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köszöntő
Tisztelt Érdeklődő!
Szeretettel köszöntöm Önt a Rábcatorok Regionális Partnerség kiadványának megjelenése alkalmából. A következő oldalakon betekintést szeretnénk nyújtani a partnerség 18 településének szellemi kulturális értékeibe. Kiadványunkban nem
részletes leírásra törekedtünk - a korlátozott terjedelem miatt
ezt nem is tehettük volna -, hanem az érdeklődés felkeltése
volt a fő célunk.
A „Múlttal a jövőért” LEADER projekt keretében lehetőségünk nyílt a füzetünkben szereplő
18 település értékeinek bemutatására. Munkánk során a települések kulturális sokszínűségét, szellemi örökségét, az ott élő emberek múlt iránti tiszteletét és hagyományőrzését, vallási örökségét, néphagyományait igyekeztünk feltérképezni. Ennek eredményeképpen az
érdeklődő egy gazdag természeti és szellemi értékekkel rendelkező tájrészt ismerhet meg.
Településeink minden kedves érdeklődőnek biztosítják a kikapcsolódást, a szellemi feltöltődést és a helyi termékek által nyújtott gasztronómiai élményeket.
Bízom benne, hogy kiadványunk felkelti érdeklődését és hamarosan személyesen is köszönthetjük térségünkben!
Németh Tamás
Ikrény polgármestere,
Rábcatorok Településeinek Regionális Fejlesztési Társulás elnöke
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MONDÁK, MÍTOSZOK
Cakóháza vén tölgyfájának mondája szerint Sissi királyné itt pihent meg titokban minden alkalommal,
mikor Bécsből Gödöllőre igyekezett. Mindenesetre
mikor a genfi merénylet híre 1898-ban elterjed, fák
ezreit ültették a magyarok országszerte, Sissi emlékére. A faültetés jószokása pedig Cakóházán megmaradt.
Sövénház eredetmítosza úgy mondja, egykor a faluvégi vízparton egy halász cölöpöket ütött le, amit
vesszővel környűlfont, s a sövényt betapasztotta sárral. A víz ugyan ki-kimosta, de ő újra s újra rakta. Így
lett ebből a régi falu első házikója.
Az ikrényi Lesvár mondája szerint mikor Győr
török kézen volt, a török martalócok el-eljártak
falvakat fosztogatni a Rába-mentén. Az ikrényi
legények ezt megsokallták. A döglött-Rábca
mellett egy hevenyészett földvárat építettek,
fegyvert is szereztek. Mikor újra lecsaptak volna a törökök a falura, megtámadták és el is kergették őket! Azon túl mindig ott vártak lesben
a törökre, akik egy ritkábban merészkedtek ide.
A földvárból megmaradt halmot hívják ma is
Lesvárnak.
Nyugat-Dunántúlon ismert mondás:
„Heten vannak, mint a markotai ördögök” Dugonics András 1820-ból való
szólás-mondás gyűjteménye szerint a
18. században Markota határában „hét
nevezetes tolvajok voltak; kiket mivel
soha kézre nem keríthettek, őket ördög
fiaknak lenni mondották”.
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SZABADSÁGHARCOK
LEGENDÁI
A koroncói határban kemény csaták zajlottak a kuruc korban. 1704-ben a falu határában
ütközött meg Forgách Simon, II. Rákóczi Ferenc tábornoka, Heister császári tábornokkal és
ekkor súlyos veszteséget szenvedett a kuruc csapat. Feljegyzések szerint a holttestek úgy
feküdtek a harc helyén, mint aratás után a búzakévék. Egy monda szerint viszont megesett,
hogy a kurucoknak menekülniük kellett egy árulás végett a labancok elől. Csak a Marcal
melletti ingoványba mehettek. Pokrócokat tettek a lovak lába elé a zsombékokra, így sikerült általérniük egy kisebb magaslatra, amit azóta Pokrócdombnak is hívnak. Az őket üldöző
labancok bele is vesztek a lápba. Ez a koroncói ágyúdomb mondája.
Hajdanában az abdai Rábca-híd nem állt, hanem réven lehetett átkelni. Úgy mesélik az öregek, hogy mikor a Habsburgok 1701 tavaszán elfogták Rákóczit, itt vitték Bécs felé börtönbe.
Egy abdai halász megállította a menetet és egy hatalmas hallal kínálta. Ő megköszönte, s
visszadobta a vízbe, mondván „ahogy visszaadom e hal szabadságát, úgy adja vissza nékem
is az Isten!” Fél év múlva ki is szabadult – az abdai halnak köszönhetően! Ennek emlékműve
látható a Rábca-híd mellett. Később hidat róttak a Rábcára, s az abdai Rábca-hídfőnél véres
csata zajlott 1849-ben. A folyószabályozáskor találták meg sok száz honvéd maradványát. A
szabadságharc egy legendája szerint egy börcsi legény észrevett egy távcsöves osztrák tisztet. Nosza, üldözőbe vette, és Kimléig kergette. Állítólag magát a fiatal Ferenc Jóskát futtatta
meg! Búslakodtak is az abdaiak, mert ha megfogja, hamarán vége lett volna a szabadságharcnak! A szabadságharc mementójaként áll a község központjában a kedélyes Miklós huszár.
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SZABADSÁGHARCOK LEGENDÁI
„Húzd, komám, kanyarám, kónyibika harap ám!”
A kónyi bika históriája több változatban maradt fenn.
Az egyik szerint a kónyi templom tornyában kinőtt a fű. A helyiek tanakodtak, mitévők legyenek, mígnem megszületett az ötlet. A falu bikáját kötélen húzták fel a toronyba, azzal legeltették
le a zöldet. A másik: a templom restaurálásakor egy Bika családnevű kőműves is ott tevékenykedett. Az ő derekára kötöttek kötelet
és úgy húzták fel, hogy a munkát elvégezhesse. Leginkább úgy mesélik,
hogy
a kónyiak kitettek magukért 1849-ben, a csornai csata idején. Ősi szokás szerint a templom
tornyába egy hatalmas marhafarkat tűztek ki aztán húzták meg a harangokat. Ez jelezte a
veszedelmet a szomszéd falvaknak, ahol a látófákon ülő figyelők gyorsan továbbjeleztek.
Az egész környék hamar kaszára meg fütykösre kapott, s egyesülve siettek Csornára, ahol
a császári ágyúkat hátba kapták, így a honvédek megnyerték a csatát. Ez a kónyi bika igaz
története, aminek emlékére szervezik minden évben a Kónyi Bika Fesztivált.
Katonabújó nevű erdő históriája úgy szól, hogy „a negyvennyócas háboru végin sok honvéd bújkált itt, száznál is többen”, s az osztrákok fogdosták őket össze, hogy besorozták
a császári seregbe. A halászok segítettek nekik. A pandúrok elhatározták, hogy kikergetik
őket a vízzel körülvet erdős-nádas részekből. Ehhez vették a halászok segítségét. Igen ám,
de az ikrényi halászok a pandúrokkal jobbra-balra eveztek, bevitték őket a legborzasztóbb
susnyásba is, csak épp a honvédekhez nem vezették őket. A pandúrok megunták, abbahagyták a keresést. Így mentettek meg sok honvéd menekültet az ikrényiek.
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Mecséren Jellasics, horvát bán, megfordult Mária Terézia uralkodása alatt híres hadvezér.
Csapatai többségében a magyarok ellen harcoltak, a történelemből jól ismerhetjük a nevét., a Mosoni-Duna mellett vonult Bécs felé, ekkor szállt meg a faluban. A legmódosabb
házaknál megrendelte katonái ellátását. A helyiek próbáltak tiltakozni, hogy szegények,
nincs mit adni, ő pedig kiadta a parancsot, hozzák ide a házaikban lévő összes sonkát, szalonnát, kolbászt, mert ha nem, akkor levágat kettő ökröt. Mire erre sor került volna, hozták a
hírt futárok, hogy jönnek a magyar seregek, erre Jellasics felmérte a helyzetet, riadóztatta
csapatát, és a Duna mellett vonult Lickó határáig. Ott megakadt, mert az erdő találkozásánál nem tudta, hogy Duna folyik, a Dunán nem tudott átkelni, ezért a mai nevén Körtvélyesi
táblában ütköztek meg a csapatok, ahol Jellasics a legenda szerint csúfos vereséget szenvedett, felkészületlenül érte a magyar támadás.
A legendának valóság alapja is van, mivel az ütközet helyét a régi emberek szájhagyománya
szerint temetői földeknek is nevezték. A talaj művelése sekélyen igás állatok által húzott
ekével történt. Amikor 1959-ben megalakult a TSZ a faluban, akkor a traktorekék ezen a
területen katonai felszereléseket, rohamsisakokat, tölténytárakat fordítottak ki. A régi emberek a 60-as években sokat emlegették a rettegett Jellasics seregének megfutamítását és
a magyarok sikerét.
Ehhez a gondolathoz jól csatalakozik egy versből kivett mondat: „ Fut Bécs felé Jellasics a
gyáva, seregének seregünk megy nyomába.”
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LIMES
Asterix és Obelix a Birodalom nyugati végein próbált borsot törni a rómaiak orra alá. Nem
csoda, ha később a rómaiak inkább kelet felé terjeszkedtek. Kr.u. 9-ben Tiberius, a későbbi császár, meghódította Pannóniát. Lébény területén katonai tábor és polgári település
létesült: QVADRATA. a lébényi Barátföldpusztán állt egykoron, egészen közel a mai 1. sz.
főúthoz. A következő évszázadokban a cohors IIII voluntariorum civium Romanorum, később az equites Mauri alkothatták a tábor helyőrségét, vagyis lovasság is lakta a tábort.
De a legio XV Apollinaris vagy épp a legio XIIII gemina katonái is állomásoztak itt s adták
a korabeli határőrséget a LIMES mentén, ahol több őrtorony is állt egymáshoz viszonylag
közel. S míg az őrtornyokban az őrségváltás volt, addig Mecsér, Abda, Öttevény határában
a légiók masíroztak.
Kunszigeten a Mosoni-Duna partján ma is meg van egy római őrtorony maradványa, amit
a néphagyomány költőien csak Tündérvárnak hív.
Hamarosan a LIMES magyarországi szakasza is a Világörökség része lehet, s akkor a szombathelyi Ízisz szentélyhez hasonlóan újraépül a Quadrata erődje is Lébényben.
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TÁLTOSOK, BOSZORKÁNYOK,
TÜNDÉREK, LIDÉRCEK
A kunszigeti római őrtorony romja évszázadokon át a szigetközi vadon ködfátylába burkolózott. A hagyomány szerint Tündérvár volt. Valaha vihar miatt bajba került halászok vergődtek
oda s kértek segítséget a tündérektől. Egy jó
tündér beengedte, ám egy kőszívű kikergette
őket a toronyból. A halászok ezért megátkozták
a tündéreket: ha a szívük helyén kő van, váljanak teljesen kővé.
Régen a Hanság láprétjein, meleg nyári éjszakákon
komisz lidércfények villództak. Pákászok, pásztorok
hiába jártak hanságjáró bottal! Agyonütni nem lehetett. Ha csak gyertyalángnyi is volt a lidércfény, féltek
járni a Hanyt. A kacskaringós Rábca és a Hany talányos fényei közt több história szól a lápban eltűnt
hatlovas hintóról, ludvércekről, rontó boszorkányokról, s más különös lényekről…
A Hanság mesevilágából kandikáló falucska, Cakóháza, viszont mintha csak abból a bizonyos Megyéből került volna ide, még ha nem is derék Hobbitok, hanem jellemes emberek lakják! Ódon dűlőnevei legalább olyan furfangosak: Öregvölgyre-járó, Békafej-dombi,
Mégesre-járó, Csigaházi, Hosszúbajáczai…
Fehértó határának a leszálló harmatba bújt láprétjein
egykoron tündérek járhattak, hisz nyomukban még
ma is orchideák, kosborok virágoznak.
Patonán élt és tevékenykedett a térség talán utolsó
misztikus gyógyítója „tudós” Nagy Ferenc. A régióban talán nincs olyan település, ahol „jószellemei”
segítségével nem tevékenykedett, mint korának
orvosa, állatgyógyásza, pszichiátere és természetgyógyásza egy személyben.
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VALLÁS,
ZARÁNDOKOK
A Krisztuskeresés/Jézuskeresés szokása a török idők óta él Kunszigeten; akkor keletkezhetett, amikor a templom leégett és részben romokban hevert. A legenda szerint az emberek
ezen idő húsvétján az útszéli keresztekhez indultak – népi előénekléssel – vigasztalást keresni. A szokás azoknak az asszonyoknak az emlékét őrzi, akik az eltemetett Jézus sírjához
siettek, de a sírt üresen találták. A településen ez a hagyomány az egyszerű emlékezésen és
imádkozáson túl a három szent nap átélésének misztikumát őrzi és idézi fel.
A Kunszigeten megőrzött szakrális hagyományok között meg kell említeni a búcsút, amelyet
Szent Lőrinc napjához legközelebb eső vasárnapon tartják, valamint Szent Antal-nap ünnepét, amelyet körmenettel ünnepelnek a június 13-ához, azaz Páduai Szent Antal ünnepéhez
legközelebb eső vasárnapon. Az ezt követő egy hétben (Szent Antal nyolcad) minden hétköznap reggel szentmisét, esténként pedig imaórát tartanak a fogadalmi kápolnában.
Kunszigeten élénken él még a betlehemezés, a lucázás, húsvéti locsolás és a májusfaállítás
népszokása is.
Beziben a népszerű pap-tanítók és lelkészek szívvel-lélekkel és szorgalmasan végezték
munkájukat. Különböző nemzetiségek és felekezetek éltek egymás mellett: jó példa erre a
még meglévő katolikus és evangélikus templom, valamint evangélikus imaház is.
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Az egykor nemesi Cakóháza valaha jelentős
szerepet játszott a vidék életében. Az 1800-as
években zöme katolikus, másik része evangélikus, illetve zsidó vallású. A zsidóknak külön temetőjük volt, először a Mohostó nevű dűlőben,
később a községi temető mellett, attól árokkal
elválasztva.
Mecséren Horváth Gábor plébános rendkívül
népszerű volt a lakosság körében, aki 1914-től
1950-ig szolgálta a Mecséri Egyházközséget.
Hozzá mindig bizalommal fordultak, nagy tiszteletben tartották, és a hosszú tevékenysége során a vérzivataros időben nagy támasza volt
a lakosságnak, és a községi vezetésnek józan, megfontolt gondolkodásával.
A reformáció hajnalától kezdve, hosszú időn át önálló, nagy evangélikus gyülekezet volt
Öttevényen templommal, iskolával, lelkésszel, tanítóval. 1634-ben vették el erőszakkal
templomukat. Ez az esztendő halálos döfést mért a Szigetköz evangélikus gyülekezeteire: öt gyülekezetet semmisített meg. Ahol valamikor evangélikus templom állott, ott ma
írmagja sincs az evangélikus vallásnak. Ki gondol ma Héderváron, Remetén, Lipóton, Ásványon, Szentpálban arra, hogy ezek valamikor jóformán színtiszta evangélikus községek
voltak? Az öttevényiek a „szent maradék”; ők tartottak ki egyedül. Több évszázados vágy
lobogott bennük, egészen 1929. augusztus 25ig, ugyanis ekkor került sor Kapi Béla püspök
szolgálatával, illetve több egyházi elöljáró kíséretében Öttevényen az új evangélikus templom felszentelésére.

„Aki rohan, azt az idő szorítja, aki zarándokol, azt az idő tágítja.”
Térségünket több zarándokút is keresztezi.
A magyarországi Szent Jakab Zarándokút, azaz a magyar El Camino
úgy kezdődött, hogy 2009 januárjában egy baráti beszélgetés
során jött az ötlet egy Lébényben tartandó Szent Jakab-napról,
zarándokünnepről. A zarándokút Budapestről indul, és térségünket Abda, Börcs és Lébény érintésével keresztezi. Minden év Szent
Jakab napján (július 25-én) érkeznek nagy csapatban zarándokok
Lébénybe. De már több tucatnyian vannak, akik Budapestről indulva Santiago de Compostelláig zarándokoltak!
A Via Sancti Martini, azaz a Szent Márton út Via
Moravia szakasza szintén a Rábcatorok vidékét
szeli át Kónyon, Fehértón, Győrsövényházon
és Lébényen keresztül. A Via Santci Martini az
Európa Tanács hivatalos Kulturális Útvonala is
egyben. Tours-i Szent Márton Savariában (ma
Szombathely) született 316-ban, tehát abban az
időben, amikor a lébényi Quadrata erődjét még
római katonák lakták. A franciaországi Tours püspökeként hunyt el 397-ben.
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HELYI TERMÉKEK
Rábcakapi talán az utolsó falu, ahol még látni tehéncsordát. A helyi legelőkön jóllakott
kapi tehenek kiváló tejet adnak! Ebből a tejből készülnek a Kriskó Sajtműhely ínycsiklandó
sajtgurigái, melyek máris igen kedveltté lettek! Még az értelmiségi egerek is megnyalják
mind a tíz ujjukat – Stilton úr szerint. A sajtműhelyt a dédszülők százesztendős portáján alakította ki a fiatal házaspár. Miért is ne? Hiszen
„Múlttal a jövőért”!
A kiváló Réti Pálinkaház, mely egyszerre főzde és vendégház, messzeföldre viszi a falu hírnevét! Réti Pálinka
márka néven saját készítésű minőségi pálinkákat lehet
tőlük rendelni. Szilva, barack, meggy, körte, szőlő és
alma pálinkák közül választhatjuk az ínyünk kedvére
való nedűt.
Bár bűn megenni, mégis, a legelragadóbb lébényi
mézeskalácsok ízre is csodálatosak! Nem csoda, a készítőjük fagylaltmester is! Bár, ha megéhülünk, inkább
a Lébényi Pék kenyerét pusztítsuk! S ha már Lébényben
járunk, Stinner Sándor Lébényi Kecskesajtját is muszáj
megkóstolni!
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HELYI TERMÉKEK
Rábapatonán Káldi Károly fazekasmester, a Népművészet Ifjú Mestere remekeiből válogathatunk
saját műhelyében, de érdemes megkóstolni a
Várvölgyi méhészet remekeit, vagy megtekinteni Horváth Zsolt íjkészítő és bőrdíszműves míves
munkáit is.
Az Enesei Foltvarrók Klubjának vezetősége a
Magyar Foltvarró Céh tagjai is. Készítenek faliképeket, párnákat, terítőket, ágytakarót, s apró
ajándékokat az ünnepekhez kapcsolódóan, valamint a táskavarrás, dobozkészítés fortélyaival is
próbálkoznak.
A Marcal-menti Koroncó határában a gyalogbodza már a kurucok idejében is nőtt magától.
Ma már hatalmas ültetvények is vannak. Tudod-e, mi az a csete? Ettél-e már bodzafánkot?
Ha nem, ideje meglátogatni Koroncót és megkóstolni egy kupica bodzapálinkát!
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TÁNCHÁZ
Fesztiválok valamint Népzene és néptánc a térségben
A Rábcatorok térségéről elmondható, hogy gazdag kulturális élet jellemzi. Minden településen bőven akad dalkör, énekegyüttes, tánccsoport, akik a jókedv biztosításával együtt
törekednek hagyományok ápolására.
Méltán híres a kónyi verbunk, mely ma is élő hagyomány! Az öregek úgy mesélik, hogy búcsú napján érkeztek a cigányzenészek a faluba. A kocsmáknak volt saját verbunkos csapata,
s minden legénynek külön liter bor járt, szalagos üvegben. A kalapjukat rozmaringgal díszítették. A próba a kocsmákban zajlott, majd a templom előtt beálltak nagy körökbe, a kör
közepére egymásra tették az üvegeket, s azokat körültáncolták. Mikor a mise után kijöttek a
hívek a templomból, a muzsikások rákezdtek a kónyi verbunk nótájára:
„Ez a barna, piros kislány,
Sej-haj, de kisírta a szemét,
Sajnálja a, sajnálja a,
Sej-haj, a regruta szeretőjét.
Bánatában ráborul az asztalra,
Szíve boldogságát, regruta babáját siratja.”
A faluban a helyi verbunk és a Kisalföld néptáncos hagyományait őrzi a Pipitér
Néptáncegyüttes, ami a május 1-én rendezett Kónyi Bika Fesztiválból is rendszeresen kiveszi a részét.
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Enesén a Derőce Néptáncegyüttes a locsolás, a majálissal egybekötött májusfaállítás, valamint a betlehemezés hagyományát is őrzi. Húsvétkor a gyerekek minden
évben más és más tojásdíszítési módokat
tanulnak, márciusban és októberben pedig verbunkkal emlékeznek meg nemzeti
ünnepeinkről. A Pünkösdkor megrendezésre kerülő búcsúkor a fiúk eljárják az
enesei verbunkot a templom előtt.
Rábcakapin, a Tájház pajtájában gyakorta
rendeznek táncházakat és kézműves foglalkozásokat a legkiválóbb Kárpát-medencei muzsikusokkal! Érdemes érdeklődni a
fenntartó Terra Capi Egyesületnél.

Győrsövényházon a XX. század viharai után
újra feléledtek a sváb hagyományok. A régmúlt
időket idézi, hogy gyerekek és felnőttek indulnak mendikálni karácsony előtt: énekelve járják
az utcákat és kopogtatnak be a házakhoz. A
következő dal is rendre felcsendül:

A hagyományokban bővelkedő Markotabödögén több népszokás is fennmaradt – vagy
épp újjáéledőben van. A legénykeresztelőkor a 16. esztendőjüket betöltő suhancok kocsmai keresztapát választottak maguknak, ami a komaság mellett egy családon kívüli támogatót is jelentett. Ők voltak a „céhes legények”. Búcsú előtt pár héttel esténként összejöttek,
és füttyszóra tanulták a verbunkot, amit a vasárnapi litánia után először a templom előtt
jártak el. A pünkösdjárásban gyermekek vettek részt, a megláncolt fiúk rigmusokkal kértek
adományt, a lányok pedig pünkösdölőt énekeltek és táncoltak. A betlehemezés és az újévi
köszöntés a század elején még élt.

A gyerkőcök május végén Lurkófesztiválon múlathatják a időt.
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Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Laßt mich ein, ihr Kinder,
ist so kalt der Winter,
öffnet mir die Türen,
laßt mich nicht erfrieren!
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!

BILIBÁNCS – minden esztendőben Rábapatonán, a Diófa vendéglőben és a Rába partján
rendezik meg Tudós Nagy Ferenc táltos emlékére a Bilibáncs Népi Hagyomány Élesztő /
Kelesztő Fesztivált és Tábort, ahol a népzene és néptánc mellett a kézművesség, free jazz,
független filmek kedvelői egyaránt megtalálják számításukat.
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Velünk élő örökség
a Rábcatorok térségben

táncház
A mecséri LADIKOS FESZTIVÁL egy Kárpát-medencei népzenei és néptáncos találkozó,
számtalan neves szereplővel, minden év június első szombatján.
Kunszigetnek anno a hírnevet a zöldségtermesztés hozta meg. A hagyomány szerint
Frank József (1742 - 1812) honosította meg a
petrezselymet, tőle kaptak kedvet a gazdák
a termesztéshez. A kunszigeti petrezselyem
– vagy ahogy egykor hívták: „petrezsirom”
– szép, hosszú, ág nélküli gyökere akár a
80–100 cm hosszúságot is elérte. Keresett
áru volt a piacokon Veszprémtől Tatáig,
Pesttől Bécsig. A gazdák külterületen termelték, mindenkor ásott, mélyen megmunkált
földbe juttatva a magot. A virágkorban pesti nagykereskedők helyi megbízottjai, a cenzárok
vásárolták fel a termést. Kunszigeten a zöldségtermesztés a „fénykorát” az 1930-as években
élte meg, ekkor kb. évi 150 vagon szigeti zöldséget exportáltak. Érdekesség, hogy egyedi
„biléta” hirdette a termény kunszigeti származását. Ennek a korszaknak, ennek a hagyománynak kíván emléket állítani a kunszigeti PETREZSIROM FESZTIVÁL.
Remek műsorok, kiváló helyszín, finom ételek és
isteni borok: Abdán a HAGYOMÁNYŐRZŐ SZÜRET
és BORNAP minden év szeptemberében a polgármesteri hivatal mellett kerül megrendezésre.
A KORONCÓI BODZA FESZTIVÁLON egyszerre van
lehetőség a csetétől a teán és üdítőn át a bodzafánkig és a bodzapálinkáig mindent végigkóstolni, ami bodzából csak készülhet!
Lébényben, ahol az idő kitágul, a KŐBÁRÁNY
NAP középkori fesztiválon lovagi torna, csepűrágó komédiások, jokulátorok, vágánsok,
középkori muzsikusok elevenítik föl a Szent
Jakab templom ifjúkorát.
Mecséren magas színvonalú és népszerű
néptánc oktatás folyik az óvodában és az
iskolában is.
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MÚZEUM
Rábcakapin Tájházként újították fel a
falu és a Kisalföld legrégebbi, még álló
parasztházaként számon tartott épületét, amely a mestergerendába vésett
évszám szerint 1786-ból származik. Az
S. J. monogram a ház tulajdonosának,
Szabó Jánosnak a nevét fedi. A ház fala
föcskerakásos (rakott sárfal), a tető náddal fedett, deszkaoromzatos kialakítású.
A konyha szabadkéményes, kéménye sárral tapasztott és vesszőfonású. A lakórészben tóközi épületekre jellemző, nagyrészt eredetileg az épületben talált a bútorokkal és berendezési
tárgyakkal felszerelt kiállítás látható. A tornácon az eresz alatt búzás vermek nyomait láthatjuk. A Lébényi Helytörténeti Gyűjtemény az iskola utcában tekinthető meg, agrártörténeti,
néprajzi és háziipari tárgyakkal valamint kocsigyűjteménnyel.
Mecséren muzeális intézmény ugyan nincs, de olykor interaktív múzeumi megmozdulások
szoktak lenni. 2014-ben például a Ladikos fesztiválon a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai egy hatalmas vejszét állítottak föl a Mosoni-Dunában a Hermann Ottó
emlékév tiszteletére. De még áll a hajóvontatók háza is, ami megtekinthető.

múzeum
Enesén a Babamúzeum Podmaniczky
Miklósné, Marika kiemelkedő gyűjtőmunkájának eredménye. Többnyelvű
információ és háttéranyagok engednek
közelebb a tárgyakhoz. A 2001. június
23-án megnyílt kiállítás folyamatosan
újul, frissül. Látogatás: bejelentkezés
alapján lehetséges.
Rábapatonán fontos intézmény a Dr. Fábián Ferenc Tájház és Közösségi Tér. A falu régi tárgyi
emlékeinek gyűjtését az 1980-as években Kertai Lászlóné tanárnő és az irányítása alatt lelkesen tevékenykedő szakkörös diákok kezdték el. A tudatos gyűjtőmunkát 1994 nyarán két
lelkes gimnazista lány, Gombosi Beatrix és Szalai Anna folytatta. A rendkívül eredményes
gyűjtőmunka után a lányok elhatározták, hogy a tárgyi gyűjtemény számára egy tájházat
kell létrehozni. Az önkormányzat, a tulajdonában álló, éppen akkor megüresedett régi orvosi rendelő épületét ajánlotta fel e célra. 1994. november 18-án nyílt meg Rábapatona Község
Néprajzi Kiállítása Gombosi Beatrix és Szalai Anna munkájának köszönhetően. Az iskolában
kiállított tárgyakat is itt helyezték el. A néprajzi kiállítás bemutatja a falusi mezőgazdasági
munkával, halászattal kapcsolatos eszközöket, a hitélethez köthető tárgyi emlékeket, a régi
falusi konyhát és a tisztaszoba miliőjét. A tárgyi anyagok mellett rendkívül sok és érdekes
írott és képi anyag tekinthető meg. Az épület és a kiállítás 2013-ban megújult.

Börcsön az Tájház és Falumúzeum
Börcs Egyesület jóvoltából látogatható
élő tájházként az 1922-ben épült tömésház, amiben kialakításra került egy
konyha, a hozzá tartozó mindennapos
használatban lévő eszközökkel, egy
tisztaszoba, és egy helytörténeti szoba. A tájház területén megtekinthető
az 1870-es évektől az 1930-as évekig a
gazdálkodó életmódot folytató emberek ló vagy ökör vontatta eszközei valamint a mezőgazdasághoz és állattartáshoz kapcsolódó kézi eszközök. Az udvaron a gazdasághoz tartozó honos és nem honos
állatok (tyúk, liba, magyar vadas kacsa, parlagi pulyka, fürjek, kecskék, birkák, és az ezeket az
állatokat védelmező puli kutya) is megtekinthetők, és sás tetős szín is megtalálható.
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múzeum
A Kónyi Tájházban a helytörténet mellett a kónyi verbunkot is megismerhetjük. Megtekinthető előre egyeztetett
időpontban, vagy az IKSZT Faluházban
történő bejelentkezés után hétköznaponként.

Hajóvontatók pihenőhelye
Mecsér életében, kiterjedésében, a
népesség megélhetésében kedvező
feltételeket biztosított a folyóparti
fekvés, a víz közelsége. A mederváltás,
a zátonyok keletkezése veszélyessé, gyakran pedig lehetetlenné tették a Duna szigetközi
szakaszán a hajózást, ezért a fő vízi közlekedési útvonal a Mosoni-Duna volt. A folyással
szemben lovak vagy emberek vontatták a bárkákat. A falu hosszú évszázadokon keresztül
kihasználta ezt a lehetőséget. Mecséren is sokan éltek hajózásból, hajóvontatásból, halászatból, illetve révészkedésből. Főleg nyugati árukat, de hazai termékeket – elsősorban
bort és halat – szállítottak. Nehéz munkának bizonyult, mivel ismerni kellett a vizeket, nagy
gondot jelentett a vontatóút fenntartása, ahol az emberek, állatok jártak. A vontatók egész
nap, pirkadattól késő estig dolgoztak, hogy egy-egy napon minél magasabbra húzassák
fel hajójukat az árral szemben. Jól kerestek, bár gyakran előfordult, hogy elitták a kereset nagy részét. Mire

hazaértek, alig maradt pénzük. Erről ír a „VilágKrónika” 1886. március 12-i száma is. „A kis
Mecsér lakói abban az időben, mikor még a vasutat hírből ismerték, főleg fuvarozással keresték kenyerüket Pest és Bécs között, sőt otthon is, mikor a Mosony és Győr közt sűrűn
közlekedő gabonás vontató hajók a Dunán megfeneklettek: ez pedig gyakran megtörtént
és ilyenkor a teher egy részét Mosonyba ők fuvarozták. A férfinépesség az év legnagyobb
részét a Kis-Dunán és az országúton töltötte, nem csekély hátrányára saját gazdaságának és
jó erkölcseinek. Keresményük java az útszéli kocsmákba vándorolt s haza néhanapján csak
ők meg az üres tarisznya jutottak”. Az utolsó hajó-vontatók a településen a Dobaiak voltak,
akik ezen kívül halászattal is foglalkoztak. Amikor a gőzhajó megjelent a Dunán, akkor lassan
megszűnt a vontatás, ezzel együtt az
ez irányú foglalkoztatási lehetőség is.
Mecséren még ma is áll a hajó-vontatók háza, ami jelenleg magántulajdonban van.
Hajóvontatók szállodája, pihenőhelye
is megtekinthető, ahol a lovak pihentető istállója is eredetei állapotában
meg van.
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Híres emberek,
híres szülöttek a térségben
Varga Béla 1903-ban született Börcsön. Elemi iskoláit szülőfalujában, 1922-ben leérettségizett a győri bencéseknél, majd elvégezte a
veszprémi Püspöki Római Katolikus Hittudományi Főiskolát, s 1926-ban pappá szentelték.
1937-ben a Kisgazda Párt alelnöke lett, 1939ben országgyűlési képviselővé választották. A
II. világháború alatt Teleki Pál miniszterelnök
kérésére a lengyel menekültekkel foglalkozott. Segítette a lengyel menekültek NyugatEurópába jutását. A menekülteknek szervezte
a balatonboglári lengyel gimnáziumot.
Részt vett a nemzeti függetlenségi és az ellenállási mozgalomban. 1944 áprilisától Zala
megyében bujkált, majd novemberétől a jezsuiták pesti kolostorában vészelte át a város
utolsó ostromát. 1945-ben azonnal bekapcsolódott az FKGP munkájába, s hamarosan
a párt ügyvezető elnökévé választották. 1945.
november 4-én nemzetgyűlési képviselővé
választották.
1946. február 7-tõl a miniszterelnökké választott Nagy Ferenc utódaként õ lett a Nemzetgyűlés elnöke. Miután a miniszterelnököt emigrációba kényszerítették, 1947. június 2-án
Varga Béla is elhagyta az országot. Rövid svájci tartózkodás után, az Egyesült Államokban
telepedett le. Itt tevékeny szerepet játszott a magyar emigrációban. Tekintélyét, megbecsülését jelzi, hogy több amerikai elnökkel is személyes kapcsolatban állt (Eisenhower,
Johnson, Nixon). A rendszerváltás után, 1990. május 2-án õ nyitotta meg az új demokratikus
magyar parlament alakuló ülését. 1991. július 2-án végleg hazaköltözött Magyarországra.
Tiszteletbeli lengyel állampolgárságot kapott, s De Gaulle tábornok, francia elnök pedig
a Becsületrend tiszti keresztjével tüntette ki. 1995. október 13-án, Budapesten hunyt el 92
éves korában.
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Híres emberek, híres szülöttek a térségben
Cs. Szabó Lajos 1908-ban született a Fejér megyei Csákváron
földműves családban. (Szülőfaluja iránti tiszteletből illesztette
neve elé a „Cs” betűt.) A fővárosi iparrajziskolában, majd a Soproni Evangélikus Tanítóképző Intézetben tanult, itt szerzett oklevelet 1929-ben. Ezután tanított Mérgesen és Ravazdon, majd
Abdán a pedagógusi munkája mellett fokozatosan kibontakozott alkotói pályája is. Első egyéni tárlatát 1943-ban rendezték
Budapesten. Életművének nagyobb része a roppant nehéz,
bonyolult technikát igénylő akvarell, melynek fokozatosan a
mesterévé vált. Nyugalomba vonulása (1968) után Börcsön telepedett le, s itt teljesedett ki igazán művészete. Rétek, zsombékok, terméstől megroskadt
földek, domboldalak, vízpartok megörökítésére adta fejét. Szeretett a Rábca-parton, elvonulva a világ zajától alkotni. Akvarelljei, gyönyörű vízfestményei harmóniát, életszeretetet,
bölcs derűt árasztanak. Számos nagysikerű kiállítást rendeztek műveiből, többek között Kőszegen, Szombathelyen, Sopronban, Csákváron, Győrött s természetesen Börcsön is. Utolsó
éveiben kizárólag a szívének oly kedves börcsi tájat festette, végtelen szeretettel, beleéléssel és művészi alázattal. Az akvarell mestere 1995. július 8-án végleg elment. Életműve a
magyar vízfestészet élvonalában foglal helyet. A börcsi temetőben alussza örök álmát.
Ki volt Vitéz Jány Gusztáv vezérezredes? Hogyan ítélik meg tevékenységét? “1883-ban
Rajkán születtem. Édesapám néhai Hautzinger Sándor szatócs és gazdálkodó, lébényi illetőségű őslakó volt” – mondta vallomásában. Édesanyja Jány Vilma. Hautzinger Gusztáv
elemi iskolába már Lébénybe járt. Később a Sopronban, aztán a Budapesten tanult, végül a
Ludovika Akadémián végzett 1905-ben. Az első világháborús teljesítményéért 1924-ben vitézzé avatták, ekkor - ennek feltételeként - magyarosította vezetéknevét édesanyja nevére.
1941. május 1-jétől gyalogsági tábornok, augusztustól vezérezredes volt. Szeptemberben
az aktívabb háborús részvételt sürgető Werth Henrik vezérezredes helyére, a Honvéd Vezérkar főnöki tisztségébe
a Jánynál fiatalabb Szombathelyi Ferenc vezérezredest
nevezik ki. Horthy hosszú karrierje jutalmaképpen szánta Jánynak a győztes német hadjáratban való részvételt.
A jutalomból tudjuk, mi lett. A Don-kanyarban szolgált
végig, bár kérte felmentését már 1942 őszén. Az összeomlás után a front elől Németországba menekült, majd
önként hazatért. Jány Gusztávot a szovjetek utasítására
katonatiszthez méltóan kellett kivégezni, noha ekkor már
minden rangjától megfosztották. A kötél helyett golyó
által halt meg.
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Híres emberek, híres szülöttek a térségben
Földváry Tibor 1863. július 5-én született Öttevényen, miután
szülei már ott éltek, az új kastély építése előtt is. Erre a kiváló
sportolóra joggal lehet büszke az egész ország. A korcsolya hazai
úttörőjének gyermekkora jó része a dualista Magyarország dunántúli kis falujában, Öttevényen történt. Innen indult el pályafutása,
amelyek során az egész világ megismerte a nevét. Legkiemelkedőbb eredményeit az Európa Bajnokságokon szerezte; 1892-ben
Bécsben az ezüst, 1894-ben bronz, 1895-ben hazai pályán pedig
az aranyérmet szerezte meg. Visszavonulása után sem szakadt el a
sporttól, nevéhez köthető a műkorcsolyázás első nemzetközi szabálykönyve. Földváry Tiborra nemcsak a korcsolya sport területén
elért eredményei miatt lehetünk büszkék, hanem azért is, mert siketnémaként bebizonyította, hogy a hátrányos helyzetű embereket sem szabad leírni, ők is véghezvihetnek nagy
dolgokat. Márvány emléktáblája ma is látható a Budapesti Műjégpálya épületének falán,
illetve az Öttevényi sportcsarnok falán is. Mindemellett még kitűnően festett is, tanult Munkácsynál is. 1912. március 27-én halt meg Budapesten.
Életútja és tettei alapján napjainkban is méltán lehetnek büszkék Rábapatonán Harsányi
Lajos neves papköltőre. 1883. szeptember 29-én született a Komárom vármegyei
Nagyigmándon. 1907-ben szentelték áldozópappá. Ezt követően nevelő volt gróf Széchenyi Emil családjánál, rövid ideig káplán Mosonszentmiklóson, Rábacsanakon és Szanyban.
1908-1910 között herceg Esterházy Miklós családjánál volt nevelő Eszterházán. 1910-1912
között győri belvárosi káplán, 1912-1918 között győri káptalandombi lelkész és székesegyházi hitszónok, 1918-1920 között a székesegyházi sekrestye igazgatója volt. Egyházi teendői
mellett verseket írt és a Dunántúli Hírlap szerkesztőjeként tevékenykedett. Ebben az időben
már a hazai katolikus költészet legkimagaslóbb alakja volt. Napjaink irodalomtörténete, Sík
Sándorral együtt őt tartja a magyar katolikus líra megújítójának. A sok tennivaló terhe alatt
rendkívül elfáradt, ezért 1920-ban püspökétől pihenésképpen egy falusi plébániát kért. Így
került Rábapatonára. Eleinte sorscsapásként élte meg a szürke falusi szolgálatot, de nagyon
hamar megszerette a tájat és a falu embereit. Gazdálkodni kezdett a 120 holdnyi plébániai
birtokon, otthona körül pedig gyönyörűséges kertet varázsolt. Hamar a helyi közélet aktív tagja és vezetője lett. Tevékenyen részt vett a rábapatonai iskola vezetésében. Nevéhez
köthető a római katolikus templom átépítése, valamint egy új emeletes iskola megépítése.
A falut körülvevő táj szépsége, vadregényessége és az itt élő emberek egyszerű természetessége költői és írói munkásságához kifogyhatatlan impulzusokkal szolgáltak. Rábapatonai
éveihez az alkotások szakadatlan sora fűződik. Irodalmi tevékenységének elismeréseként
1921-ben a Szent István Akadémia, 1931-ben a Petőfi Társaság, 1936-ban pedig a Kisfaludy
Társaság választotta be rendszeres tagjainak a sorába. 1944-ben költői és írói munkássá36

Híres emberek, híres szülöttek a térségben
gának elismerésekén megkapta a korabeli Magyarország legtekintélyesebb állami kitüntetését, a Corvin-koszorút. Mindezek mellett 1929-től kinevezték tiszteletbeli kanonoknak
és magyar királyi kormányfőtanácsosi címet is kapott. 1939-ben hagyta el Rábapatonát, és
ettől kezdve a győri Káptalandombon élt javadalmas kanonok és komáromi főesperes lett.
Költői és írói tevékenységét Győrben is tovább folytatta. Hosszú évekig tartó betegség után
1959. október 2-án halt meg Győrben. Örök nyugalomra a győri székesegyház kriptájában
helyezték.
Csaplár András atléta, író, a hosszútávfutás kiemelkedő egyénisége, Csaplár József mecséri
„mintabíró” unokája, 1912. november 14-én született Mecséren és 1995. július 23-án halt meg
Los Angelesben. Fiatalon 3 verseskötete jelent meg: A csudák földjén, Ökrös szekéren, Nyár.
1935-től 1944-ig 11 esetben volt tagja a Magyar Atlétikai Club 4x1500 m-es, 5000 m-es és mezei futó bajnokcsapatának, nyolcszor öltötte magára a címeres mezt. Szívós és küzdőképes
futótudása 1939-től 1941-ig egyéni bajnokságokban, országos rekordokban és világcsúcsokban bontakozott ki. 1939-ben megjavította a 10-15-20 ezer méteres és az egyórás futás
országos rekordjait. Ugyanez évben 5.000 m-en, 1940-ben mezei futásban, 1941-ben 10.000
m-en aratott bajnoki győzelmet. Kétszeres világcsúcstartó, 1939. augusztus 20-án 4x1500
m-es váltóban, majd 1941. október 26-án 20 km-es futásban állított fel új világcsúcsot. 1946ban, 34 évesen maratoni futásban is megnyerte a magyar bajnokságot. Sikerekben bővelkedő pályafutását ebben az évben Oslóban, Európa-bajnokságon bronzéremmel tetézte 10.000
m-es futásban. Ez volt a II. világháború után az első magyar érem. 1947-ben a Sportszemle,
1947-48-ban az Atlétika c. folyóirat szerkesztője lett. Atlétikával foglalkozó könyveit még ma
is használják a Testnevelési Egyetemen. 1941-ben a budapesti egyetemen jogi diplomát szerzett. 1956-ban az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le, ott veterán bajnoki címet is
szerzett. 83 éves korában hunyt el, végakarata szerint az USA-ból érkezett rokonok és barátok
jelenlétében 2012. június 23-án a mecséri temetőben helyezték örök nyugalomra. (Forrás:
Kovács Dezső 70. o., I.V.: Elhunyt dr.Csaplár András. In: Magyar Nemzeti Sport. 1995. júl.27.,
Cséfalvay Attila: „Hazatért” a csúcstartó. In: Kisalföld. 2012. jún. 28. 18. o.)
Mecsér egykori földbirtokosának, Wenckheim Krisztina
grófnőnek a segítségével indult el a környéken az orvos általi gyógyítás. Abban az időben falun még nem volt orvos,
de beteg emberek akkor is voltak és a szegény embereknek
nem volt rá pénzük, így javasasszonyhoz, kuruzslókhoz fordultak bajaikkal. E gyógyítók között leghíresebb volt a Kettinger
András, aki 1858 és 1942 között Mecséren és a tudományát
az anyjától és régi könyvekből tanulta. Ismert gyógyszere volt
a vasbor és a fekete flastrom, melyekkel keléseket, gyulladásokat gyógyított.
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