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A sűrű programot esténként közös vacsora követte, 
így jutottunk el a híres koppenhágai vidámparkba, a Ti-
voliba. Másnap elegáns gálavacsorát tálaltak a Nem-
zeti Múzeumban, majd a főszervező egy kis táncver-
sennyel is kedveskedett a sok dél-amerikai kolléga 
tiszteletére latin és nem-latin résztvevőkkel. (A verseny 
döntetlenre végződött.)

Felejthetetlen hangulatú, nagyon jól szervezett kong-
resszuson vehettem részt, ahol nemcsak sokat tanul-
tam, hanem a barátságos és támogató szakmai beszél-
getések szélesítették a látókörömet is.

A kongresszus zárása után meghallgattam a „Pre- 
and probiotics for caries management” című Saturday 
Afternoon Symposium előadásait is.

A 65. ORCA-kongresszus olyan értékes és érdekes 
rendezvény volt számomra, hogy úgy érzem, a részvé-
tellel a pályafutásom nem is alakulhatott volna jobban.

Dr. Mikaela Aresti
PhD. hallgató  

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola  
Konzerváló Fogászati Klinika

Miso Virág professzor emlékére

Obwegeser és Fries professzorok után megint eltá-
vozott egy kiváló arc- és állcsontsebész.

Miso Virág professzorral, a Zágrábi Egyetem (De-
partment of Maxillofacial Surgery, University Hospital 
Dubrava, Zagreb, Croatia) tanszékének vezető pro-
fesszorával az 1980-as években ismerkedtünk meg, 
jó barát, jó kolléga, jó tanár volt.

Haláláról Horvátországban és több nemzetközi  
folyóiratban szintén megemlékeznek, így mi főleg 
a magyar vonatkozású kapcsolatainkra szeretnénk 
sok szeretettel és szomorúsággal visszagondolni.

Virág professzor kiváló sebész volt. Ahol csak egy 
kis remény adódott, ott segíteni próbált. Gyorsan és 
hatékonyan operált, főleg a rekonstrukciós sebészet-
ben ért el szép eredményeket.

Zágráb, ahol dolgozott, közel van hozzánk, így Vi-
rág professzor is közel került a magyar arc-, állcsont- 
és szájsebészeti körökhöz. Az 1980-as években vett 
részt először egy Hévízen rendezett magyar–osztrák kongresszuson. Ezután aktív, gyümölcsöző kapcsolat 
jött létre a horvát és a magyar társaság között.

2002-ben Rovinjban ő rendezte a Nemzetközi Danubius Kongresszust. Nagyon jól sikerült, sok szép em-
léket őrzünk erről az összejövetelről.

2004-ben a Magyar Arc-, Állcsont-és Szájsebészeti Társaság tiszteletbeli taggá választotta: a maxillo-
faciális sebészetben elért eredményeit és a horvát–magyar kapcsolatok erősítéséért tett erőfeszítéseit ér-
tékelve.

Nemcsak kongresszusok alkalmával, hanem ezektől függetlenül is tartottunk előadásokat egymás város-
ában: ő Budapesten, mi Zágrábban.

Koszovóban kétszer jártunk együtt, nála tanult több koszovói szájsebész, akik bölcs tanáruknak és szin-
te apjuknak tekintették.

Amikor az Európai Társaság elnökeként Dubrovnikban rendezett kongresszust, úgy tűnt, hogy élete csúcs-
pontjára jutott. A dubrovniki kongresszus örök emlék marad minden magyar résztvevő számára. Sokan vol-
tak ott magyarok, részben tudományos célból, részben, hogy a gyönyörű, újjáépített várost újra felfedezzék.

Virág professzor halála mélyen lesújtott bennünket. Reménykedtünk, hogy súlyos betegségéből mégis 
felépül, de nagyon gyorsan itthagyott bennünket.

Emlékét mind a Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság, mind pedig magyar barátai őrizni fogják.

 Dr. Németh Zsolt Dr. Szabó György
 A Magyar Arc-, Állcsont- és Professzor Emeritus 
  Szájsebészeti Társaság Elnöke

1998. Budapesten, Virág professzor egyik előadása után.


