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Souãasné písemnictví sk˘tá dvojí pfiíleÏitost k setkání s pfiíjmením
Verocay. Zaprvé v pfiipomínkách, Ïe pro nezhoubn˘ nádor vychá-
zející ze Schwannov˘ch bunûk zavedl nositel toho pfiíjmení termín
„neurinom“ (1), pozdûji z jazyka vûdy vymítan˘ (2), ne v‰ak dÛ-
slednû (3), takÏe se doÏil uÏ stovky let (4,5). Zadruhé pak v popi-

su mikroskopick˘ch struktur nádoru, oznaãovan˘ch jako „Verocay-
ova tûlíska“ (2,6,7). âesk˘ ãtenáfi stûÏí uvûfií, Ïe poznámka „Cze-
choslovakian pathologist“ (2,6) patfií k pfiíjmení pfiipomínajícímu
spí‰ Uruguay (odkud ostatnû onen muÏ opravdu pocházel), dokud
se nedoãte, Ïe hispanoamerick˘mi kolegy b˘vá Verocay zmiÀo-
ván jako „el patólogo de Praga“, tedy „ten praÏsk˘ patolog“ (8).

José Juan Verocay se narodil 16. ãervna 1876 v uruguayském
mûstû Paysandú (9–12) (obr. 1). Jeho rodiãe b˘vají pfiedstavováni
jako Italka a Raku‰an (12,13). K rakouské monarchii tehdy sku-
teãnû patfiilo otcovo rodné jiÏní Tyrolsko (12) vãetnû vísky Verocai,
dnes souãásti mûsteãka Cortina d’Ampezzo (14,15), v nûmÏ jako
faráfi pÛsobil Josého str˘c Fortunato (8,12). Také on i Josého otec
Silvino v‰ak zfiejmû byli Italové.
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SOUHRN
José Juan Verocay se narodil 16. ãervna 1876 v uruguayském mûstû Paysandú italsk˘m pfiistûhovalcÛm. Ti ho v roce 1887 poslali nejprve
do Cortiny d’Ampezzo uãit se jazykÛm, pak vystudoval gymnázium v Trentu (1897) a Nûmeckou lékafiskou fakultu v Praze (1904) a zde se
Ïák Hannse Chiariho stal z 1. demonstrátora (1902) postupnû 1. asistentem (1905) a volontérem (od 1908) patologicko-anatomického ústa-
vu. Opakovanû zastupoval profesory Chiariho (do 1906), Kretze (1907–1910) a Ghona (od 1910) za jejich nepfiítomnosti. Mezi jeho v˘-
zkumn˘mi tématy pfievaÏovaly vrozené anomálie a nádory. V práci „Zur Kenntnis der »Neurofibrome«“ (1910) zavedl termín „neurinom“
pro nádor s charakteristick˘mi útvary, pozdûji nazvan˘mi „Verocayova tûlíska“. Na základû této práce se habilitoval pro patologickou ana-
tomii jako soukrom˘ docent praÏské nûmecké lékafiské fakulty (1911). Za I. svûtové války slouÏil v rakousko-uhersk˘ch vojensk˘ch nemocni-
cích v Chrudimi a Vídni. Po válce se vrátil do Uruguaye a pracoval v rodném kraji jako praktick˘ lékafi (1919–1921), pak v Montevideu ve-
dl patologické laboratofie vojenské nemocnice (1921–1925), stomatologického uãili‰tû (1925–1927) a neurologického ústavu lékafiské fakul-
ty (od 19. bfiezna 1927). Rychl˘ postup plicní tuberkulózy ho v‰ak uÏ 3. kvûtna 1927 donutil zanechat práce. Uznávan˘ vûdec zÛstal ve své
vlasti k˘msi cizím („el patólogo de Praga“); profesury se doãkal jen v symbolickém prohlá‰ení oddan˘ch studentÛ 24. srpna 1927, dva dny
pfied odplutím do Evropy za léãením. Zemfiel 26. prosince 1927 v lázních Dubí u Teplic v âechách.
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José Juan Verocay, “el patólogo de Praga” 
(on occasion of the 100th anniversary of his habilitation in Prague)

SUMMARY
José Juan Verocay was born on June 16, 1876 in Paysandú, Uruguay to Italian immigrants; in 1887 they sent him to Cortina d’Ampezzo to
learn languages first; he then graduated from the high school in Trento (1897) and from the German Medical Faculty in Prague (1904) whe-
re he, a disciple of Hanns Chiari, became the 1st demonstrator (1902), 3rd (1904) to 1st assistant (1905), and volunteer (from 1908) at the
Department of Pathological Anatomy. He repeatedly substituted the professors Chiari (until 1906), Kretz (1907–1910), and Ghon (from
1910) during their absence. Anomalies and neoplasms prevailed among his research subjects. In the paper “Zur Kenntnis der »Neurofibro-
me«” (1910) he introduced the term “neurinoma” for a tumor with characteristic structures later named “Verocay bodies”. On the basis of the
paper he was habilitated for pathological anatomy as private docent at the German Medical Faculty in Prague (1911). During World War
I he served for the Austro-Hungarian army at military hospitals in Chrudim (Bohemia) and Vienna. After the war he returned to Uruguay to
work as a general practitioner in his native region (1919–1921), thereafter in Montevideo as head of pathological laboratories at the milita-
ry hospital (1921–1925), at the Dental School (1925–1927), and at the Medical Faculty Department of Neurology (from March 19, 1927).
As early as on May 3, 1927, however, he had to retire due to rapid worsening of his pulmonary tuberculosis. The renowned scientist rema-
ined a stranger in his own country (“el patólogo de Praga”); he never gained professorship except for a symbolic proclamation by devoted
students on August 24, 1927, two days before he left for Europe to undergo treatment. On December 26, 1927 he died in Dubí (a spa ne-
ar Teplice in Bohemia, Czechoslovakia, now Czech Republic).
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V Meranu tehdy pfiedstavil i nález sedmi oãividnû normálních
srdcí u zevnû zcela normálnû vyvinutého kufiete zabitého v hotelo-
vé kuchyni; jedin˘ uspokojiv˘ v˘klad shledal v Rablovû novém po-
jetí vzniku základu srdce jako produktu venae omphalomesenteri-
cae a zvefiejnil jej v ãlánku „Multiplicitas cordis (Heptacardia) bei
einem Huhn“ (10,18), i po 62 letech citovaném jako „ten slavn˘
VerocayÛv pfiípad“ (19).

Na 9. zasedání Vûdecké spoleãnosti nûmeck˘ch lékafiÛ v âe-
chách referoval o nálezu pravostranného oblouku aorty s neobvy-
kl˘m pofiadím vûtví a pozoruhodn˘m rozporem mezi klinick˘m
pfiedpokladem roz‰ífiení vzestupné aorty a anatomick˘m zji‰tûním
dost náhlého a v˘razného zúÏení oblouku; referát vy‰el jako ãlá-
nek „Demonstration einer Aortenanomalie“ (10,20).

âtyfii diagnosticky svízelné pfiípady retroperitoneálních nádorÛ
s vícer˘mi hypotézami geneze, morfologicky urãen˘ch jako ade-
nosarcoma (?) radicis mesenterii, adenoma (adenocarcinoma?) re-
troperitoneale, adenocystoma retroperitoneale a sarcoma retro-
peritoneale in pelvi, popsal v ãlánku „Ueber einige Fälle besonde-
rer retroperitonealen Tumoren“ (10,21).
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Obr. 1. Zápis narození, maturity, rigoróz a promoce „Josepha“ Verocaye (9)

Rodiãe chtûli bystrému chlapci po dûtství proÏitém na venkovû
uruguayského „departamentu“ Río Negro (8,12) dopfiát evropské-
ho vzdûlání, a tak v roce 1887 putoval José do Cortiny, aby se
u str˘ce po dva roky uãil ital‰tinû, nûmãinû a latinû (8,12), naãeÏ
v jihotyrolském Trentu vychodil gymnázium a 13. ãervence 1897
sloÏil maturitu (9,10) (obr. 1).

Od zimního semestru 1897/98 pak studoval na Lékafiské fakul-
tû c. k. Nûmecké Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (9,10).
Zpoãátku pfiitom pracoval na histologii u asistenta Alfreda Kohna
(11). V 1. rigorózu 11. ãervence 1901 obstál „dostateãnû“ (9) (obr.
1). Tehdy zaãal docházet do Ústavu patologické anatomie v ulici
U nemocnice ã. 497/4 (obr. 2), jehoÏ prÛãelí zdobil je‰tû nápis „Ex-
tispiciis Anatomicis. Franciscus Josephus I. MDCCCLVIII“ (16) – tj.
Anatomick˘m vû‰tcÛm z útrob. Franti‰ek Josef I. Na památku otev-
fiení ústavu v roce 1858 za pfiednosty prof. Václava Treitze, po
nûmÏ historii ústavu tvofiili pfiedev‰ím Hans Eppinger, Edwin Klebs,
Isidor Soyka, Jaroslav Hlava (16). A také Hanns Chiari, nûkdej‰í
Rokitanského a HeschlÛv asistent ve Vídni, od roku 1882 pfiednos-
ta praÏského ústavu, v akademick˘ch letech 1886/87 a 1896/97
dûkan praÏské nûmecké lékafiské fakulty a v roce 1900/01 rektor
praÏské nûmecké univerzity (1,16). Student Verocay byl 1. dubna
1902 ustanoven 1. demonstrátorem patologickoanatomického ústa-
vu (1,10). 2. rigorózum podstoupil 10. ãervence 1903 s hodnoce-
ním „v˘bornû“ (9) (obr. 1). Od 1. února 1904 pracoval v ústavu
jako volontér (1,10) a od 1. fiíjna 1904 jako 3. asistent (1,10). Ze 3.
rigoróza 13. prosince 1904 vy‰el se známkou „dostateãnû“ (9) (obr.
1) a 17. prosince 1904 byl v Praze promován (9,10) (obr. 1). 1.
ledna 1905 postoupil na místo 2. asistenta, k tomu suploval 1. asi-
stenta, kter˘m se nakonec 1. fiíjna 1905 stal sám (1,10).

Poprvé vystoupil vefiejnû jako autor na 9. rokování Nûmecké pa-
tologické spoleãnosti v jihotyrolském Meranu. Referoval o pfiípadu
s makroskopick˘m obrazem sarkomu ãi tuberkulózy pánevních or-
gánÛ ãtrnáctileté dívky, mikroskopicky pak urãeném jako aktinomy-
kóza. Referát publikoval pod názvem „Aktinomykose der Becke-
norgane eines 14 jährigen Mädchens“ (10,17).

Obr. 2. Patologickoanatomick˘ ústav, U nemocnice 4/497, Praha II v roce
1899 (16)

Obr. 3. Personál patologickoanatomického ústavu v praÏském adresáfii, stav
z roku 1906 (19) 

Obr. 4. KniÏní vydání habilitaãní práce Josého Verocaye (Jena: Gustav
Fischer; 1910) 



Pro studijní dovolenou od ãervna do fiíjna 1906 si naplánoval
pobyt v hamburském Ústavu pro lodní a tropické nemoci (10). Ne-
dlouho pfiedtím v‰ak byl vyzván ke spolupráci na budování dosud
neexistujícího patologického ústavu v Montevideu. âást dovolené
tedy vûnoval náv‰tûvû rodné zemû a do Evropy se pak vracel pfie-
svûdãen, Ïe pro vedení ústavu poãítá lékafiská fakulta v Montevi-
deu s ním (8,12,13). V Hamburku se ‰kolil u fieditele a ‰éflékafie
Bernharda Nochta a pfiednosty chemického oddûlení Gustava Gi-
emsy (8,12,13). âasté tvrzení, Ïe stihl i kurs u Fritze Schaudinna
(8,12,13), pfiijmout ov‰em nelze (v ãervnu 1906 byl Schaudinn na
lékafiském sjezdu v Lisabonu, pfii zpáteãní plavbû podstoupil na
lodi urgentní operaci amébov˘ch abscesÛ a po doplutí do Hambur-
ku 22. ãervna zemfiel).

Personál praÏského ústavu fiízeného prof. Chiarim tvofiili dosud
první asistent José Verocay, druh˘ asistent August Tilp z Nûmec-
k˘ch Kralup u Chomutova a tfietí asistent Heinrich Müller z Pavi-
nova u Klatov (1) – v‰ichni s adresou bytu Pod Vûtrovem 2 (22,23),
patfiící boãnímu vchodu z uliãky mezi ústavem a v‰eobecnou ne-
mocnicí – a dále dva demonstrátofii, tfii sluhové a jeden prozatím-
ní topiã (22) (obr. 3). Na konci záfií 1906 v‰ak pûtapadesátilet˘
Chiari ode‰el po 24 letech z Prahy do ·trasburku (1) jako Reck-
linghausenÛv nástupce. Svému prvnímu asistentovi navrhl, aby ho
tam doprovodil s vyhlídkou na katedru soudního lékafiství, José v‰ak
váÏnû poãítal s návratem do Uruguaye a návrh tedy nepfiijal (8).
S profesorem pak do ·trasburku ode‰el Tilp (1). Müller zÛstal jen
o rok déle (1). Od 1. fiíjna 1906 do konce ãervna 1907 byl ústav
bez pfiednosty; po oba semestry jej suploval Verocay (10).

Jeho badatelské zaujetí ani v tûchto podmínkách neochabovalo,
jak je patrno v detailním anatomickém popisu a dÛkladn˘ch úvahách
o genezi pfiípadu dûlníka zemfielého ve vûku 47 let, u nûhoÏ na‰el
fiadu anomálií ledvin, vnitfiního genitálu, bfii‰ních tepen a Ïeber; pfií-
padu vûnoval ãlánek „Ren impar sinister kombiniert mit Anomalien
der Genitalorgane, der Baucharterien und des Skelettes“ (10,24).

29. ãervna s úãinností od 1. fiíjna 1907 se pfiednostou ústavu
stal dvaaãtyfiicetilet˘ Richard Kretz, povolan˘ jako fiádn˘ profesor
z Vídnû (1). Za jeho pfiednostenství zÛstal Verocay 1. asistentem do
31. dubna 1908, naãeÏ pokraãoval jako volontér (1,10).

âvrtstoletí profesury Hannse Chiariho uctili b˘valí Ïáci slavnost-
ním spisem, do nûjÏ Verocay pfiispûl studií mnohoãetn˘ch nádorÛ
jako systémového onemocnûní nervového ústrojí „Multiple Gesch-
wülste als Systemerkrankung am nervösen Apparate“. Práci pod-
nítil pfied dvûma lety sám Chiari, kdyÏ pfii pitvû osmnáctileté „Mi-
lady F., dcery majitele hostince W. F. ze Z. v âechách“, na‰el mno-
hoãetné nádory mozkové i mí‰ní tvrdé pleny, míchy a periferních
nervÛ s makroskopick˘m obrazem mnohoãetn˘ch neurofibromÛ ne-
bo neuromÛ kombinovan˘ch s nádory míchy a plen. Mikroskopic-
ké vy‰etfiení pfienechal prvnímu asistentu Verocayovi, anamnézu
a popis prÛbûhu pfiípadu poskytli dva praÏ‰tí profesofii – psychia-
tr Arnold Pick a internista Josef Thomayer. Verocay tfiídí zji‰tûné ná-
dory do tfií skupin: 1) nádory plen s mikroskopick˘m obrazem bûÏ-
n˘ch endoteliomÛ, stavbou mnohdy tak shodné s nervov˘mi nádo-
ry, Ïe aspoÀ nûkter˘m lze pfiisoudit touÏ genezi; 2) nádory v pá-
tefiní a prodlouÏené mí‰e, diagnostikovatelné jako gliomy; 3) ba-
Àatá zdufiení periferních nervÛ, o nichÏ autor soudí, Ïe vznikají pro-
liferací Schwannov˘ch bunûk. Verocay pojímá tento chorobn˘ pro-
ces jako systémové onemocnûní z vrozené v˘vojové poruchy
(10,25).

K odstraÀování sraÏenin v preparátech po fixaci formolem se mu
osvûdãily dvojchroman draseln˘, kyselina chromová, hyperman-
gan i peroxid vodíku, nejlépe v‰ak louh draseln˘ ãi sodn˘, jak pí-
‰e v ãlánku „Beseitigung der »Formolniederschläge« aus mikro-
skopischen Schnitten“ (10,26).

Na 80. shromáÏdûní Spoleãnosti nûmeck˘ch pfiírodovûdcÛ a lé-
kafiÛ v Kolínû nad R˘nem v záfií 1908 referoval o své metodû speci-
fického barvení vaziva ke znázornûní nejjemnûj‰ích vlákének bez
svra‰tûní a pukání fiezÛ, uplatnûné na rÛzn˘ch orgánech se zvlá‰tní
pozorností slezinû vzhledem ke sporné povaze vláken (Verocay sou-
dí na modifikované vazivo); referát publikoval pod názvem „Ueber
ein neues Verfahren zur Färbung des Bindegewebes“ (10,27).
V roce 1909 nav‰tívil âernovice a Groningen, nabídky místa z obou
univerzit v‰ak s my‰lenkou na brzk˘ návrat do vlasti odmítl (12). V ro-
ce 1910 poslal novému patologickému ústavu v Montevideu jako vklad
do poãátkÛ v˘uky sadu 200 mikroskopick˘ch preparátÛ ze své sbír-
ky s popisy a klinickopatologick˘mi poznámkami (12).
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Obr. 5. Soukrom˘ docent MUDr. José Verocay
na pracovi‰ti (z rodinného archivu Dr. Marie
Cristiny Verocayové) 

Obr. 6. José Verocay ve vojenské uniformû s manÏelkou Carlot-
tou a jedním ze ãtyfi dûtí (z rodinného archivu Dr. Marie Cristi-
ny Verocayové)

Obr. 7. José Juan Verocay, „profesor
z vÛle studentÛ“ (z rodinného archivu
Dr. Marie Cristiny Verocayové)



K programu zasedání Nûmecké spoleãnosti pro patologii v roce
1910 pfiispûl prací zaloÏenou na pitevním nálezu mnohoãetn˘ch ná-
dorÛ na mozkomí‰ních nervech i na kmeni sympatiku u muÏe zem-
fielého ve vûku 31 let na meningitidu po operaci nádoru mostomozeã-
kového koutu. Mikroskopick˘ nález pfiipomínal pfiípad Milady F., pub-
likovan˘ pfiedloni ve slavnostním spise k poctû Chiarimu. K závûru,
Ïe jde o systémové onemocnûní, dospûl Verocay i v této práci „Zur
Kenntnis der »Neurofibrome«“ (10), vy‰lé v Zieglerov˘ch Beiträge zur
pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologie (28) i ja-
ko zvlá‰tní tisk u Fischera v Jenû (29) (obr. 4). Popsal tu palisádovité
uspofiádání bunûãn˘ch jader ve zvlá‰tních tûlískách tûchto nádorÛ:
„Jádra… leÏí ve vrstvách… tak, Ïe místa bohatá na jádra se stfiídají
s bezjadern˘mi v podobû pfiíãn˘ch pruhÛ…“ Barvení podle van Gi-
esona nesvûdãilo pro vazivo, n˘brÏ pro cytoplasmu, coÏ Verocaye
utvrdilo v názoru, Ïe Recklinghausenovu domnûnku o fibrózní pova-
ze nádorÛ periferních nervÛ je tfieba revidovat: „ProtoÏe struktura…
novotvaru vÛbec neodpovídá struktufie vaziva, n˘brÏ vykazuje vlast-
nosti… nervové tkánû, … zdá se mi rozumné povaÏovat i tuto tkáÀ
za nervovou. Nerozpakuji se pokládat ji za produkt proliferace bu-
nûk nervov˘ch vláken (Schwannov˘ch bunûk).“ RecklinghausenÛv
„neurofibrom“ mu terminologicky nevyhovoval a „neurocytom“ uÏ byl
zaveden v jiném v˘znamu. Nádoru z bunûk nervov˘ch vláken tedy
Verocay z fieck˘ch slov pro nerv (neuros) a vlákno (is, genitiv inos) slo-
Ïil název „neurinom“; upfiesÀujícím pfiívlastkem vyjadfioval pfiítomnost
znakÛ dal‰ích tkání: „neurinoma fibrosum, gliosum, gangliosum, sar-
comatodes“; u smí‰en˘ch nádorÛ kladl jméno pfievaÏující sloÏky na
konec slova: pfii pfievaze nervové tkánû „fibroneurinom“, pfii pfieva-
ze vaziva „neurinofibrom“ (13). Îe bude tato práce citována i za sto
let (30), Ïe uÏ v roce 1920 ·véd Antoni (31) a v roce 1925 bonnsk˘
patolog Krumbein (32) zaãnou pro pfiíznaãné útvary neurinomu s pa-
lisádovit˘m uspofiádáním jader Schwannov˘ch bunûk razit oznaãení
„Verocayova tûlíska“, Ïe se tento název ujme a zÛstane v Ïivém ja-
zyce vûdy dodnes (2,6,7), to tehdy autor sotva tu‰il.

Hodnoty práce si v‰ak byl nepochybnû vûdom. KdyÏ 2. bfiezna
1910 v dopise profesorskému kolegiu Lékafiské fakulty c. k. Nûmec-
ké Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze poÏádal o pfiipu‰tûní k ha-
bilitaci pro patologickou anatomii na podkladû sv˘ch vûdeck˘ch pub-
likací, jmenoval právû tuto jako habilitaãní spis (10). Îádost pfiijalo
10. bfiezna 1910 profesorské kolegium v tajném hlasování pomûrem
11:9 a ustavilo tfiíãlennou habilitaãní komisi ve sloÏení: dvorní rada
prof. Alfred Pfiibram, prof. Richard Kretz, prof. Sigmund Mayer (10).
11. bfiezna pfiedal dûkan prof. Anton Elschnig komisi písemn˘ mate-
riál (10), 20. dubna 1910 k tomu pfiibyl obsáhl˘ KretzÛv referát: ãlen-
zpravodaj komise a uchazeãÛv pfiedstaven˘ rozli‰uje ve Verocayovû
díle skupinu prvních pûti vesmûs kazuistick˘ch prací a skupinu násle-
dujících ãtyfi publikací poãínaje studií k pfiípadu Milady F., kde nalé-
zá odklon od Chiariho pitevního závûru k systémovému onemocnûní
vycházejícímu z neurocytÛ. Kretz upozorÀuje na zamûfiení dvou stu-
dií na zdokonalení metodiky pro následující habilitaãní práci, v níÏ
Verocay pokroãil v diferenciaci vaziva, nespokojil se s Recklinghau-
senov˘mi „neurofibromy“ a zavedl pojem odli‰ného v˘znamu „neu-
rinom“. Kretz oceÀuje Verocayovu badatelskou samostatnost a cílevû-
domost, nadání spolehlivého a pfiesného pozorovatele, rozváÏnost
v soudech, skvûlou pitevní techniku, ‰ífii vzdûlání v pfiíbuzn˘ch discip-
línách i v mikrobiologii, oblibu u studentÛ zvlá‰tû pro jasn˘ v˘klad
a dÛkladné pojednání pfii cviãeních, „aã jeho nûmãina má dosud leh-
ce románsk˘ pfiízvuk“, svûdomitost v plnûní povinností, skromnost
a laskavost. Pod referátem podepsala komise návrh pfiipustit Verocaye
k dal‰ímu habilitaãnímu fiízení (10), coÏ profesorské kolegium 3. kvût-
na 1910 tajn˘m hlasováním v pomûru 16:5 schválilo (10) a dûkan
Elschnig to 16. kvûtna uchazeãi sdûlil s dodatkem, Ïe bude pozván
ke kolokviu (10). Dokumentace kolokvia v osobním spise chybí, lze
v‰ak pfiedpokládat jeho konání nejpozdûji 5. ãervence 1910, kdy
Verocay navrhl tfii témata pro zku‰ební pfiedná‰ku: malárie, embolie,
nádory prsu (10); profesorské kolegium rozhodlo téhoÏ dne v taj-

ném hlasování pomûrem 16:2 o pfiipu‰tûní ke zku‰ební pfiedná‰ce
o malárii (10). 6. ãervence potvrdil Kretz, Ïe uãební a demonstraãní
pomÛcky zajistí ústav (10). Tu v‰ak – snad v souvislosti s tím, Ïe 20.
ãervence s úãinností od 1. fiíjna 1910 byl profesor Kretz, odcházejí-
cí na univerzitu ve Würzburgu, uvolnûn z pfiednostenství ústavu (1) –
habilitaãní procedura ustrnula, neÏ po 148 dnech ticha zasáhl Kret-
zÛv nástupce, ãtyfiiaãtyfiicetilet˘ Anton Ghon, povolan˘ do Prahy 22.
záfií 1910 z Vídnû jako fiádn˘ profesor s úãinností od 1. fiíjna 1910
(1). Ghonova intervence má podobu dopisu z 1. prosince 1910 dvor-
nímu radovi (nejspí‰e prof. Pfiibramovi) o vyhlídkách asistenta Vero-
caye na místo ve vlasti, proãeÏ Ghon prosí o podporu jeho docentu-
ry tím, Ïe kolegium uÏ na pfií‰tí schÛzi rozhodne o zku‰ební pfied-
ná‰ce. Ochotu jiného Ïadatele o habilitaci – gynekologa Antona Gar-
kische (1) – pfiepustit Verocayovi své pofiadí v programu jednání ko-
legia uÏ Ghon získal (10). Dopis zfiejmû zapÛsobil: po tajném hlaso-
vání kolegia 5. prosince 1910 s v˘sledkem 11:1 (10) sdûlil dûkan
fakulty prof. Rudolf Jaksch 8. prosince Verocayovi, Ïe zku‰ební pfied-
ná‰ka o malárii bude uspofiádána 15. prosince 1910 ve tfii ãtvrtû na
pût odpoledne v posluchárnû pro obecnou a experimentální patolo-
gii (10). Na pfiedná‰ku pozval dûkan v‰echny profesory a soukromé
docenty; po jejím skonãení rozhodlo profesorské kolegium 11 hlasy
ze 12 udûlit Josému Verocayovi venia docendi (10). 17. prosince 1910
napsal dûkan Jaksch Ïádost o ministerské potvrzení, 27. bfiezna 1911
potvrdil rozhodnutí profesorského kolegia ministr kultu a vyuãování
Karl hrabû von Stürgkh a 4. dubna 1911 informoval dûkan Verocaye,
Ïe se stal soukrom˘m docentem patologické anatomie (10). Tím se
uzavírá historie jediné habilitace Mimoevropana na praÏské nûmec-
ké lékafiské fakultû za 63 let jejího trvání.

V roce 1913 dostal docent Verocay (obr. 5) nabídku místa od
harvardského profesora Williama Thomase Councilmana (12); zvo-
lil v‰ak spolupráci s prof. Friedrichem Schlagenhauferem v pro-
sektufie vídeÀské Nemocnice císafiovny AlÏbûty. Na 17. zasedání
Nûmecké patologické spoleãnosti v Mnichovû v roce 1914 pre-
zentovali a pozdûji publikovali spoleãnou práci „Ein Junges men-
schliches Ei“ (33).

Svûtovou válku odslouÏil Verocay ve vojensk˘ch zafiízeních, zpo-
ãátku jako vedoucí bakteriologické laboratofie v Chrudimi (12), po-
zdûji vedl oddûlení patologie ve vídeÀské vojenské nemocnici ã. 2
o kapacitû 2400 lÛÏek pro infekãní choroby a prÛmûru 600 pitev
roãnû (12); rodina uchovává dvû vyznamenání âerveného kfiíÏe
„Patriae ac humanitati“ (osobní sdûlení).

Po válce uÏ Verocaye nic v Evropû neudrÏelo; hned v roce 1919
se vrátil do rodné zemû (12). Z evropského obzoru se ztratil do-
konale – i vûrohodné a jinak spolehlivé zdroje pokr˘vají zbytek
jeho Ïivota dvûma vûtami: Ïe se v Montevideu stal fiádn˘m profe-
sorem a Ïe v Montevideu i zemfiel (1,11,34).

Obû tvrzení jsou v‰ak mylná (35). Verocay se nikdy nestal pro-
fesorem. Po návratu do vlasti nebyl povolán na univerzitu. Nej-
proslulej‰í uruguaysk˘ patolog se v kraji svého dûtství v Río Neg-
ro osvûdãoval jako obûtav˘ venkovsk˘ praktick˘ lékafi (12). 1. pro-
since (8) 1920 (8,12) se v rodném mûstû Paysandú oÏenil s Car-
lottou Rührovou (obr. 6), Nûmkou z âech, kterou poznal ve Vídni
(12) ãi v Praze (13), a mûl s ní pak ãtyfii dûti (osobní sdûlení). V ro-
ce 1921 byl povolán do uruguayské metropole, ne v‰ak na uni-
verzitu: stal se vedoucím patologické laboratofie ve vojenské ne-
mocnici v Montevideu (8,12). Pfiitom 28. bfiezna 1922 vy‰el ve Vir-
chowovû Archivu ãlánek mnichovského patologa Wallnera s ná-
zvem tfiikrát Verocaye pfiipomínajícím – eponymem („Neurinoma
Verocay“) a citací z názvÛ obou jeho proslul˘ch publikací jak v ti-
tulu („… zur Kenntnis…“), tak i podtitulu („Multiple Geschwülste…“)
(36). V roce 1923 pfiedná‰el v Montevideu ‰panûlsk˘ neuropato-
log Gonzalo Lafora, hovofiil o Verocayovi a byl pak velmi pfiekva-
pen, Ïe ten „ilustre patólogo de Praga“ je mezi pfiítomn˘mi (8). 24.
prosince 1924 byl pfiednostou katedry patologie na lékafiské fakul-
tû jmenován o sedm let mlad‰í a ménû v˘znamn˘ domácí odcho-
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vanec Eugenio Lasnier (12), kdeÏto Verocay byl v roce 1925 jme-
nován vedoucím laboratofie patologické anatomie na stomatologic-
kém uãili‰ti v Montevideu. Zato v‰ak jeho pfiedná‰ky potom pfiita-
hovaly i Lasnierovy studenty v‰eobecného lékafiství (12). Po zalo-
Ïení neurologického ústavu v roce 1926 byl Verocay 19. bfiezna
1927 jmenován vedoucím patologickoanatomické laboratofie neu-
rologického ústavu lékafiské fakulty v Montevideu se zvlá‰tním od-
dûlením neuropatologie (12), jeho pÛsobení v‰ak 3. kvûtna 1927
ukonãila rychle postupující plicní tuberkulóza (8,12).

V Montevideu ale nezemfiel: vypátraná a dotázaná vnuãka
Dr. Maria Cristina Verocayová odpovûdûla, Ïe dûdeãek skonal

v „Eichwald, Bohemia“ (24). Dva struãné Ïivotopisy, které z Mon-
tevidea poslal prof. Fernando Mañé Garzón, dodávají, Ïe chor˘
Verocay (obr. 7) upjal své nadûje k návratu do Evropy (8,12). 24.
srpna 1927 mu Asociace studentÛ stomatologie uspofiádala v au-
le lékafiské fakulty slavnostní rozlouãení, pfii nûmÏ ho studenti sa-
mi prohlásili profesorem (8,12). 26. srpna 1927 odplul (8); pfies
Hamburk a VídeÀ se vrátil do âech a v lázeÀském mûsteãku Dubí
u Teplic (nûmecky zvaném Eichwald) 26. prosince 1927 zemfiel
(8,12). Jeho ostatky byly 10. fiíjna 1928 pfievezeny do rodné ze-
mû a 10. dubna 1930 pochovány v Panteonu sluÏebníkÛ vlasti na
Cementerio del Buceo v Montevideu (8,12).  
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