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Právny obz'or 
čÍs. 2.-3., roč . XXV./1942 

In memoriam Dr. Augusta Ratha *) . : 

Smútočné shromaždenie! 

S dušC?u naplnenou pohnutím a smútkom stojí tu nad [ak
vou nášho drahého mrtvého akademická obec zastúpená aka
demickým senátom, profesorskými sbormi všetkých fakúlt a 
akademickou mládežou na čele s rektorolll Magnifikom. 

S nevýslovným žiaľom skláňame sa všetci pred neúpros-· 
ným rozhodnutím Prozreteľnosti, ktorým bola ukončená skoro 
70 ročná životná púť tak bohatá na strasti a slasti! 

Pred našim duševným zrakom rozvíjajú sa v týchto pohnu-' 
tých chvíľach poslednej rozlúčky mnohé obrazy na kťorých 
dOlninuje markantná, impozantná postava zosnulého. 

Na základe letmého poukazu q.spoň na niektoré momenty' 
'z jeho požehnaného života · chcem vydáťsvedectvo o tom; 
akým' sa nám zosnulý javí na rozhraní svojej skončenej púte 
životnej a nastávajúceho pôsobenia nepriameho: cez svoje ne-o 
hynúce životné dielo a cez široký kruh svojich odchovancov,' 
synovských :priateľov a ·žiakov. 

Detstvo - ako to dosvedčujú druhovia jeho mladosti i nie
ktoré jeho vlastné . zmienky :...-- mal málá radostné. 

Stredoškolskú výchovu dostal na rádových gyninäziach' 
v Ružomberku, Levoči a v Jágri. ' 

Univerzitné štúdia skončil v Kľuži a v PeštÍ. 
Už vtedy upozorniL na ' seba , svojich 'učiteľov, najmä však" 

svojích. -slovenských kolegoy neúnavnou pilnosťou a širokými .'. 
ved0!ll0s ťaini. . . 

Už vtedy sa mu' naskytla príležitosť ku kariére vedeckej, ' 
pravda, vzdialenej od životného úskalia ubiedeného sloven:. 
ského ľudu a spojená s nebezpečím odcudzenia národného. 
Preto dal prednosť tvrdému, skoro bezvýhľadnému povolaniu 
advokátskemu, napriek tomu, že jeho osobné založenie, citli
vá až precitlivelá duša, vedychtivosť i preukázané vlohy ho 
priamo predurčovaly na vy~ikajúc~ho teoretika a učiteľa. 

*) Smútočná reč dekana právnickej fakulty ~niv. prof. Dr. Ľudevíta 
K nap p k a povedaná, ! nad rak,you nebohého pri rozlúčke na Slovenskej 
univerzite. 
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" Činnosť advokátska, i keď ju prevádzal v čisto sloven
skom prostredí a so svätým zápaľom národným; ho vnútornt: 
neuspokojovala. , 

Drsný a nie vždy čistý konkurenčný boj, spojený s , advo
k atskou praxou ~oľ.avo rozrýval jeho p\lľitiÍnsku dušu a podlo-
niil aj jeho. zdravie: . ," . 

Predsa · ~ž po 15., ročnej činnosti adv.okátskej sa odh,odláva 
ku vstupu do súdnych služieb už s otraseným zdravím a iS hl
bokými stopam,i sklamaní, vyvolaných rozporom. vysokých 
ideálov a všednej životnej reality. ' , 

Ani rýchla a vysoká kariéra úradníck:a · nezatlacila sklon 
zosnulého ,k povolaniu univerzitnému. 

' Už v rok,u "1920 sa ' habilitoval 'na ', Karlovej -Univerzite 
v Prahe a hn'eď'po založení právnickej fakulty v Bratislave stal 
sa ' ordinárom ' všeobecného súkromného práva. , " 

Bol -prvým dekanom právniCkej' fakulty (1920'-:'-21) a béi·, 
prostredne potQffi II. rektorom Komenského univerzity. Ne
skoršie sa stal ešté 2 razy 'dekánOlTI (1923~24 a 1927"':"":"'28), predo, 
sedom Štátovedeckej spoločnosti, predsedon1 Učenej spol. Ša-o 
fárikovej a predsedom judiciálnych, štátnych skúšok. . 

, Hoci zákernou dlhoročnou chorobou boly jeho sily . očividne 
podlomené ~ postupne chradly .- ako hodný syn svojej užšej 
podtatranskej domoviny,- vyznac;o,val sa až do sklonku svoj
ho života obdivuhodnou energiou, ktorou vypíňal rušné strán
ky svojho životného denníka a súčasne zápasil s tieňom smrti, 
ktorý ho toľký čas prenasledoval. 

Ťažisko jeho profesorskej činnosti bolo v jeho hlboko zalo
žených, výchovne zamerených a veľmi pôsobivých prednáš
kach. 

V nich sa najlepšie prejavovalo jeho hlboké morálne zalo
ženie a v nich mohol účinne uplatňovať svoje bohaté skúse
nosti životné. 

Vážny, na prvý pohľad až strohý zjav prísneho učenca, 
,menil sa v očiach poslucháčov v úctyhodného, ale otcovsky 
blízkeho, skúseného a dobromyseľného a preto obľúbeného 
i vplyvného učiteľa. -

Naliehavé rady a výstrahy, podávané v rámci prednášok, 
presvedčivo var ovaly pred zhubným úskalím búrlivej i pre-
potentnej mladosti a priviedly nie jedného mladícky ľahko
myseľného poslucháča na cestu rozvahy. 

Právo chápal a osvetľoval v úzkej súvislosti s morálkou .. 
Od právnikov žiadal, aby sa snažili dosiahnuť nadpriemernú 
úroveň morálnu, lebo vykonávajú nobile officium, ktoré ich 
zaväzuje byť útočišťomutlačovaných a bezprávnosťami ukriv
dených. 

Bol si vedomý toho, že samostatné formálne vzdelanie 
nestačí. Kládol veľký dôraz na úzku spojitosť teórie s praxou. 
Sám to kedysi sugestívne vyjadril slovami: 
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Teória a prax sú dve veci a predsa tvoria jednotu, ako hmo
ta a duch, telo a duša, žena a muž 

Bol proti neplodnému teoretizovaniu a zdôrazňoval nutnosf 
bedlivého sledovania životných zjavov okolitého sveta. 

Vedu kázal pestovať nie pre zisk ' a márnu slávu, ale aby 
pravda ľuďom jasnejšie žiarila a aby spravodlivosť víťazila. 

Na sledovanie osobn)Tch záujmov kládol primát všeobec 
ného dobra. 

'Ťažko by bolo Ratha - prednášateľa a vedátora zai-adiť 
do určitej kategórie právovedcov. 

V jeho písaných i nepísaných prejavoch najdeme , prvky 
metódy pozitivistickej, "historickej, filozofickej, sociologickej 
i porovnávacej, ktoré sú všestranným duchom typicky rathov
ským, spájané v osobitnú syntézu a sledujú výluč,ne cieľ: pri
viesť právnika k tomu, aby aj pri riešení najužších problémov 
vychádzal z vyššieho hľadiska a aby všetky otázky riešil sub 
specie aetemitis. • 

Akademickej mládeži a najmä právnickému dorastu b.ol 
nielen svedomitým učiteľom, ale aj obetavým .priateľom a sku~ 
točným patrónom. , . 

, Získal si lásku a vďačnú oddanosť mnohých práynických 
generácií, ktoré dobre chápaly vzácne intencie jeho dobrého 
srdca aj vtedy, keď vzdialenejší a povrchnejší posudzovatelia 
Rathoví sa nechápavo pozastavovali nad jeho hezprostred,-
no'sťou a niekedy až bezohľadnou ·otvor~nosťou. ' 

Posmrtný obraz zosnulého by bol neúplný bez poukazlf 
na základný rys jeho osobnosti: bez vyzdvihnutia jeho l~sky 
k národu a k jeho užšiemu domovu pod Tatrami. 

Po celý svoj požehnaný život bol zápalistým, bojovným 
a večne mladým Staroslovákom v peknom slova smysie. 

Všade a vždy závodil' s ostatnými slovenskými národovca
mi v národnej buditeľskej práci. 

Vychádza júc z vedomia, že sme .malým národom burcoval 
ku zvýšeniu kvality, aby sme 'neboli posudzovaní »numeran
do,«, ale aby sme pred súdom svetovej verejnosti obstáli: »pon-
derando«. . 

Z početných prejavov zosnulého priamo prýštila viera v ži
votnú silu národa, opretá o dôveru v idealizmus mládeže. 

, Aj odborné vedomosti právnické šíril iba na podklade zdra
vej národnej kultúry a tým sa zaslúžil ·0 .úspešné včlenenie 
nášho národa do spoločenstva ostatných kultúrnych národov 
a o zaistenie predpokladov rozvoja nášho právneho poriadku, 
samostatného národného života a blahobyhI. 

Už i kuso uvedené vynikajúce vlastnosti zosnulého uka,. 
zujú na veľkosť medzery, ktorú spôsobuje jeho trvalý od
chod. 

Náš žiaI ' a " bôľ -zmierňuje iba vedomie,') že smrť skosil;:l 
zrelý a bohatý klas, ktorý je zárodkom a zábezpekou ďalšieho 
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:Žívota. Posíluje 'nás útecha, že medzi nami žijú jeho otcov
s ké slová, jeho príklad a jeho dielo. , 

Živé rozpomienky nám ho zachovávajú v blízkosti aj po je-
'h o odchode: , 

Jeho pokójná, tichá smrť nasvedčuje tomu, že odchádzal 
.spokojne, vyrovnane, akoby vo vedomí, že nežil nadarmo, že 
jeho dielo bude žiť a, rozkvitať v jeho žiakoch. 

Sie itur ad astra! 

Drahý náš učiteIu a priateIu! 
Slová bezmedznej vďačnosti, ktoré Ti vyslovujem v mene 

-celej akademickej obce sú len skromným , prejavom našich 
,citov. 

K ' nim pripojujem dobré skutky mnohých generácií právnic-, 
kých o ktoré si sa svojím úsilím Ty ' zaslúžil, aby Ti tvo,rily 
,gloriolu zásluh vo večnosti. " J 

Š tefan Luby: 

'Osobnost a dielo prof. Dr. A II g II st a Ra tb a: 
Písať posmrtnú spomienku na Augusta Ratha ~ a k 'tOrll~ 

-ešte pre našu právnickú obec- hudú mnohí pokladať za zby
točné, veď živá a nedotknutá spomienka na neho, nepotrebuje 
ešte oživenia a ' rekapituláciu. Preto ani' nemienim natískať 
svoje osobné spomie'nky. Len niektoré jeho výrazné slová a 
hlboké myšlienky o živote a práve, 'ak\> ich vosvojieh prá-, 
each a príležitostných ' akademických prejavoch zvečnil, 'chte~ 
oživiť a' pripomenúť širokej obci právniCkej, aby si tieto do-' 
Klady životnej múdrosti, strastiplnej ' skúsenosti a 'hlbokejži-) 
votnej pravdy uchovala pietne vo vďačnej pamäti.. ' " . 

Strednú školu vyštudoval na ' cirkevných rádových u'čili
,š t.iach, lebo mal byť hlasateIolll zákona 'božieho. ,Ale ' po jej 
skončení rozhodol sa pre právo a po dosiahnutí 'doktoráfu odi-
-šiel do advokátskej 'praxe. " 

Pre advokáciu nerozhodol, sa preto, žeby s ňou azda boľ 
~pojovaľ predstavu výhodného povolania a dobrej existenCie, 
ale skôr zo skromnosti a iste hlavne pre bezprostredný a úprim
ný pomer k ľudu a Iudovému právu. Pri názoroch" ktoré inal 
'mlad ý Rath o advokátskom ' povolaní nemohol nikdy zbohat
' i1Úť, ba ako sa ukázalo ani sa nemohol v tomto povolaní na 
trvalo udržať. Od advokátov, ako od právnikov pra'~tik'ov 
'vôbec, žiadal, aby svojou vysokou morálnou úrovňou znemož
n ili, aby sa na človeka »s akademickou hodnosťou a diplomom 
Inohlo hIadeť ako na' človeka , ktorý' za penÍaze cigáni. ' Ius 
respondendi muselo byť pre nich ,ŕeIkou cťou a ' vyznamena
'ním, iuris consultus , jeho dom a kancelária musely byť azylom 
'uhnetených, bezprávnosťou poškodených«. ' : ' , 


