
Szentjobb 
A Szalárdtól 15 km-re keletre, a Berettyó jobb partján fekvő községről már Szent László 

idejéből vannak adataink. Jelentőségét elsősorban az itteni Szent Benedek apátságnak 
köszönhette, ahol Szent István király ereklyéjét, a „szent jobbot" több mint négy évszázadon 
át őrizték. 

III. István oklevele (1163-1173) szerint I. István király sírjának 1078-ban történt 
felnyitásakor Mercurius székesfehérvári őrkanonok, aki később a szentjobbi monostor 
főapátja lett, a szent jobbot ellopta. Ot t , ahol a szent jobbot megtalálták, I. László király 
(Szent László) egy monos tor t építtetett fából, majd fia, Álmos herceg kőből. A monostor 
lábánál egy kisváros keletkezett, melyet Szentjobbnak neveztek el. (Szent-Jobb, a régi 
helyesírás alapján.) A monos tor hiteleshelyi joggal rendelkezett, melynek eredete nem 
mutatható ki, de már 1239-ben nyoma van, hogy messze földről, a Szamos mentéről is 
eljöttek a pereskedő felek SzentjoBbra, ahol Szent István jobbjára esküt tettek, a konvent 
pedig az előtte lefolyt perről hiteles levelet adott ki. 

Van az ereklyéről egy egyházi ének, amely arról is nevezetes, hogy a legrégibb magyar 
nyelvű nyomtatvány volt, melyet 1484-ben adtak sajtó alá Norimbergában, és amely arról 
tanúskodik, hogy az ereklye itt volt a tatárjárás után is: 

O deucheoseeges zenth iob keez, 
mel et magiar ohaitua neez, 
draagba genche neepeunknec, 
nag eoreome ziueunknec e c. 

(Oh dicsőséges szent jobb kéz, 
Melyet magyar óhajtva néz, 
Drága kincse népünknek, 
Nagy öröme szívünknek.) 

(Bunyitai Vince: A váradi püspökség története, 1883, II. köt.) 
A XV. sz. közepére a bencés monostor a pusztulás szélére jutott. A pálosok 1493-ban 

költöznek be az apátsági monostorba királyi engedelemmel s Várad püspökének jóváhagyá-
sával. A pálos közösséget a reformáció számolja fel 1556-ban. A pálosok elmenekültek 
Szentjobbról s magukkal vitték a monostor levéltárát is, melynek nyoma veszett, a szent jobb 
pedig Lengyelországban tűnik fel. A monos tor végleg megsemmisül. Az ezután következő 
történelmi adatok a várra vonatkoznak. 

Ez a vár a Berettyó mocsarai közötti emelkedőn állott, amely a monostort védte. 1475-ben 
említik először az apátság várát (castellum seu fortalitium conseguentergue domum 
Abbatialem dictae Zentjogn). Talán a tatárok betörése után épült, de adatunk nincs rá. A 
török terjeszkedéssel egyidejűleg felértékelődött az apátság egykori várának szerepe. A 
pálosok elmenekülése után sokan birtokolták. 1594 után Bocskai István rendelkezett fölötte. 
Ekkor a vár jelentősen kiépülhetett, mert 1598-1599-ben Bocskai hosszabb időt tölt itt. 
1607-ben Rhédey Ferencz kapta meg Rákóczi Zsigmond fejedelemtől ezt a Várad után 
legfontosabb erődítményt. A várat tovább erősítette, a régi monostor templomát is 
rendbehozatta. Halála után ide temették. 

1661-ben, Várad eleste után a szentjobbi várat elfoglalták a törökök. Caraffa császári 
tábornok Petneházi Dávid kuruc kapitánnyal együtt 1686-ban visszafoglalta a várat. 1688. 
augusztus 30-ra ide hívták össze Bihar vármegye tisztújító, vagyis újraszervező gyűlését. így 
Szentjobb, mely Bihar keresztény műveltségének egyik bölcsője volt, újjászületésének is 
helye lett. Innen indult ki az a hadtest, amely 1692. június 7-én felszabadította Nagyváradot 
a törökök alól. 171 l -ben, a szatmári béke után a várat lerombolták, ma már a nyomai t sem 
találjuk meg. 

A temető felső végén van egy magaslat, amely körülbelül másfél méterrel emelkedik ki 
környezetéből s számtalan bemélyedése és süppedéke arra vall, hogy a talaj alatt romoknak 
kell lenniük. A helybeliek határozottan állítják, hogy itt állott a hajdani monostor . Ettől balra 
egy széles és mély út vezet fel a faluból, amely a hajdani monos torhoz vezetett fel és szinte 
érzékelhető, hogy az évszázados használattól mélyült ki az út s nem az esővíz munkája. 
Kőkereszt áll ezen a tetőn, amelyet nemrég állítottak fel, s onnan csodálatos rálátás nyílik a 
Berettyó völgyében álló, a hajdani vár helyén épített katolikus és református templomra. 
Reméljük, hogy egy jövőbeni ásatás napvilágra hozza az ősi monos tor romjait. 
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