
Író, költő. Szépirodalmi könyvei megírásán kívül, számos irodalmi díj elnyerése 
mellett megteremtette a saját Harry Potter - történeteit (Kalandjaim a Mágus-
képzőn, Vészhelyzet a Mágusképzőn).
Állítja, mindannyian, akik adunk magunkra, varázsló-iskolába jártunk valamikor.
Petőcz András is ezt tette annak idején, mégpedig Óbudán, a Vörösvári úti 
Czabán Samu Általános Iskolában.
Évekig élt Franciaországban, ahol a Népszabadság párizsi tudósítójaként dolgo-
zott, sőt, a soron következő könyve megírása mellett még festészettel is foglal-
kozott.
Jelenleg a Médium-Art Stúdió Galéria igazgatója, valamint a Budapesti Jelenlét 
élő folyóirat főszerkesztője. Mintegy harminc könyvet írt ezidáig.

„Nagyon korán eldöntöttem, hogy 
író leszek. Ötéves voltam, amikor 
apámnak azt mondtam, hogy «a 
költő munkát választom». És ehhez 
az elhatározásomhoz ragaszkod-
tam is mindig. Néha nehéz volt. A 
legjobb barátom például autószere-
lőnek készült. Kicsit furcsán néztek 
rám a többiek, amikor én meg azt 
mondtam, hogy «író leszek».
Eddig mintegy 30 könyvem jelent 
meg, ezekből 6 gyerekkönyv. A 
gyerek bennem/bennünk van: fan-
tasztikus élmény gyerekeknek írni. 
A jó gyerekvers, gyerekeknek szóló 
történet mindenkihez szól – ennyi-
vel több, mint a felnőtteknek szó-
ló mű. Azt gondolom, hogy a nagy 
klasszikus művek között a Mici-
mackó, A kis herceg, vagy éppen 
Salten Bambi című regénye olyan 
örök élmény, amit semmivel nem 
lehet pótolni. Ha az ember ilyen 
művek nyomába indul, az már ön-
magában nagyszerű érzés.”
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„Petőcz András könyvei kisvárosi-szin-
tű helyszíneken játszódnak, az erede-
ti Harry Potter-könyvek paródiája-
ként olvashatók. Itt a varázslatból bű-
vészet lesz, a Harry Potter mágikus vi-
lágképéhez képest nagyon is csoda-
mentes, józanul mérlegelő magatartás 
a követendő cselekvésmodell: «De vi-
gyázz, Tajtékos! Ez nem valami Harry 
Potter-történet, és mi nem vagyunk 
varázslók! Nehogy nekem párbajoz-
ni kezdj Gőgh Lajos bűvészpálcájával!» 
Eközben, a parodisztikus alaphelyzet 
mellett, Petőcz szövege természetesen 
felépíti a maga fikciós játékát, érvényes 
varázsvilágként viszonyul önmagához.”.

(Lovász Andrea)
József Attila-díj, 1996.
Magyar Köztársasági Ezüst 
Érdemkereszt, 2008.

Petőcz András (Budapest, 1959 – )
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Egy óra múlva a Mágusképző összes diákja lent sorakozott 
az iskolaudvaron.

Mindenki Gőgh Lajosról suttogott.
Láttam az osztálytársaimon, hogy félnek.
Mi is féltünk.
Árkosi lépett az emelvényre. 
A vállán ott kuporgott a sziámi macska.
Zöld szemeivel szigorúan és félelmetesen nézegetett körbe-

körbe.
Mint aki azt méri fel, mire is képesek ezek a diák-mágusok.
– Diákok, tanártársaim, fiatal és örökké fiatalos mágusok! 

– kezdte Árkosi a beszédét. A hangja erőteljesen szólt a hang-
szórókból. Úgy tűnt, hogy a vészhelyzet mozgósította tartalék 
energiáit. Hogy új erőre kapott. Hogy határozott és energikus. 

– Mágusok a Mágusképzőn! Vészhelyzet van! Iskolánk, a 
Vörösvári úti Mágusképző iskola sok-sok évtizedes történeté-
nek legsúlyosabb válságát éri meg! Az iskola egykori diákja, ta-
nítványa, Gőgh Lajos meg akarja támadni a Mágusképzőt! Az-
zal a nyilvánvaló szándékkal, hogy elfoglalja! El akarja foglal-
ni, mert el akarja venni tőlünk mindazt, ami a miénk! Gőgh 
Lajos varázslótanoncaival olyan összehangolt akcióba kezdett, 
amivel szemben csak egy fegyver van! Az összefogás fegyve-
re! A kitartás fegyvere! Veszélyben vagyunk, és veszélyben van 
minden mágusképzős! Ezért a továbbiakban tilos elhagyni az 
iskola területét! Ez mindannyiunk közös érdeke! Tilos levelet 
küldeni, levelet fogadni, tilos idegenekkel szóba állni! Az áru-
lót megbüntetjük! Márpedig minden levél, a legártatlanabbnak 
tűnő üzenet, árulónkká lehet! Hadiállapot van, ez mindenkitől 
fokozott figyelmet, áldozatot és koncentrációt igényel! Kitartás, 
mágusok! Nincs még nagy baj! Mert a bajban ismerszik meg, ki 
az igazi barát! Örömmel mondom, hogy nem kisebb barát jött 
el hozzánk, mint az angliai Roxfort Boszorkány- és Varázsló-
képző Szakiskola tanára, McGalagony professzor asszony, aki 

Vészhelyzet a Mágusképzőn
(részlet)

személyesen hozta el Harry Potter, ismétlem, a világhírű Harry 
Potter biztató és kitartásra buzdító üzenetét! Hadd mutassam 
be minden fiatal és fiatalos mágusnak a professzor asszonyt! Itt 
ül a vállamon, igazi arcát nem mutathatja meg, de macskaként 
megismerhetitek! Professzor asszony, öné a szó!

Mondanom, sem kell, hogy döbbent csend volt az iskola-
udvaron.

Még a légy zümmögését is meg lehetett volna hallani.
A vörös sziámi macska ekkor az igazgató válláról kecsesen 

egy előre odakészített cicaszékre lépett. A cicaszéken helyezke-
dett el, kényelmesen. Így beszélt, pontosabban nyávogott bele 
a mikrofonba.

– Kedjvees barjátyaim, fiatyal Miáugusook! – McGalagony 
professzorasszony hangja még a szokottnál is nyávogósabb 
volt. – Haarrjy Potyter szeméélyeseeny szeretyetty volyna 
eljönnyi hozzáotyok, de minty tudjátyok, álgyatlany harcaa 
tudjátyokkivel naagyoon igénybee veeszi az igyejét. Sajnyos, 
eggyre työbb tyámogatyója vany tudjátyokkinyek, és a 
hááborjúú eggyre jobbany kiszélyesegyik. Itty, Óbudány, 
Budapestyen is megyvany máár tudjátyokki emberjee, 
Győgyh Laajos személyébeny, aki szövetyséégety ajánylott 
tudjátyokinek. A Vöjrösvájri útyi Mágyuskéépzőőt akarjjáák 
megyszejreznyi, hogy feketye mágjiáty oktyathassanyaak és 
hívekety tobojrozzanaak tudjátyokkinek. De tyi méég mingyig 
ejrősebbeek vaggytook! Harcoljatyook tudjátyokki ellyen, 
vaggyis Győgyh Laajos és vajrázsloótanyoncaji ellyen! És 
főlyeeg, nye enygedjetyek a kísértyésnek! Győgyh Laajosnyak 
eggyelőőre csak eggyetlen etyköze vany arrja, hoggy 
legyőőzzön tyitekeety! Ezgy eggy tyitokzatyos üveggyömb! 
Viggyáázzjaatyok az üveggyömbbelj! Naagggy erreejee vany! 
Ezgyt az üveggyömböt eggyeeeneeseeen tudjáátokjkityőől 
kaptyaa Győgyh Laajos! Ha megy tjudnányk tyszerezni ezty a 
reejtélyees üveggyömböt, akkorj megymeneküljtünyk! Leggyen 
egyz a céljuunk. Nyiáó!  

Szónoklatát hatalmas nyávogással fejezte be.
Mindenki lélegzetvisszafojtva figyelt a vörös sziámi macs-

ka, akarom mondani McGalagony professzor asszony szavai-
ra. Szinte hipnotizáltan álltunk ott, lent az udvaron, nem tud-
tuk, mi lesz most. 

– Akkor most ki sem mehetünk a Hunor térre focizni? – 
kérdezte súgva tőlem a kis Hanzély.

Megdöbbenve néztem rá.
Ez igazán nem egy ideillő kérdés volt.
Czigler Pali, aki, ezt már többször tapasztaltam, keményfá-

ból volt faragva, vagyis nem ijedt meg a saját árnyékától, csak 
vigyorgott.

– Megint be vagyunk zárva.
És jelentőségteljesen kacsintott egyet.
Tanácstalanul ingattam a fejemet. Nem értettem a baráta-

im jókedvét.
– Odanézzetek! – súgta most a kis Hanzély, és az iskolánk 

vörös cseréppel borított tetejére mutatott.
Felnéztünk, és aztán elképedve néztünk egymásra.
Most már ők is sápadtak voltak.
A tetőcserepek fölött ott lebegett a zöldes fényben foszfo-

reszkáló üveggömb. Gőgh Lajos üveggömbje.

http://www.petoczandras.eu 

„A világ jó irányban halad, Európa olyan érdekes és izgal-mas haza lesz nemsokára, ahol ugyan sokféle nyelven  beszél-nek, mégis hasonlóan gondol-kodnak az emberek.”

„A gyerekeknek azt üzenem, 
hogy legyenek boldogok.” D
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