
 

 

Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán 
múltban, jelenben, jövőben … 

 

 

1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi 

nevéről s családjának származási helyéről címmel 

 

1896 Ajtós és Dürer utcanév jelent meg Gyulán 

 

1928 Dr. Hermann Luppe látogatása Gyulán, ahol Dürer halálának 400. évfordulója al-

kalmából nagyszabású ünnepség keretében díszpolgárrá avatták Nürnberg egykori 

főpolgármesterét 
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1928 Gyulán Ajtóssy Albert és Dürer Albert utcanév változásokra került sor 

 

1928 Két vésett, fehér márványból készült emléktáblát helyeztek el Dürer tiszteletére 

Gyulán 

 

1929 Nürnberg főpolgármesterét Técsy László gyulai szobrászművész Dürer-plakettjével 

ajándékozták meg 

 

1930 Dürer emlékére Gyula városi Múzeumában egy 13 darabos család- és helytörténeti 

kiállítási anyag került elhelyezésre, amely a világháborút követően elveszett 

 

1954 A gyulai nyomda felvette Dürer nevét 

 

1963 Gyulán felavatták Kocsis András bronzból készült Dürer mellszobrát 

 
(Fotó: Monika Wiedemann) 

 

1971 Gyula városának delegációja járt Nürnbergben Dürer születésének 500. évfordulója 

alkalmából 
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1971 Gyulán Dürer emlékülést és grafikai kiállítást rendeztek. Ekkor történt a Dürer Te-

rem névadása, valamint az épületben ekkor került elhelyezésre Kiss Nagy András 

öntött bronzlemezből készült Dürer domborműve 

 
(Fotó: Monika Wiedemann) 

 

1972 Elhelyezték a Dürer Terem külső falán Kiss Sándor Bartókot, Dürert és Munkácsyt 

ábrázoló bronzból készült domborművét 

 

1990-

/1998/ 

Gyulán megalakult a Dürer Társaság 53 alapító taggal Lajos Ferenc grafikus mű-

vész elnökletével 

 

1991 Létrejött az Albrecht Dürer Német Magyar Oktatási és Kulturális Alapítvány 

 

1992 Nemzetközi pályázatot írt ki a Dürer Társaság „Dürer az ex librisen” címmel 

 

1992 A Dürer teremben kiállítás nyílt a pályázaton résztvevő legsikerültebb könyvjegyek 

anyagából 

 

1993 A Dürer Társaság megjelentette az 1992-es kiállítás katalógusát 
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1993 A Dürer Társaság kezdeményezésére 3 fős gyulai delegáció utazott Nürnbergbe 

 

1993 ”Erkel az ex librisen” címmel  a himnusz  zeneszerzője  halálának 100. évfordulóján 

újabb pályázat kiírását fogalmazta meg a Dürer Társaság, amelynek pályamun-

káiból kiállítás nyílt és katalógus készült 

 

1994 A Dürer Társaság egy újabb ex libris pályázatot  írt ki, melynek témája: János: Jele-

nések könyve volt 

 

1995 Kiállítás nyílt az 1994-es pályamunkákból Hans Dürer /1490-1558/, Albrecht Dürer 

testvére születésének évfordulója tiszteletére, aki I. Zsigmond magyar származású  

lengyel király udvari festője volt egykor  

 

 Minden kiállítás anyagáról a Dürer Társaság katalógust jelentetett meg. 1992-től 

számos alkalommal szervezett és rendezett más grafikai kiállítást, és 4 kiadvány 

megjelenését tette lehetővé Dürer emlékének tiszteletére 

 

1995 Dusnoki-Draskovich József gyulai történész  tartott előadást a  magyarországi Dürer 

kutatásokról Nürnbergben Matthias Mende Dürer-kutató meghívására 

 

1995 A gyulai Dürer Társaság kezdeményezésére egy általános iskola vette fel Dürer 

nevét. A névadó ünnepségen emléktáblát helyeztek el az épület falán 

 
(Fotó: Monika Wiedemann) 
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1996 Gyulán egy Dürer-emlékoszlop felállítását szorgalmazta a Dürer Társaság a család 

feltételezett lakóhelyén, Ajtósfalván   

 

1998 Létrejött a Dürer Albert Ifjúsági Szervezet 

 

2000 Megjelent Dusnoki-Draskovich József Nyitott Múlt c. kötete, amelyben szerepelt az 

1995-ös nürnbergi előadás anyaga is 

 

2005 Elkészült a Dürer emlékház és emlékhely terve. Az épületet krómacél tartóvázból, 

falait golyóálló üvegből tervezték, melynek felületére gravírozott Dürer metszeteket 

képzeltek. 

 

2006  Gyulán, a főtéren Anamorfózis oszlop került elhelyezésre, amely Dürer: Ádám és 

Éva c. alkotását idézi meg 

 

2007 A Dürer család feltételezett lakókörnyezetének színhelyén, Ajtósfalván, egy Dürer 

park és alkotóház elhelyezésének terve fogalmazódott meg, a mely a 2005-ben 

készített tervet kiegészítette egy korabeli lakótér rekonstruált építménytervével 

 

2007 Testvérvárosi kapcsolat felvétele kulturális, oktatási, turisztikai vonatkozásban 

Gyula és Nürnberg között. A Dürer halálának és születésének közelgő évfordulói 

alkalmából 

 

Lindenbergerné dr. Kardos Erzsébet 
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