Virgó
(Egy igaz történet nőnapra)
Margitka mesélte, hogy 1952-ben jelentkezett a honvéd tiszti iskolába. A felvételt alapos orvosi vizsgálat előzte meg, amely utána kézbe kapta egészségügyi kartonját. A testmagasságot meg a testsúlyt értette. A fogai hibátlanok voltak. A vérnyomásról már hallott nagyszüleitől. A pulzusát látta hogyan számolják. Gyermekbetegségeit ő diktálta be. A röntgenképe negatív lett, tehát nem volt tüdőbeteg. (Ennek különösen örült!) Egyetlen bejegyzést, a
„virgót” nem értette.
Szaladt szobatársnőihez, de ők sem tudtak válasz adni a szó jelentésére. (Sőt a virgó szó
senkinek sem szerepelt kórlapján!) Margitka pánikba esett. Csak remélni merte, hogy azért
ezzel a virgóval is lehet a Magyar Néphadsereg tisztje. Vagy ha nem, akkor van gyógymód
megszüntetésére? Szaladt is a doktor elvtárshoz, hogy ha egy mód van rá, akkor azonnal gyógyítsa ki ebből a nyavalyából. Az idős, sokat tapasztalt, a világháború frontjait is megjárt doktor bácsi figyelmesen végighallgatta Margitkát. Majd mielőtt válaszolt volna, figyelmesen
végigolvasta Margitka káderlapját. Látta, hogy a még éppen csak 18 éves, harmonikus családi
környezetből érkezett kislány, nem blöfföl. Megvakarta homlokát, feltolta olvasószemüvegét
és belekezdett hosszú prakszisa legnehezebb diagnózismagyarázatába. Főhősünk könnyen
megértette, a szó jelentését. Azt meg nem firtatta, hogy a doktor elvtárs milyen módon tapasztalta meg az ő virgóságát, valamint elsiklott azon tény felett is, hogy társnői ezen „hiátusára”
hogyan jöhetett rá a doki bácsi.
Társnői, őszinte megdöbbenéssel vették a hírt. Néhány pillanatra mindenki magába
szállt, és saját „virgátlanosodásának” édes megtörténését gondolta végig.
Epilógus: A tiszti iskola sikeres elvégzése után Margitka férjhez ment. Ártatlanságát a
klasszikus módon veszítette el, melynek gyümölcsét egy csodálatos kisfiú szülésével ünnepelte meg. Nevetve mesélte, hogy társnői a tiszti iskolán kezdetben, ártatlan lelke kímélése érdekében egy-egy vaskosabb történet, vagy vicc mesélése előtt mindig kiküldték a szobából. Meg
kellene kérdezni egy jelenlegi sorozó orvosoktól, hogy most is diagnosztizálják-e a hölgyek
ártatlanságát, amikor tisztnek, altisztnek jelentkeznek?
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