Tanulmányi kirándulás:

Debrecen – Nagyvárad
2010. március 29-30., hétfő-kedd
kb. 25 fő, kommunikáció- és média szakos
hallgató az egri Eszterházy Károly Főiskoláról

2010. március 29., hétfő, Debrecen
10.00. Hajdú-Bihari Napló
szerkesztősége 4024 Debrecen, Dósa
nádor tér 10. Itt a főszerkesztő-helyettes,
Kovács Zsolt fogadja a csoportot
E-mail: zsolt.kovacs@inform.hu,
A Hajdú-Bihari Napló az Inform Média Kft. által
kiadott, naponta megjelenő, független megyei
hírlap. Az újság utcai árusítás, online, illetve
előfizetés útján jut el az olvasókhoz. Körülbelül
160 000 olvasója van a lapnak, ennek a 90%-a előfizető.
A lapnak vannak mellékletei, ilyen a szombatonként kiadott gasztronómiai oldal, a Terítéken,
illetve a Kiskert. Többségben saját anyagokkal dolgozik, 80-85%-ban helyi anyag, és 1520%-ban hírügynökségi anyagok vannak az újságban.
Története: Első száma, akkor még Néplap néven 1944-ben jelent meg. Az indító ok részben a
II. világháború, részben pedig a friss információk iránti igény. A Hajdú-Bihari Napló a
szocializmus évtizedei alatt - csakúgy, mint a többi megyei napilap - a párt, vagyis az
MSZMP lapja volt, tehát kiadóként a párt felügyelte. Ez nyilvánvaló kötelezettségekkel járt a párthírek mennyisége és milyensége előre meghatározott és felügyelt volt -, a politikában
nem lehetett túl nagy az újságírók mozgástere: de az minden magyar napilapra igaz volt
akkoriban. Ezzel együtt értékes, valós újságírói teljesítmények azokban az időkben is
születtek, igaz, a rendszerváltásig aligha lehetett volna a Napló vezető újságírója a párt
számára nem megfelelő ember. A lap 1991-ben került osztrák tulajdonba.
Fontosabb rovatai: Belpolitikai, külpolitikai, illetve országos hírek a címoldal után, a második
oldalon találhatók. A harmadik oldal mindig valamilyen Hajdú-Bihar megyei, aktuális
politikai problémát boncolgat. A negyedik oldal csakis helyi hírekről szól. Ezenkívül van
kultúrával foglalkozó lap, illetve van a „112” rovatcímű oldal, ami a baleseteket, bűnügyeket
dolgozza fel . A lap második felének meghatározó oldalai a sportoldalak, ami sokszor 3-4
oldal is lehet naponta, ezen túl pedig gyászhírek, hirdetési oldalak tv-műsor, illetve az utolsó
oldal egy szórakoztató, bulváros jellegű tartalmat hordozó oldal.

12.00 körül Alföld Televízió
(Láyer Tamara szerkesztő-riporter
várja a csoportot)
http://www.alfoldtv.hu/, Alföld
Televízió, 4026 Debrecen, Bethlen u.
10-12/c
Telefon: 52/520-170, e-mail:
info@alfoldtv.hu
Az Alföld Televízió az ország legnagyobb kábeltelevíziója, az első kereskedelmi televízió
Magyarország keleti szegmensében (Debrecen és Józsa területén), amely a közszolgálaton
túlmutatva a város lakosságának szórakoztatását, kikapcsolódását célozza meg. A televízió a
nézők igényeinek maximális figyelembevételével és a lehetőségek tükrében, Debrecen és a
környékbeli települések arcát egyaránt be kívánja mutatni.
Az Alföld Televízió egy magántulajdonban lévő kereskedelmi televíziós társaság.
Magyarország keleti részén szolgáltat műsorokat, magazinokat, hírműsorokat, időjárás
jelentést, kiegészítve telefonos játékokkal, reklámokkal, hirdetésekkel.
A televízió üzemeltetője a S.A.P. 94. Bt. 1996. január 31-én kapott stúdióalapítási engedélyt
és 1999. október 28-án az ORTT nyilvántartásba vette. Az Alföld Televíziót 2004.
szeptemberében magán befektetők megvásárolták.
Az Alföld Televízió a mai kor technológiai lehetőségeit messzemenően kihasználó rendszerés műsorgyártó technikát alkalmazza. A „tapeless” technológia az NLE műsorgyártási
irányvonallal kiegészülve a tökéletes képminőséget biztosító SDI (soros digitális) és AESEBU (digitális hang) rendszertechnológiájával. A televíziós rendszertechnikában piacvezető
cégek (AVID, IKEGAMI, SNEL AND WILCOX, SONY) világszínvonalú berendezései
kerültek beruházásra.
A televízió értéknövelő szolgáltatása a menedzsment által újrafogalmazott képújság-rendszer,
amely eltér a hagyományos text alapú rendszerektől: videó szpotokkal, élő stúdióképpel
kombinálva információs csatornává tud előlépni.

Kb. 13.30-tól 14.50-ig szabadprogram, ebéd
15.00 Friss Rádió (Tóth Judit,
Ügyvezető-Főszerkesztő)
Friss Rádió Nonprofit Kft., 4032
Debrecen, Egyetem tér 2. 9. em. (a
Zeneművészeti főiskola 9. emeletén!)
Tel.: (52) 53-44-53,
www.frissradio.hu ,
A 2002. január 7-től működő Friss Rádió Debrecen rádiója, a városban és 30 km-es
körzetében fogható a 90.0 MHz-es frekvencián. A Friss Rádió rugalmas műsorstruktúrát, a
helyi társadalmi eseményekre gyors reagálást ígér hallgatóinak. A rádiót nagy újságírói és
műsorgyártói gyakorlattal rendelkező munkatársak készítik. Célközönségük azokból a
hallgatókból kerül ki, akik tájékozódni szeretnének a város és környékén élők
mindennapjairól, kulturális programokról, valamint az egyetem közéletéről, és kedvelik az
igényesebb könnyűzenét.
Friss Rádió a piacon már jelen lévő rádióktól markánsan eltérő zenét sugároz. A rádió zenei
szerkesztésénél előtérben vannak az európai és amerikai rádiós játszási listák, ezek tükrében
műsorra tűzik a múlt és a jelen igényesebb könnyűzenéit. Az éjszakai sávban helyet kapnak
olyan stílusok is, mint a jazz, alternatív zene, hard rock, amelyek csak elvétve forogtak,
forognak az utóbbi évek honi rádiózásában. A rádió zenei szerkesztésében komoly szerepet
kapnak továbbá a „friss” felvételek, és az ifjú zenei tehetségek is! Különös súlyozással
forognak a hazai dalok, amelyek előadói szinte kivétel nélkül megfordultak már személyesen
is a Friss Rádióban.

16.00 után Debrecenből átbuszozunk
Nagyváradra, érkezés helyi idő szerint kb.
19.00. Szállásunk egy belvárosi szállóban
lesz!

2010. március 30., kedd, Nagyvárad
(Oradea)
9.00. Reggeli Újság, közéleti napilap
(kontakt telefonon: 0724/231-509 (Dénes László).
Közéleti napilap. Kiadja a nagyváradi Euro Media
Kiadói és Sajtóház Rt.
Főszerkesztő: Dénes László. Vezető szerkesztő: Borsi Balázs.

Szerkesztőség: Nagyvárad, Menumorut (volt Széles) u. 20-22. sz.
Tel.: 0040/359/467-222, 0040/771/721-895.
E-mail: reggeliujsag@gmail.com, reggel@rdsor.ro
Levélcím: Redacţia Reggeli Újság, str. Menumorut 20-22.
410013 Oradea, România.

11.00-13.00. Közös városnézés és az Ady Múzeum
13.00-15.00. Szabadprogram
15.30-kor indulás vissza Egerbe
Barna Béla:

Varadinum vademecum1

Biharkeresztesnél érjük el a magyar-román határt, melyet átlépve hamarosan
megérkezünk Nagyváradra (románul Oradea) Bihar megye (Judeţul Bihor)
székhelyére. A 126 m magasan, a Sebes-Körös (Crişul Repede) partján fekvő
városnak 223 ezer lakosa van (65% román, 33% magyar).
Látnivalók
1 A városi múzeum (Str. Muzeului). Az 1872-ben alakult Történelmi és
Régészeti Társaság közadakozásból építette 1897-ben. Gazdag történeti,
természettudományi
és
néprajzi anyaga van, s
képzőművészeti
gyűjteményében
eredeti
Dürer-metszetek láthatók.
Ornitológiai gyűjteménye és
könyvtára is híres.
2 Kanonok sor. Az egykori
váradi
kanonokok
palotasora,
56
pillérű
árkáddal.
A
barokk
épületkomplexum 1773-ban
készült el. Itt laktak az
egykori káptalan (egyházi
1

vademecum lat 1. zsebkönyv; vezérfonal, foglalat 2. útikalauz (annyi mint jöjj velem).

tanácsadó testület) magasabb rangú papjai. Ady annak idején Egy kis séta
címmel erősen antiklerikális cikket írt a Kanonok-sor lakóiról, amely miatt a
költőt néhány napi elzárásra ítélték.
3 A püspöki székesegyház. Alapkövét 1752-ben Forgách Pál püspök helyezte
el, s építését Patachich Ádám püspök folytatta. 1780-ban fejezték be. A
kéttornyú, pompás barokk templomot Giovanni Battista Ricca olasz építész
tervezte. Ez a legnagyobb és sokak szerint a legszebb barokk templom
Romániában. Hajója 70 m hosszú, 30-40 m széles, falait carrarai és vaskohi
márvány borítja. A különösen gazdag díszítésű templomban a főbejárattól
jobbra, a falon Szent László domborműbe foglalt csatabárdja lóg, amely állítólag
egyenesen a király sírjából való, és az egyik legenda szerint Szent László ezzel
fakasztott vizet a sziklából. A templom galériájában egyházművészeti kiállítás
látható, amelyet elsősorban a díszes Szent László-herma (mellszobor alakú
ereklyetartó) miatt érdemes megnézni. A XIX. század végén készült
ereklyetartóban Szent László koponyacsontjának egy darabját őrzik.
4 I. (Szent) László király bronzszobra a székesegyház előtt áll. Tóth István
szobrászművész alkotása, melyet eredetileg 1893-ban a Szent László téren (a
mai Piaţa Uniriin) állítottak fel, s csak 1921-ben került a mostani helyére.
A közeli parkban található másik bronzszobor, a jótékony adományairól híres
Szaniszló Ferenc (1792-1869) váradi püspököt ábrázolja.
5 A püspöki palota – Körösvidéki Múzeum. A Hillebrandt tervei alapján, a
bécsi Belvedere-palota mintájára épült egykori Püspöki Palotában (1770, ma
Palatul Episcopei Romano-Catolic) ma a Körösvidéki Múzeum működik. A
földszinten Románia történelméről szóló kiállítás látható, az első emeleten lévő
képtárban pedig főleg 17-19. századi európai, illetve századeleji román és
magyar festők művei vannak kiállítva (Thorma, Rippl-Rónay, Koszta). Itt van
Benczúr Gyula Schlauch Lőrinc bíboros arcképe című festménye is, amely az
1900-as párizsi világkiállításon nagydíjat nyert. A második emeleten gazdag
kiállítás látható a Körös-vidéki román és magyar
népművészet
emlékeiből
és
természettudományi
látnivalókból (nyitva k-v: 9.30-16.00).
Az épület mögötti kertben román és erdélyi államférfiak
mellszobrai tekintenek a közeli lakótelep épületeire.
5a Léda lakóháza Az eddig említett látnivalók közelében
áll a nagyváradi vasútállomás. Innen a str. Republicii-n
sétálhatunk vagy villamosozhatunk be a belvárosba. Ady
rajongói az utca elején megnézhetik Lédának egykori
lakóházát. Az épületen ma a „Disco Bar Roma” felirat
díszeleg.

6 A váradolaszi plébániatemplom a barokk jellegzetes építménye. A szép,
karcsú tornyú templom 1788-ban még a ferenceseké volt, 1876-ban átépítették
és a Szent István-oltárképet ekkor festette Munkácsy Mihály hajdani mestere,
Szamossy Elek.
7 Az Ady-múzeum (Parcul Traian) kis háromszögű parkban álló pavilon,
valamikor közkedvelt cukrászda (a Müller vagy „Mülleráj”), s Ady kedvelt
tartózkodási helye volt. A múzeumot Tabéry Géza jeles váradi író alapította. A
múzeum előtt a költő mellszobra áll.
Ady Endre 1900. január 1-jétől 1904-ig a városban volt újságíró, először a Szabadság, majd a
Nagyváradi Napló munkatársaként. A Nagyváradi Friss Újságban jelent meg az Egy kis séta
című cikke, amelyben a helyi kanonoksorról írva, a klerikális túlkapások ellen emelte fel
szavát. Ezért az írásáért a nagyváradi káptalan rögvest sajtóperbe fogta, és háromnapi
államfogházra ítélték. Nagyváradon jelent meg 1903-ban második verses kötete a Még
egyszer. A városhoz fűződik egész életét befolyásoló „intim tragédiája” is: Rienzi (Novák)
Mária kupléénekessel és kurtizánnal való kapcsolatából származott a vérbaja. Utalt erre a
végzetes epizódra Az én menyasszonyom c. versében és a Mihályi Róza csókja, valamint Egy
vén hírlapíró meséiből c.
novellájában.
1903.
augusztus
14-én
ismerkedett meg Nagyváradon
„a dús keblű, erős csípőjű,
érzéki zsidóasszonnyal”, Diósy
Ödön kereskedő feleségével,
Brüll Adéllal, akit Léda néven
tett
ismertté
a
magyar
irodalomban.
Nagyváradról
ment 1904 januárjában egy
esztendőre a Szilágy megyétől
kapott ösztöndíjból és Léda
támogatásával Párizsba. A
Sebes-Körös partján töltött négy
sűrű esztendő alatt minden
porcikájában változott. Ezt később maga egyik önéletrajzában kimérten így fogalmazta meg:
„Ez a nyugtalan, zsidós, intelligens város sok mindent átformált bennem, amit a falu,
Nagykároly, Zilah és Debrecen, tehát a falu formált meg.”
Ady később is többször járt Nagyváradon. 1908. szeptember 27-én a városháza nagytermében
megrendezett Holnap-matinén Lédával együtt vett részt. A Diósy-Brüll ház ma is áll
Nagyváradon, az egykori Fő utcán (ma calea Republicii); jelenleg a román államvasutak, a
CFR klubhelyiségei találhatók benne.

8 A görögkeleti (ortodox) templom hajdan jezsuita kolostor volt, majd
görögkatolikus papnevelde. 1792-ben II. Lipót császár alapította.

9 A váradolaszi református templom II. József uralkodása alatt, 1787-ben
épült barokk stílusban. A református templommal szemben, a parkban látható I.
Rákóczi György erdélyi fejedelem feleségének, Lórántffy Zsuzsannának
(1600-1660) a szobra. Lórántffy Zsuzsanna élete során sokat tett a református
kultúra felvirágoztatásáért, többek között anyagi támogatásban részesítette a
nagyváradi református főiskolát is.
10 Iosif Vulcan-emlékmúzeum Iosif Vulcan román költő (1841-1907) a
„Familia” című román irodalmi lap megalapítója, a Kisfaludy-társaság tagjavolt.
Mellszobra a múzeum előtt áll.
11 Szacsvay Imre szobra a Körös-parton. Szacsvay Imre (1819-1849) a
debreceni kormány jegyzője volt s egyben Nagyvárad képviselője. 1849.
október 24-én végezték ki az osztrákok a pesti Neugebadéban, mert szövegezte
és aláírta a függetlenségi nyilatkozatot.
12 Nagy-Sándor József szülőháza (Str. Petrescu – új neve str. Aurel Lazăr). Az
Aradon vértanúhalált halt hős honvédtábornok, Nagy-Sándor József (18041849) itt töltötte ifjúkorát. A házon emléktábla
van.
13 Az Állami Színház (Teatrul de Stat) a tér
közepén áll. A színház épületét Fellner és
Helmer híres bécsi színházépítők tervezték.
1900. október 15-én nyílt meg. Többek között
járt a színházban Móra Ferenc is 1930. március
10-én, amikor részt vett saját darabjának, Az
aranyszőrű bárány színházi bemutatóján.
A színház előtt áll a váradi
születésű Szigligeti Ede
(családi nevén Szathmáry
József, 1814-1878) kiváló
népszínműíró szobra, Margó
Ede műve.
A színház mögött lévő
épületben nyílt meg 1990ben a magyar tannyelvű Ady
Endre Gimnázium, amelyet
2000-ben az épület eredeti
tulajdonosa,
a
Szent
Orsolya-rend vett át. Az

épülettel átellenben, a sarkon álló szép szecessziós épületek, az Adorján-házak
Komor Marcell és Jakab Dezső alkotásai. A Monarchia valamennyi városa
közül egyébként itt, Nagyváradon alakult ki a legteljesebb, leginkább egységes
szecessziós városkép.
A színház a Piaţa Republicii, a Köztársaság tér közepén áll. Ez volt a hajdani
Bémer tér, Ady világának környezete, s ma is kávéházak, szállodák, éttermek
veszik körül. Az 1902-ben épült EMKE Kávéház falán kőtábla hirdeti Ady
Endre emlékét: állítólag ebben a kávéházban találkozott Ady először
múzsájával, Brüll Adéllal.
S ha már Ady: a str. Ady Endre 41/A alatti házban működött a nagy hatású
polgári radikális újság, a Nagyváradi Napló szerkesztősége.

14 Az Orsolya-rendi apácák temploma (a Str. Moscovei sarkán). Legrégebbi
része 1773-ból, a fő utcai homlokzat 1857-ből, az oldalhomlokzat 1877-ből
származik.
A színháztól átsétálhatunk a Sebes-Körös hídján az Újvárosba. Az Újváros
központja a Piaţa Unirii (az egykori Szent László tér), itt található a legtöbb
középület.
15 A Szent László-templom egytornyú, aránylag dísztelen, szerény építmény.
A török megszállás után második püspöki székesegyháznak épült, 1717-től
1733-ig. A mennyezeten Szent László életéből vett jelenetek láthatók.
16 A városháza (Primăria Municipiului) hatalmas óratoronnyal díszített,
eklektikus palota, 1903-ban épült id. Rimanóczy Kálmán tervei alapján.
17 A megyei könyvtár (volt görögkatolikus püspöki palota) neobizánci
stílusban épült 1905-ben, ifj. Rimanóczy Kálmán tervezte.
18 Egykori görögkatolikus püspöki székesegyház (1800) jelenleg ortodox
templom. 1836-ban leégett, az újjáépítéskor kapta mai rendkívül díszes

kiképzését. Szentélye és hajója nemesen klasszicizáló, díszes barokk
toronysisakja van.
19 Görögkeleti székesegyház („Holdas templom”) Barokk-klasszicizáló
stílusú, egytornyú, szimmetrikus homlokzatú, dúsan tagolt, jól érvényesülő
építmény. Empire stílusú tornyának alsó részén van a német Ruppe által
tervezett, 3 m átmérőjű, aranyozott forgó hold, mely a holdfázisokat mutatja. A
templom alapkövét 1784. november 9-én József császár jelenlétében rakták le.
Aztán: 1919. április 21-én ebben a templomban jelentette be a román katonai
parancsnok, hogy Nagyvárad
ezentúl Romániához tartozik.
20
Sas-palota.
1909-ben
építették szecessziós stílben.
Emléktábla tudósít arról, hogy
helyén állott valamikor a Fekete
Sas Szálló, s 1798. május 26-án
Nagyváradon itt tartották az első
magyar színielőadást.
21 Az evangélikus templom
1812-ben épült, Schulek Frigyes
tervei alapján átépítették.
22 Az újvárosi református templom kéttornyú, oszlopcsarnokos, impozáns
építmény; szentélye 1825-53 között, tornya 1872-ben készült el. A református
templom közelében van a Sulyok István Református Főiskolából 2001-ben
átalakult Partiumi2 Keresztény Egyetem.
23 A Cion-templom („Nagy zsinagóga”)
mór stílusban épült, 1878-ban. Busch
Dávid városi mérnök tervezte. A XX.
század elején Nagyvárad virágzó zsidó
közösségnek adott otthont: a lakosság
23%-a volt zsidó vallású, és a városban 15
zsinagóga működött.
A Piaţa 1 Decembrie közelében van Erdély
egyik legszebben felújított ortodox
zsinagógája (1891), amely belülről is
2

A Partium nagyjából a mai magyar-román határ és a történelmi Erdély (Királyhágó) között észak-déli irányban
elnyúló terület. Ezek az egykori kelet-magyarországi megyék azért kapták a Partium, azaz Részek elnevezést,
mert ezeket a területeket az erdélyi fejedelmek mint Erdélyhez kapcsolt magyarországi „részeket” birtokolták a
XVI. és XVII. században. A Partium hagyományosan magában foglalta a mai Máramaros, Szilágy, Bihar és
Arad megyék területét.

látogatható.
26 A vár építését Báthori István fejedelem kezdte el és Bethlen Gábor fejezte
be.

Nagyvárad az irodalomban
A város – Kolozsvár és Marosvásárhely mellett – évszázadokon át a
magyar kulturális élet egyik központjának számított. Első jelentős korszaka a
reneszánsz idejére esett, amikor Vitéz János 1442 és 1465 között a város
prépostja, majd püspöke, Janus Pannonius pedig az őrkanonok volt. Ez idő
alatt Nagyváradon igen élénk irodalmi élet fejlődött ki. Itt írta Janus Pannonius a
Búcsú Váradtól c. költeményét, amikor 1455-ben Nagyváradról az itáliai
Padovába ment, hogy tanulmányait folytassa.
Pázmány Péter 1570. október 4-én Váradon született. Irodalomtörténeti
érdekesség, hogy 1578-80-ban együtt tanult a helyi iskolában későbbi nagy
hitbeli ellenfelével, Alvinczi Péterrel.
Csokonai Vitéz Mihályt 1804. április 8-án Nagyváradra hívták, hogy
búcsúztató verset írjon gróf Rhédei Lajosné Kácsándy Teréz temetésére. Április
15-én a városi templomban maga adta elő A lélek halhatatlansága c. búcsúztató
versét. A temetésen megfázott és az ekkor kapott tüdőgyulladásból már nem
tudott kigyógyulni.
Petőfi Sándor három alkalommal járt Nagyváradon. Először 1847. június
1-jén, majd október 24-én, és 1849. január 16-án.
Jókai Mór első ízben 1853. május 8-9-én időzött a városban. Az 1902.
október 14-15-i látogatásának érdekessége, hogy állandó kísérője Ady Endre
volt.
Madách Imre elvált felesége, Fráter Erzsébet a városban élt 1860-tól
haláláig, 1875-ig. A ház, amelyben egy szobát bérelt (str. Mihail Eminescu 19.)
ma is áll. Itt találkozott 1862. november elején utoljára Madáchcsal. Sírja az
olaszi temetőben van.
Osvát Ernő itt született 1876. április 7-én. A középiskolát és a
jogakadémián egy tanévet szülővárosában végzett.
Dutka Ákos Nagyváradon született 1881. szeptember 11-én. A városban végezte
iskoláit, majd a helyi lapoknál újságíró volt. 1900-ban megismerkedett Adyval,
1908-ban részt vett a Holnap Társaság munkájában. Az első világháború után
Pestre költözött.
Tabéry Géza a városban született 1890. július 17-én. Jelentős szerepet
játszott abban, hogy Nagyvárad lett az 1920-as évek elején az újonnan születő
erdélyi magyar irodalom egyik szellemi központja. Itt jelent meg
szerkesztésében 1919. június 15-től 1920. április 11-ig a Magyar Szó, az első
erdélyi avantgard hetilap. Ugyancsak itt jelent meg, az előbbivel párhuzamosan,

Zsolt Béla szerkesztésében 1919. június 21-től 1920. május 16-ig a Tavasz c.
irodalmi folyóirat.
Krúdy Gyula 1895 őszétől 1896 májusáig a Szabadság munkatársa volt
Nagyváradon.
Palotai Boris itt született 1904. május 23-án. Gyermekkorát
Nagyváradon, ifjúságát Kassán töltötte.
Nagyváradon alakult meg a Holnap Társaság 1908 szeptemberében.
Tagjai Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás,
Juhász Gyula és Miklós Jutka voltak. A társaság a Holnap címmel két, feltűnést
keltő versantológiát jelentetett meg 1908-ban és 1909-ben.
Móricz Zsigmond 1907. november 1-jétől egy hónapig Nagyváradon
dolgozott Szatmár vármegye monográfiáján.
Juhász Gyula 1908. február 14-én foglalta el tanári állását a premontrei
gimnáziumban. Február 18-án társasvacsorát rendezett a város a költő
fogadására a Rimanóczy Étterem különtermében. Február 27-én Ady Endre
Nagyváradra érkezett és találkozott Juhász Gyulával. 1909. január 16-án az
Atlanta, március 21-én pedig a Szép csöndesen c. egyfelvonásos darabját
mutatták be a város színházában. Megismerkedett Sárvári (Schall) Anna
színésznővel, és a magyar irodalom egyik legszebb szerelmesvers-ciklusában, az
Anna-versekben örökítette meg, tette halhatatlanná őt. 1911 májusában a
premontrei gimnáziumban felmondtak a költőnek. Innen Szakolcára, a királyi
katolikus főgimnáziumba ment tanítani.
Szabó Dezsőt 1908 áprilisában, párbajvétségért, a Székesfehérvári Állami
Főreálból áthelyezték a Nagyváradi Főreálba. Itt tanított 1909. július 1-jéig. Itt
ismerkedett meg Juhász Gyulával és Ady Endrével.
Gulácsy Irén 1914-ben férjével, Pálffy Jenővel Nagyváradra költözött. A
Nagyvárad c. lap belső munkatársa lett.

