
- I. (Szent) László (1046–1095) magyar király

- II. István (1101–1131) magyar király

- Fenenna királyné (1276–1295), III. András magyar király első felesége

- Luxemburgi Beatrix (1305–1319), Károly Róbert magyar király felesége

- Erzsébet, I. Basarab havasalföldi fejedelem leánya

- I. Mária (1371–1395) magyar királynő

- Luxemburgi  Zsigmond (1368–1437)  magyar,  német és cseh király,  német-római  császár
püspök esztergomi  érsekké való  kinevezéséig Vitéz  János (1445–1465).   kanonok Janus
Pannonius, aki itt alkotta Búcsú Váradtól címmel az első, magyar földön született humanista
remekművet

- Ady Endre (1877–1919) költő 1900 jan.-1903 okt.ig itt  élt  és alkotott,  a Holnap Irodalmi 
Társaság alapítója, szerzője (melyet a Nyugat előfutárának tartottak)

- Babits Mihály (1883-1941) költő,újságíró- Első művei a Nagyváradon kiadott „A Holnap”
című antológiában jelentek meg .Bp.en, a Nyugat folyóirat alapítója

- Emőd Tamás (1888-1938) Újságíró,költő, Bp.-i színigazgató, a Holnap Irodalmi  Társaság

-  Juhász  Gyula  (1883-1937)  Nagyváradi  Premontei  Főgimn.tanára  1908-1911,  a  Holnap
Irodalmi  Társaság egyik alapítója, szerzője 

- Krúdy Gyula (1878 – 1933) író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere

Született Nagyváradiak

- András László (1910–1981) festőművész

-  Ádám György (1922–) Széchenyi-díjas orvos, pszichofiziológus, egyetemi tanár, az  MTA
rendes tagja

- Bakonyi  Károly (1873–1926)  író,  színműíró,  a Bob  herceg,  a János  vitéz,  a Tatárjárás,
valamint a Mágnás Miska című operettek szövegkönyvének írója

- Baróthy Károly (1846–1944) az amerikai polgárháború katonája

- Baróthy László (1821–1885) honvéd őrnagy, ügyvéd, köztisztviselő

- Bálint Péter (1950-) színművész

- Báthory Gábor (1589–1613) erdélyi fejedelem; itt ölték meg saját hajdúi

- Báthory Zsigmond (1572–1613) erdélyi fejedelem

- Bencze Ferenc (1924–1990) Balázs Béla-díjas (1985) színész

- Böhm Pál (1839–1905) festőművész

- Cseke Péter (1953–) Jászai Mari-díjas színész, rendező, színházigazgató, egyetemi tanár

- Dajka Margit (1907–1986) Kossuth-díjas színművésznő

- Diósy Ödönné sz. Brüll Adél (1872–1934) Ady Endre múzsája "Léda"
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- Dutka Ákos Sándor (1881-1972) a Holnap Irodalmi Társaság szerzője , titkára ,Nagyvárad
és Szabadság lapok újságírója

- Edelmann Menyhért (1862–?) Ady Endre kezelőorvosa

- Fényes Alice (1918–2007) színművésznő

- Flór Ferenc (1809–1871) a „legmagyarabb magyar orvos”

- Gozsdu  Manó, (románul Emanoil  Gojdu, Manuil  Gozsdu, Emanuil  Gozsdu;  Nagyvárad,
1802. február 9. – Pest, 1870. február 3.), magyarországi román jogász, politikus, mecénás.
Gozsdu Elek író nagybátyja

- Grósz  Albert (1819–1901)  királyi  tanszéki  orvos,  a  nagyváradi  Szemkórház  igazgatója,
1852 és 1867 között Nagyvárad főorvosa

- Grósz  Frigyes (1798–1858)  orvos,  a  szemkórház  alapítója  1830-ban  szegény  vakok
számára

- Hubay Miklós (1918–2011) drámaíró

- Iványi Ödön (1854–1893) újságíró, 1891-től a Nagyvárad szerkesztője

- Kabos Endre (1906–1944) háromszoros olimpiai bajnok vívó

- Kozma Miklós (1884–1941) belügyminiszter

- Levente Péter (1943) Jászai Mari-díjas (1984–) színész, rendező, tanár

- Mihalotzy Géza (1825–1864) magyar és amerikai szabadságharcos katonatiszt

- Muráti Lili (1914–2003) színművésznő

- Nagysándor József (1804–1849) honvéd tábornok, aradi vértanú

- Osvát Ernő (1876–1929) a Nyugat folyóirat alapító szerkesztője

- Palotai Boris (1904–1983) József Attila-díjas író

- Pázmány Péter (1570–1637) esztergomi érsek

- gr. Rhédey Ferenc (1610–1667) erdélyi fejedelem

- Széchenyi Zsigmond (1898–1967) Afrika-utazó

- Szigligeti Ede (1814–1878) színműíró, 1840-től a Magyar Tudományos Akadémia, 1845-től
a Kisfaludy Társaság tagja

- Teleki Mihály (1634–1690) gróf, erdélyi kancellár

- Tisza Kálmán (1830–1902) miniszterelnök

- Tolvai Renáta (1991–) énekesnő

- Thurzó Sándor (1920–2009) zenetörténész, Nagyvárad egyetlen zenei kutatója.
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