, Pavol Krman a Gustáv Schmidt. V dolnej časti je rok 1868 
a naspodku text: Čistý výnos slov. ev. a. v. gymn. V. Revúckemu. Pod túto prácu sa podpísal ďalším pseudonymom 
Podkohútov (meno si dal podľa vrchu Slovenského rudohoria Kohút, ktorý zdobí veniec kopcov a vrchov okolo
Revúcej). Zochove fotografie sprítomňovali slovenskému národu podobizne jeho vodcov. Zároveň fotografie slúžili 
aj ako protihodnota pri študentských suplikáciách. 

Zdroj: Dušan Dubovský - Revúca kolíska slovenského stredného školstva
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