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Rábcakapi Magyarország északnyugati ré-
szén, a Kisalföldön, a Rábca jobb oldalán he-
lyezkedik el. Régészeti ásatások során talált 
leletek bizonyítják, hogy már a korai közép-
kor idején éltek itt emberek. Első okleveles 
említése 1209-ban kelt iratokban található 
„Terra Capi” néven. Az elnevezés a magyar 
kapu főnév „-i” képzős származéka. Az egy-
kori határt védő gyepűrendszer átjárójának, 
kapujának nevezték ezt a helyet. A Rábca elő-
tag a folyó közelségére utal. A falu a mai nevét 
1908-ban kapta.

A település 800 éves fennállásának alkal-
mából emlékkő került felállításra a Fő utcán. 
Vésete a falu címere, a Magyar Királyság tér-
képe, benne a jelenlegi Magyarország térké-
pe és a falut jelző pont. Az emlékmű feliratai: 
„Rendületlenül”, valamint „Terra Capi 1209-
800-2009 Rábcakapi”.

A falunak több birtokosa is volt: a mórichi-
dai prépostság, a Kapy, az Enyingi Török csa-
ládok a budai és a móri apácák, a nagyszom-
bati klarisszák.

A lakosság az 1600-as évek elején már evan-
gélikus volt. Ekkor még nem volt templom a 

faluban, hanem egy imaház. 1719-ben sárból 
építették fel a templomot. 1720-ban kapott 
harangot. 1756-1764 között a kapiak nem 
gyakorolhatták az evangélikus vallásukat, a 
templom állaga megromlott. 1788-ban kezd-
tek új templom építésébe, melyet a következő 
évben a Mennybemenetel ünnepén szenteltek 
fel. Ezt a templomot 1889-ben újították fel, 
toronnyal egészítették ki, orgonát építettek, 
megújult a belső berendezés is. 1996-ban, 
majd 2014-ben újabb felújítás következett és 
így alakult ki a mai templom formája. 

A faluban kialakított tájház egy 1786-ban 
épített házban történt. A jellegzetes kisalföl-
di zsöllérház helyreállítása során szem előtt 
tartották az eredeti formákat, anyagokat. Az 
épület berendezése nagyrészt a házban ma-
radt tárgyakkal történt, ami hiányzott, azt a 
falu lakói ajánlották fel. 

Az itt élők főleg állattartással foglalkoztak. 
A magasabb fekvésű földeken gabonát ter-
mesztettek. A ma itt élők életformájára is ezek 
a tevékenységek jellemzőek. Kiemelkedik két 
család a faluban a saját készítésű, termelésű 
helyi termékeikkel. A Kriskó sajtműhely 2011 
óta készít friss, füstölt és érlelt sajtokat, több-
féle túrót. A Rábca Biokertészet pedig 1993 
óta foglalkozik ökológiai gabona-és zöldség-
termesztéssel, almatermeléssel.
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