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íg kóstolgatom nyelvemen a vö-
rös város, Al Hamra nevének
ízét, egy rejtélyre gyûjtök vála-

szokat. Mit jelentett a Magas-Atlasz hó-
födte csúcsainak lábánál fekvõ csoda-
város a neves és névtelen utazóknak,
akik megállóként vagy úti célként, sõt
gyakran életcélként élték meg élveze-
tét. A német író, Hubert Fichte szerint
„Marrákes a középkor, a Biblia, Ödipus
és az Ezeregyéjszaka, két djellaba és
egy szalmazsák”. Járt itt Hitchcock
James Stewart és Doris Day társaságá-
ban, amikor 1955-ben Az ember, aki túl
sokat tudott címû filmjét forgatta.
André Heller rózsafarmot vásárolt pár
évtizeddel késõbb, mert beleszeretett
a város és a természet szimbiózisának
tökéletességébe. A francia festõrõl el-
nevezett Jardin Majorelle szökõkútjai-
val, vízeséseivel Yves Saint-Laurent
érzékeit is rabul ejtette. Eszembe jut-
nak Paul Bowles, Jean Genet, Allen
Ginsberg mûvei, feljegyzései, miköz-
ben az Almohád-dinasztia által katonai
támaszpontnak épített XI. századi, vö-
rös homokkõ palotákat, Marokkó leg-
magasabb minaretjét, a Koutoubia-
mecsetet csodálom, és elámulok Afri-
ka legnagyobb piacától, az akasztottak
és lefejezettek egykori kiállítóterétõl.
Afrikai rabszolgák cseréltek itt gazdát,
karavánok kereskedõi pihenték ki a ho-
moksivatag okozta fáradalmakat, és
raktározták áruikat. A Djemaa el Fna
történelmi portékái a szultán narancsai
voltak, a bûnözõk és lázadók fejei, me-
lyek dárdára tûzve elrettentõ példaként
szolgáltak (bizarr módon mézzel tartó-
sítva).

A kávézókkal, szállodákkal határolt
tér azonban évtizedek óta békés, bár
zajos oázis, a Maghreb kultúrájának
színpada, ahol az élet és a mágia ösz-
szemosódik. 2001-tõl pedig az

lékbõl nyert színezékkel, ritkán olajjal,
papírra és vászonra. Mûvészete kö-
zéppontjában mindig az ember állt. 
De éppúgy értette a természet jelei-
nek megörökítését, letûnt világok va-
rázsának megragadását. Nemcsak
konkrét látnivalókat vetett papírra,
vászonra, hanem mítoszokat is, pél-
dául a szerelem istenasszonyáról,
Inannáról, aki Esthajnalcsillagként je-
lenik meg az emberek elõtt. Fájdal-
mas, hogy most már idegen vadász-
mezõkön vándorolva keresi témáit.

Frank Göhre krimiíró szerint
Marrákes a mûvészetek Paradicsoma.
GEE szerint, ahogy Hans Werner ma-
gát nevezte és mûveit is szignálta, a
mûvészet egy frivol boldogító luxus,
nem több és nem kevesebb. Hogy is
történt anno ismeretségünk? Valami-
kor Marrákesbe érkezõ szüleimet
megszólította a Djemaa el Fnán, talán
honfitársnak nézte a praktikus-ele-
gáns fehér vászonba öltözött turistá-
kat. Kéretlenül is adta bennszülött ta-
nácsát, hogy kizárólag arab szállodát
válasszanak. Hans kitûnõ emberisme-
rõ, remek megfigyelõ, szenzibilis ba-
rát volt. Budapesti látogatását édes-
anyám ma is úgy idézi, hogy õ volt éle-
te álomtáncosa. Jóképû, mûvelt, több
idegen nyelvet beszélõ, Wagner-ra-
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jongó, vallási toleranciára tanító em-
berbarát volt, aki szenvedélyesen
gyûjtött maga köré idegen kultúrák-
ból, távoli vidékekrõl származó, kü-
lönféle nyelvvel és szellemiséggel bíró
barátokat. Számára az élet esszenciá-
ját az emberi találkozások adták. Cso-
dálatos elõadó, színes mesélõ volt.
Szalonja párnás heverõin hosszú órá-
kig tartottak a vendégségek, melyek-
hez hol a kék szemû, hollófekete hajú
Mohamed, hol Lalla Malika, marokkói
szakácsnõ gondoskodott gasztronó-
miai élvezetekrõl. Amikor aztán feljött
az Esthajnalcsillag, Hans Werner stí-
lusosan körbetekintett és így szólt:
Mondjatok köszönetet és menjetek
békével! Ez nála amolyan visszatérõ
refrén volt és egyik könyvének címe is.
Amikor a kemény mag is elment, elé-
gedetten heveredett el párnáin ked-
venc cicájával, hogy sommázza gon-
dolataiban az estét.

A Djemaa el Fna terének sarkából
induló szukban kétszer jobbra, három-
szor balra kanyarodva minden utca-
gyerek ismerte a tudós festõt, elveze-
tett házához. Aminek címe sincs. Nem
igazán értették, hogy lehet a rajzolás-
ból megélni, de Hans szeretetnek, köz-
tiszteletnek örvendett. Nem lehetett
társaságában úgy végigmenni az árká-

dos üzletsorokon, hogy ne hívja valaki
teára, ne érdeklõdjön egészsége felõl.
Az aprónép, a fiatal srácok köré sereg-
lettek, hogy hallgassák szórakoztató
színes történeteit, tanításait. Vonzotta
õket, mint a mágnes. De GEE tudott is
élni hatalmával. Ha híre ment, hogy
egyik-másik kölyök meglopta a turis-
tákat, elég volt, hogy szigorúan össze-
vonta szemöldökét. A pénztárca vagy
egyéb csecsebecse azonnal megkerült.
Sõt, nevelési célból a tettes maga volt
kénytelen a tárgy visszajuttatásáról,
rendõrségen leadásáról gondoskodni.

GEE háza, egy többszintes riad a
néptelen tetõk között maga volt a mû-
vészet megtestesülése. Kékre festett
ablakai belsõ patióra, az pedig az égre
nézett. Csak a háztetõ fölött tanyázó
fecskeraj csapott zajt. A patión kút, tar-
ka virágok, pálmák, egy miniatûr Éden-
kert. Emeleti atelier-je a színek, for-
mák, figurák univerzuma, zsúfolásig
tele képekkel, íróasztalán öreg írógép,
óriási papírhalmok. Hans Werner nem-
csak festõmûvész volt, de írótehetség
is. Könyveinek, feljegyzéseinek, illuszt-
rációinak se szeri, se száma. Yahia
Marrakech, Homochiffren, Petro-
glyphen, Sagt danke und geht, Berber
faluból a sáfrány országába és sok
más. Festett megrendelésre, az ural-
kodónak, barátainak, minden világtáj
múzeumainak, köztük a Vatikánnak.

2013-ban agyvérzést kapott, hóna-
pokon át barátai ápolták. Röviddel el-
hunyta elõtt megismerkedett André
Hellerrel, akire gazdag mûvészi ha-
gyatékát bízta. A Geerdts Riad néhány
apartmannal berendezett teaház lett.
Hagyatékából többéves kiállítás szü-
letett Heller múzeumában. Valamikor
2017 táján érhetett véget, 2018-as lá-
togatásunk alkalmával már más mû-
vész képei lógtak falán. Képeinek, írá-
sainak nagy része hazakerült Német-
országba. A sokak által csak street
artistnak nevezett Hans Werner
Geerdts munkái ma Reinbek rene-
szánsz kastélyának archívumában ta-
lálhatók. A kastély 1250-ben ciszter-
cita apácazárdaként és kolostorként
épült. Adolf herceg, a dán király egyik
fia 1526-ban Schleswig-Holstein vá-
rosának adományozta. GEE hamvai
azonban „hazai” földben, a marrákesi
Koutoubia temetõben nyugszanak, hi-
szen hû maradt ars poeticájához: Ma-
rokkó csodálatos ország két tenger-
rel, hegyekkel, sivataggal, gazdag ter-
mõföldekkel…

UNESCO kulturális öröksége, az elsõ
nem materiális örökség, ahol maga a
„történés” a kitüntetett. Nappal lenyû-
göz árukínálatával, zöldség- és gyü-
mölcsdombjaival, bambán bámuló
birkafejekkel, ragacsos-fényes dato-
lyahalmokkal, tengeri herkentyûkkel
és színes fûszerkupacokkal, szõnyeg-
és bõrárukkal, textil színorgiával. A
nap elõrehaladtával megjelennek a ze-
nészek, kígyóbûvölõk, csodagyógyá-
szok, majomidomárok, tornászok és
varázslók, mesemondók és írástudók,
kik köré gyûrûben sûrûsödik a hallga-
tóság. Jönnek a vakok és kéregetõk, az
embert óhatatlanul megérinti szavuk,
az elhagyhatatlan Allah. A szegény
tényleg ötszáz évvel hamarabb jut a
Paradicsomba, mint a gazdag? Egy sa-
rokban tevék kérõdznek, szelíd, csupa
kacskaringó sivatagi hajók, kiknek
nyugalma Elias Canetti szerint teázó,
idõs angol hölgyeket idéz. És minden
között férfiak és burkába bugyolált nõk
törnek utat dudálva könnyed moped-
jeiken, hogy az ember feje beleszédül.
A szervezett káosz különleges színjá-
téka! Ahogy pedig az utolsó napsuga-
rak is lehanyatlanak, a piac képe hatal-
mas gõz- és párafelhõbe burkolódzó
konyhába tûnik. Kerámiaedényekben,
katlanokban fortyog az egzotikus ízû,
aromás fûszerektõl gazdag harira, a

zöldséges vagy aszalt szilvás, mandu-
lás, sáfrányos tagine, a báránycomb-
ból készült mechoui. Minden, ami csak
arab szemnek, szájnak ingere.

„Ez a tér lett a sorsom, megigézett
hangulatának érzékisége!” – emleget-
te látogatásaink alkalmával a felejthe-
tetlen barát, a világhírû festõmûvész,
Hans Werner Geerdts, aki hatvan esz-
tendõre választotta életterévé Marrá-
kest. Kielben született, klasszikus mo-
dern festészetet tanult. Tanára, Willi
Baumeister tanácsára bejárta Észak-
Afrikát, Dél-Amerikát, a Távol-Kele-
tet. Japánban elsajátította a sumi-e
technikát, a kalligrafikus tusfestészet
minden trükkjét, hogy Marokkóba
visszatérve a Djemaa el Fna látványát
és kísérõ ritmusát formába öntse. Ott-
honi kiábrándulásához hozzájárult a
háború utáni élet. Tanári kihívások
sem csábították, visszatért hát szere-
tett berbereihez. Szinte transzban
örökítette meg a gyûrûzõ, hullámzó
tömegeket, absztrakt és figurális áb-
rázolásmódjában megjelenõ karakte-
reket és csoportosulásokat, melyeket
áthat a Magas-Atlasz prehisztorikus
sziklarajzaitól kapott ihlet. Sajátságos
és egyéni módon ötvözi a modern mû-
vészetet és az emberiség legõsibb
mûvészi megnyilvánulásait. Dolgozott
tussal, szénnel, vízfestékkel, teveürü-
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ízét, egy rejtélyre gyûjtök vála-

szokat. Mit jelentett a Magas-Atlasz hó-
födte csúcsainak lábánál fekvõ csoda-
város a neves és névtelen utazóknak,
akik megállóként vagy úti célként, sõt
gyakran életcélként élték meg élveze-
tét. A német író, Hubert Fichte szerint
„Marrákes a középkor, a Biblia, Ödipus
és az Ezeregyéjszaka, két djellaba és
egy szalmazsák”. Járt itt Hitchcock
James Stewart és Doris Day társaságá-
ban, amikor 1955-ben Az ember, aki túl
sokat tudott címû filmjét forgatta.
André Heller rózsafarmot vásárolt pár
évtizeddel késõbb, mert beleszeretett
a város és a természet szimbiózisának
tökéletességébe. A francia festõrõl el-
nevezett Jardin Majorelle szökõkútjai-
val, vízeséseivel Yves Saint-Laurent
érzékeit is rabul ejtette. Eszembe jut-
nak Paul Bowles, Jean Genet, Allen
Ginsberg mûvei, feljegyzései, miköz-
ben az Almohád-dinasztia által katonai
támaszpontnak épített XI. századi, vö-
rös homokkõ palotákat, Marokkó leg-
magasabb minaretjét, a Koutoubia-
mecsetet csodálom, és elámulok Afri-
ka legnagyobb piacától, az akasztottak
és lefejezettek egykori kiállítóterétõl.
Afrikai rabszolgák cseréltek itt gazdát,
karavánok kereskedõi pihenték ki a ho-
moksivatag okozta fáradalmakat, és
raktározták áruikat. A Djemaa el Fna
történelmi portékái a szultán narancsai
voltak, a bûnözõk és lázadók fejei, me-
lyek dárdára tûzve elrettentõ példaként
szolgáltak (bizarr módon mézzel tartó-
sítva).

A kávézókkal, szállodákkal határolt
tér azonban évtizedek óta békés, bár
zajos oázis, a Maghreb kultúrájának
színpada, ahol az élet és a mágia ösz-
szemosódik. 2001-tõl pedig az

lékbõl nyert színezékkel, ritkán olajjal,
papírra és vászonra. Mûvészete kö-
zéppontjában mindig az ember állt. 
De éppúgy értette a természet jelei-
nek megörökítését, letûnt világok va-
rázsának megragadását. Nemcsak
konkrét látnivalókat vetett papírra,
vászonra, hanem mítoszokat is, pél-
dául a szerelem istenasszonyáról,
Inannáról, aki Esthajnalcsillagként je-
lenik meg az emberek elõtt. Fájdal-
mas, hogy most már idegen vadász-
mezõkön vándorolva keresi témáit.

Frank Göhre krimiíró szerint
Marrákes a mûvészetek Paradicsoma.
GEE szerint, ahogy Hans Werner ma-
gát nevezte és mûveit is szignálta, a
mûvészet egy frivol boldogító luxus,
nem több és nem kevesebb. Hogy is
történt anno ismeretségünk? Valami-
kor Marrákesbe érkezõ szüleimet
megszólította a Djemaa el Fnán, talán
honfitársnak nézte a praktikus-ele-
gáns fehér vászonba öltözött turistá-
kat. Kéretlenül is adta bennszülött ta-
nácsát, hogy kizárólag arab szállodát
válasszanak. Hans kitûnõ emberisme-
rõ, remek megfigyelõ, szenzibilis ba-
rát volt. Budapesti látogatását édes-
anyám ma is úgy idézi, hogy õ volt éle-
te álomtáncosa. Jóképû, mûvelt, több
idegen nyelvet beszélõ, Wagner-ra-
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jongó, vallási toleranciára tanító em-
berbarát volt, aki szenvedélyesen
gyûjtött maga köré idegen kultúrák-
ból, távoli vidékekrõl származó, kü-
lönféle nyelvvel és szellemiséggel bíró
barátokat. Számára az élet esszenciá-
ját az emberi találkozások adták. Cso-
dálatos elõadó, színes mesélõ volt.
Szalonja párnás heverõin hosszú órá-
kig tartottak a vendégségek, melyek-
hez hol a kék szemû, hollófekete hajú
Mohamed, hol Lalla Malika, marokkói
szakácsnõ gondoskodott gasztronó-
miai élvezetekrõl. Amikor aztán feljött
az Esthajnalcsillag, Hans Werner stí-
lusosan körbetekintett és így szólt:
Mondjatok köszönetet és menjetek
békével! Ez nála amolyan visszatérõ
refrén volt és egyik könyvének címe is.
Amikor a kemény mag is elment, elé-
gedetten heveredett el párnáin ked-
venc cicájával, hogy sommázza gon-
dolataiban az estét.

A Djemaa el Fna terének sarkából
induló szukban kétszer jobbra, három-
szor balra kanyarodva minden utca-
gyerek ismerte a tudós festõt, elveze-
tett házához. Aminek címe sincs. Nem
igazán értették, hogy lehet a rajzolás-
ból megélni, de Hans szeretetnek, köz-
tiszteletnek örvendett. Nem lehetett
társaságában úgy végigmenni az árká-

dos üzletsorokon, hogy ne hívja valaki
teára, ne érdeklõdjön egészsége felõl.
Az aprónép, a fiatal srácok köré sereg-
lettek, hogy hallgassák szórakoztató
színes történeteit, tanításait. Vonzotta
õket, mint a mágnes. De GEE tudott is
élni hatalmával. Ha híre ment, hogy
egyik-másik kölyök meglopta a turis-
tákat, elég volt, hogy szigorúan össze-
vonta szemöldökét. A pénztárca vagy
egyéb csecsebecse azonnal megkerült.
Sõt, nevelési célból a tettes maga volt
kénytelen a tárgy visszajuttatásáról,
rendõrségen leadásáról gondoskodni.

GEE háza, egy többszintes riad a
néptelen tetõk között maga volt a mû-
vészet megtestesülése. Kékre festett
ablakai belsõ patióra, az pedig az égre
nézett. Csak a háztetõ fölött tanyázó
fecskeraj csapott zajt. A patión kút, tar-
ka virágok, pálmák, egy miniatûr Éden-
kert. Emeleti atelier-je a színek, for-
mák, figurák univerzuma, zsúfolásig
tele képekkel, íróasztalán öreg írógép,
óriási papírhalmok. Hans Werner nem-
csak festõmûvész volt, de írótehetség
is. Könyveinek, feljegyzéseinek, illuszt-
rációinak se szeri, se száma. Yahia
Marrakech, Homochiffren, Petro-
glyphen, Sagt danke und geht, Berber
faluból a sáfrány országába és sok
más. Festett megrendelésre, az ural-
kodónak, barátainak, minden világtáj
múzeumainak, köztük a Vatikánnak.

2013-ban agyvérzést kapott, hóna-
pokon át barátai ápolták. Röviddel el-
hunyta elõtt megismerkedett André
Hellerrel, akire gazdag mûvészi ha-
gyatékát bízta. A Geerdts Riad néhány
apartmannal berendezett teaház lett.
Hagyatékából többéves kiállítás szü-
letett Heller múzeumában. Valamikor
2017 táján érhetett véget, 2018-as lá-
togatásunk alkalmával már más mû-
vész képei lógtak falán. Képeinek, írá-
sainak nagy része hazakerült Német-
országba. A sokak által csak street
artistnak nevezett Hans Werner
Geerdts munkái ma Reinbek rene-
szánsz kastélyának archívumában ta-
lálhatók. A kastély 1250-ben ciszter-
cita apácazárdaként és kolostorként
épült. Adolf herceg, a dán király egyik
fia 1526-ban Schleswig-Holstein vá-
rosának adományozta. GEE hamvai
azonban „hazai” földben, a marrákesi
Koutoubia temetõben nyugszanak, hi-
szen hû maradt ars poeticájához: Ma-
rokkó csodálatos ország két tenger-
rel, hegyekkel, sivataggal, gazdag ter-
mõföldekkel…

UNESCO kulturális öröksége, az elsõ
nem materiális örökség, ahol maga a
„történés” a kitüntetett. Nappal lenyû-
göz árukínálatával, zöldség- és gyü-
mölcsdombjaival, bambán bámuló
birkafejekkel, ragacsos-fényes dato-
lyahalmokkal, tengeri herkentyûkkel
és színes fûszerkupacokkal, szõnyeg-
és bõrárukkal, textil színorgiával. A
nap elõrehaladtával megjelennek a ze-
nészek, kígyóbûvölõk, csodagyógyá-
szok, majomidomárok, tornászok és
varázslók, mesemondók és írástudók,
kik köré gyûrûben sûrûsödik a hallga-
tóság. Jönnek a vakok és kéregetõk, az
embert óhatatlanul megérinti szavuk,
az elhagyhatatlan Allah. A szegény
tényleg ötszáz évvel hamarabb jut a
Paradicsomba, mint a gazdag? Egy sa-
rokban tevék kérõdznek, szelíd, csupa
kacskaringó sivatagi hajók, kiknek
nyugalma Elias Canetti szerint teázó,
idõs angol hölgyeket idéz. És minden
között férfiak és burkába bugyolált nõk
törnek utat dudálva könnyed moped-
jeiken, hogy az ember feje beleszédül.
A szervezett káosz különleges színjá-
téka! Ahogy pedig az utolsó napsuga-
rak is lehanyatlanak, a piac képe hatal-
mas gõz- és párafelhõbe burkolódzó
konyhába tûnik. Kerámiaedényekben,
katlanokban fortyog az egzotikus ízû,
aromás fûszerektõl gazdag harira, a

zöldséges vagy aszalt szilvás, mandu-
lás, sáfrányos tagine, a báránycomb-
ból készült mechoui. Minden, ami csak
arab szemnek, szájnak ingere.

„Ez a tér lett a sorsom, megigézett
hangulatának érzékisége!” – emleget-
te látogatásaink alkalmával a felejthe-
tetlen barát, a világhírû festõmûvész,
Hans Werner Geerdts, aki hatvan esz-
tendõre választotta életterévé Marrá-
kest. Kielben született, klasszikus mo-
dern festészetet tanult. Tanára, Willi
Baumeister tanácsára bejárta Észak-
Afrikát, Dél-Amerikát, a Távol-Kele-
tet. Japánban elsajátította a sumi-e
technikát, a kalligrafikus tusfestészet
minden trükkjét, hogy Marokkóba
visszatérve a Djemaa el Fna látványát
és kísérõ ritmusát formába öntse. Ott-
honi kiábrándulásához hozzájárult a
háború utáni élet. Tanári kihívások
sem csábították, visszatért hát szere-
tett berbereihez. Szinte transzban
örökítette meg a gyûrûzõ, hullámzó
tömegeket, absztrakt és figurális áb-
rázolásmódjában megjelenõ karakte-
reket és csoportosulásokat, melyeket
áthat a Magas-Atlasz prehisztorikus
sziklarajzaitól kapott ihlet. Sajátságos
és egyéni módon ötvözi a modern mû-
vészetet és az emberiség legõsibb
mûvészi megnyilvánulásait. Dolgozott
tussal, szénnel, vízfestékkel, teveürü-
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