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Árpás a Rába parton, a 83-as útról Téten, Móri-
chidán át érhető el. A falu két részből áll: a Rába 
partján fekvő Árpás és a Rába jobb partján elte-
rülő Dombiföld. A falu elnevezése származhat 
az itt lakók által termelt fő terményből, az árpa 
főnévből, de a Rába ágát is Árpásnak nevezték. 

A település ismert első okleveles megemlítése 
1030-ből származik. Már az újkőkor idején éltek 
itt, ezt a régészeti ásatások során talált leletek is 
bizonyítják. 

Később besenyők laktak ezen a területen, majd 
a török had portyái pusztítják el a falut 1594-ben. 
Az üres telkekre kezdtek visszatelepülni az árpá-
siak, valamint rácokat telepítenek, de ők 1619-
ben elhagyják a falut.

A kuruc harcok pusztításait az 1709-es pestis-
járvány tovább növelte. Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc, a kivándorlás Amerikában, a 
világháborúk a népesség számának csökkenésé-
hez vezettek. A faluban két felekezet van, kisebb 
részben evangélikusok, nagyobb részben katoli-
kusok az itt lakók.

A templomot 1251 körül Szent Jakab tisztele-
tére építette az egykori premontrei prépostság. 

1526-tól a premontrei apácák laktak itt, majd a 
török hódoltságot követően a nagyszombati kla-
risszák. 1750-ben barokk stílusban átalakították. 
1992-ben a helyreállítás során eredeti állapotába 
állították vissza román stílusból a gótikába hajló 
templomot. A két torony között, a templom be-
járatánál a kapu felett láthatjuk a román kor fél-
körívét, de a kapubélet külső oszloppárja már gó-
tikus csúcsívben találkozik. A szentély keskeny, 
csúcsíves ablakai is gótikus stílusúak. 

Faluközpontban található az 1780-ban épült a 
nyolcszög alaprajzú Nepomuki Szent János ká-
polna. Az ajtajában Szent Ferenc és Szent Klára 
szobra áll, a falfülkében Nepomuki Szent János 
szobra látható. 

19. század végén állították a Nepomuki Szent Já-
nos kápolna mellé a fa haranglábat és kőkeresztet. 
A közelben látható I. világháborúban elesett árpá-
siak emlékére az 1920-as években állított emlékmű.

A település és környéke, a Rába közelsége, a 
fasorok, kisebb ligeterdők, rétek, a gazdag állat-
világ révén kedvelt kirándulóhely. A Rába folyó 
partján lehet sétálni az Erzsébet-ligetben, ahol 
valaha Erzsébet királyné pihent meg. 

A Rába vonzza a vízturistákat, hídfőjénél vad-
kemping alakult ki. Az idelátogatók a folyópart-
ján túrázhatnak, bográcsozhatnak, megcsodál-
hatják a környék növény- és állatvilágát.

A jeles napokhoz kötődő népszokásokat még 
ma is ápolják a falubeliek. Ilyen a locsolás, a má-
jusfaállítás, a lucázás és az aprószentekkor járó 
„mustározás”. A falu búcsúja Szent Jakabra emlé-
kezve július utolsó vasárnapján van.
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