
realizmus v obla"sti svojich pozitívnych vied síce moze sa 
shodnúť s pozitivizmom, nikdy však s dôsledným kritickým 
idealizmom. 

Z týchto poznámok vychádza, že síce Rajec dosíahol svoj
ho cieľa. s3 ) vytvoril si jednotný svetový názor, neprispel však 
nijako k objasneniu tých pálčivých problémov metodických, 
ktoré vznikly po shrutení sa zdanlivo jednotnej metódy po
zitivizmu. 

Osobné zprávy. 
In memoriam prof. Dr. Jaroslava Kallaba. 

Pred ro~orn p.ostihnutý ťažkým tramwayovým úrazom bo
jova] dlhé mesiace o život a prácu. Už-už sme sa radovali, že 
pevné zdravie predsa len zvíťazí, ale potom prišla krátka kri
za a dňa 10. II. t. r. prestalo unavené srdce biť nadobro. Jaro
slav Kallab, riadny profesor trestného práva a poriadku na 
brnenskej právnickej fakulte, tíško opustil tento svet. Akoby 
zvláštna hra náhody: vo veku 63 rokov, práve tak, ako jehe 
priateľ, prof. Milota, tri roky po šťastnom dovŕšení šesťde
siatky. 

Kallab bol nesporne učencom svetového formátu. Zanechal 
celý rad vynikajúcich prác, *) písal do mnohých medzinárod
ných publikácií, niekoľko razy prednášal v medzinárodnýc' 
spoločnostiach, mal mnoho vynikajúcich priateľov, i v cudzine 
a bol uznávaný dOI?a i za hranicami. 

V obore trestného práva bol znamenitým priekopníkonl 
"prehlbovania dogmatických inštitúcií základným áspektom 
metodo~ogickým; nie obsah inštitúcie sám o sebe je hlavný, 
dokazoval, ale okolnosť, či hľadisko poznávajúceho subjektu 
je metodicky zdôvodnené a prečistené. Tento poznatok je jed
ným z najväčších prínosov Kallabovych. 

Ako právny filozof (otázky právne filozofické miloval snáď 
ešte viac ako vlastriý' obor) učil - získavajúc si tým nehynú
cu zásluhu - že celý 'svet kultúry je založený na troch pra
principoch: krásy, dobra a pravdy. Kauzálne vedy majú ako 
svoj konečný pól pravdu; ale právo, právne normy: dobro. 
V tom postavil sa vedome proti svojmu vynikajúcemu pria
teľovi prof. Frant. Weyrovi: nestačí pre skutočné právne " nor
Iny, že sú súhrnom štátnych noriem, ale treba, aby práVne 
normy boly normami správnymi, kultúrne spravodlivými," aby 
boly zamerané k ideálu dobra. 

Zanietený hlásateľ dobra nemohol byť človekom malým 
Miloval slabých a bezmocných. Veľkú prácu svojho organi-

33) O. c. str. 13. 
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začného genia venoval m.ládeži, deťom opusteným ?i zanedba
ným. Celoživotnou prácou vybudoval skvelú starostlivo~ť o 
mládež na Morave a prispel tak celkom bezpochybne nielen 
k individuálnemu šťastiu · mnohých, ale súčasne vydatne po
mohol snížiť zločinnosť mladistvých, ba dokonca, ako pre
svedčivo ukazujú štatistiky za mnohé roky jeho pôsobenia 
(od r. 1919 nepretržitý predseda Zemskej starostlivosti morav
skej, pozdejšie predseda Sväzu zemských a okresných starost
livostí o mládež) veľmi prispel ku sníženiu úmrtnosti kojen
cov: z 13 na 9.5%. 

Túha po šťastí všetkých vo štáte viedla ho jeden čas i d~ 
politky, kde Kallab stál vždy nad stranickými záujmami, bol 
vždy ušľachtil'ým poradcom a politickým syntetikom, snažiac 
sa o harmonické vyriešenie daných otázok v záujme celého 
národa. 

Čerstvý rov sa už navŕšil nad telom, ktoré v živote toľko 
vytrpelo. Do spomienok žiaria nesmierne inteligentné a živé 
oč-i pod vysokým kapacitným čelom , dokonalou . sch~ánkou 
mohutného ducha. Zostáva svetlá pamiatka vynikajúceho ved
ca, filozofa a veľkého rýdzeho človeka. Jeho žiarivou stopou 
pôjde mnoho následníkov; lebo ideály, ktoré vytýčil kultúrne 
i vedecky sú trvalej hodnoty. R á l i š. 

Prehľad kníh. 
Zákon o priamych daniach. Spracovali: Roman .Woloszczuk, hl. . odb o 

radca min. financií, Dr. Oskar Kozelský, odbo radca min. financií, Dr. Ján 
Koštial, sekretár-radca Najv. správ. súdu a Albert Fašung, hl. min. komisái 
min. financií. - Od vyhlásenia úplného znenia zákona o priamych daniach 
vyhláškou ministra financií č. 227/ 1936 Sb. z. a n. bol zákon menený a 
doplúovaný siedmimi novelami. Okrem toho mnoho' zákonných ustanovení, 
dotýkajúcich sa ' priamych daní, je roztrúsených v jednotlivých zákonoch 
cl nariadeniach. Snahou autorov bolo, dať slovenskej verejnosti zákon o 
priamych daniach v slovenskom, a to v úplnom a najnovšom znení, ku dňu 
1. I. 1942. Obsahove má byť kniha akýmsi pokračovaním úradného· »Ko
mentára k zákonu o priamych daniach« od Dr. Freudenfelda a Dr. Kovandu. 
V šetky .doplnky a zmeny, vykonané v zákone o priamych daniach po 
uverejnení vyhlášky min. financií č . 227/ 1.936 Sb . z. a n., sú v texte odlišne: 
vytlačené a doložené vysvetlív:kami. Výnosy a vysv~tIívky sa uvádzajú 
l en, nakoľko nie sú už obsiahn.uté v spomenutom úradnom komentovanom 
vydaní zákona. Z rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu sú tu uvedené 
len právne zásady, ktoré i dnes, so zreteľom na zmeny zákona ,majú plat
nosť a ktoré boly uverejnené v Bohuslavovej sbierke 'nálezov NSS vO ve
ciach finančných od 1. I. 1937 do 14. lII. 1939 a v » Úradnej sbierke finanč
ných rozhodnutí NSS « do konca r. 1941. 

Kniha obsahuje okrem úplňého znenia zákon?- o priamych daIiiach 
( časť I ) ešte prechodné ustanovenia zákonov a vládnych nariadení, ·ktorý
mi bol zákon menený a doplňovaný (časť II), ustanovenia zákonov a na
riadení súvisiacich a nadväzujúcich .na zákon o priamych daniach (časť III), . 
osobitné ustanovenia v daňových veciach týkajúcich sa Židov a židovských 

~') Bližšie vid' jubilejú.ý článqk v Právnom obzore 1939, č. 13. 


