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Egyed község Győr-Moson-Sopron megyé-
ben a Rábaközben található. A falun átfolyik 
a térség belvizeit a Rábcába vezető Buda-csa-
torna, melyet a falubeliek „vármegyároknak” 
hívnak.

Első írásos említése a falunak Echieth néven 
történik 1469-ből származó okiratban. 

A törökök ezt a falut is elpusztították, német és 
rác lakosságot telepítetett a területre.

1742-től a Festetics család birtokába került 
a település és megindította a majorüzemét. A 
majorgazdálkodásban váltógazdálkodást foly-
tattak, állatokat (szarvasmarha, juh, selyem-
hernyó) tenyésztettek. Szilváskertet is alakí-
tottak ki.

1840-es években cukorgyár is létesült a telepü-
lésen. Mezővárosi rangot kapott, melyet 1871-ig 
meg is tartott. 1852-ben a Batthyány család sze-
rezte meg az uradalmat, 1882-től a Stern család 
tulajdonába került a terület. Versenylótenyész-
téssel foglalkoztak, híresek voltak az itt rende-
zett hajtóvadászatok.

Az 1896-os millenniumi ünnepségen hét hárs-
fát, „a hét vezér fáit” ültették el, melyek a Rába-
csanak felé vezető úton láthatók.

A világháborúk a falutól is követeltek áldoza-
tokat, tisztelegve hősiességük előtt emlékmű ke-
rült felállításra a faluban.

A falu központjában található kastély a 18. szá-
zadban épült Festetics kastély helyén áll.

1882-ben épült a kastélyt „romantikus” neogó-
tikus stílusban Stern Artúr építette. Eredetileg U 
alaprajza volt, de a II. világháború alatt megron-
gálódott az ÉK szárnya, ezért ezt a részt lebon-
tották. Az épület jellegzetessége a bástyaszerű 

sarkok. A kastélypark különlegessége a japána-
kácfa, mely a visszaemlékezések szerint a hajda-
ni barokk kastély udvarát is díszítette.

A kastéllyal átellenben található a Szenthárom-
ság templom. 1733-ban épült barokk stílusban a 
háromhajós, kereszthajós templom. 1933-ban a 
torony és a szentély kivételével neobarokk stílus-
ban átépítették. 2012-ben felújították. A főoltár 
és a szószék eredeti 18. századi alkotás.

A főoltárkép a Szentháromságot ábrázolja. A 
templom falfestményeit Borsa Antal győri festő, 
restaurátor készítette a 20. században. A temp-
lom északkeleti homlokzata előtt egy Kőkereszt 
áll, melyet 1803-ban állítottak.

A falu lakói számára fontos a hagyományok 
ápolása, megőrzése. Ma is eltáncolják a szent-



49

háromság-napi búcsú al-
kalmával a karéjt, minden 
évben májusfát állítanak a 
faluban és a húsvéti piros-
tojásfestés is elmaradha-
tatlan az itt élők számára.




