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Acsalag a Hanság déli részén, Csornától 10 km-
re található település. A szájhagyomány szerint a 
falu elnevezése az átcsallak szóból ered, hisz úgy 
kellett átcsalni a Hanság szélén élő embereket, 
hogy itt telepedjenek le. Másik változat szerint 
Acsa személynév és egy lakhely jelentésű -lak 
utótag összetételéből vezethető le. De Acsalag 
neve „acsa” szó szitakötőt jelent, a „lag” jelentése 
rét, legelő. 

A község írásos említése 1696-ban történik elő-
ször egy adófeljegyzésben, pedig már az őskor-
ban éltek itt emberek. Ezt régészeti kutatásokon 
talált lelet (csiszolt kőbalta) is bizonyítja.

A település a Kanizsai család, Nádasdy család, 
majd az Eszterházy család birtokában volt 1945-
ig. A törökök pusztítása idején, valamint a Rá-
kóczi szabadságharc idején a császári labancok 
támadása elől Acsalag lakói a Hanság mocsárvi-
lágába menekültek. Az 1700 évek elejétől azon-
ban a fejlődés folyamatosan elkezdődött. Elkezd-
ték irtani a használhatatlan lápi erdőségeket és 
a mocsárvilágot. A Hanság lecsapolásával egyre 
nagyobb területek lettek alkalmasak mezőgaz-
dasági művelésre.

A lakosság megélhetése a vízhez kötődött, ha-
lászattal, csikászattal, pákászattal foglalkoztak, 
valamint juhot és szarvasmarhát is tenyésztettek.

A település lakossága folyamatosan növekedett, 
de a lakosok egy része elszegényedett. Ennek ha-
tására sokan más falvakba költöztek, kivándo-
roltak Amerikába. 1945 tavaszán felosztották Es-
terházy herceg birtokait, újra kezdett fellendülni 
a gazdálkodás. Ezt a termelőszövetkezet mega-
lakítása törte meg, eltűnt a paraszti életforma a 
faluban.

A községtől nem messze van a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park. A Rábca folyó pedig körülbelül 2 
km-re folyik. A falun át vezet a hansági kerékpá-
rút, mely a sportolásra, kikapcsolódásra vágyó-
kat vonzza a településre.

Acsalag építészeti értékei között kiemelkedő 
a Szent Lőrinc tiszteletére felszentelt római ka-
tolikus templom. A templomot a 18. században 
építették és 1939-ben kibővítették. Berendezése 
barokk stílusú, főoltára és szószéke az 1770-es 
évekből való.  Az oltárkép Szent Lőrinc vértanú-
ságát ábrázolja.

A templomtól nem messze van a Szent Flóriánt 
és Szent Lőrincet ábrázoló szobor. Kissé távolabb 
a Szentháromság oszlop. A Millenniumi emlék-
parkban található a Millenniumi emlékkő. Az I. 
és II. világháborúban elesett acsalagi áldozatok 
előtti tiszteletből Hősi emlékmű került felállítás-
ra a Fő utcában.

A falu határában a Csatári felé vezető úton egy 
kereszt található fehér képpel. A kegyeleti em-
lékhelyre búzaszenteléskor körmeneten mennek 
ki a lakosok.

A falu számára fontos a hagyományőrzés. A 
Csiripiszli Néptánccsoport, a Kéknefelejcs asz-
szonykórus tagjai hűen ápolják, megőrzik a 
hagyományokat. 
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