
Maglóca 

Maglóca község a 85-ös és a 86-os főút között található kis település, aBősárkány és 

Barbacs közti közút mentén fekszik egy földhátságon, amelyet keletről és nyugatról 

is a Hanság idáig lenyúló mocsarai, vizenyős területei határoltak az elmúlt 

századokban. Maglóca határából az ősi korok emlékei is előkerültek (csiszolt 

kőbalták, kőpengék, csontár). A Gyimos-dombról 2 korai avar sír néhány ékszere 

került felszínre. A falu neve Kiss L. szerint szláv eredetű: a délszláv „magilica” 

(sírdomb) szóból származik, de magyar névadás is feltételezhető 

a Maglószemélynévből, esetleg a magyal növénynévből. 

Megközelíthetősége: Csornával, Bősárkánnyal autóbuszjárat köti össze. Győrbe 

szintén el lehet jutni közvetlen buszjárattal, de a bágyogszováti vasútállomásról – 

ahova busz megy – vonattal is. 

 

Első ízben 1220-ban említik nevét „villa Magluca” alakban a szomszédos Barbacsot 

eladományozó oklevélben. Maglócát 1529-ben és 1543-ban a törökök elpusztították. 

A falucska elnéptelenedett, és csak kb. 25 év múlva vált ismét lakottá. 1645-ben a 

terjeszkedni akaró bősárkányiak átszöktetették Maglócáról Szalai Péter jobbágyot és 

erővel Bősárkányhoz csatolták földjeit, mert urukat, Nádasdy Ferencet 

hatalmasabbnak vélték, mint a maglócaiakét, a csornai prépostot. A kuruc kor 

csatározásai tovább csökkentették a lakosság számát, így a csornai prépost 1714-ben 

telepítési körlevelet intézett a Rábaköz népesebb falvainak családjaihoz kérve őket, 

hogy telepedjenek le Maglócán. Négy év múlva már 120 a lakosok száma. E több 

évtizedes telepítési hullám családjainak leszármazottjai alkotják ma is Maglóca 

őslakos rétegét. 1764-ben kezdték építeni a templomot, amely a század végére 

készült el teljesen, de a pap Barbacsról járt át. 20 év múlva már iskola is volt. A 

faluban csak kántor működött, aki tanító is volt egyben. 

Az 1848/49-es szabadságharcban a falu 3 katonát adott a honvédseregbe és Dombos Márton 

szabadcsapat kapitányaként vett részt a harcokban. 1850-ben már 34 házról és 287 lakosról 

tudni, amikor az „úrbéri elkülönözés tárgyában” egyezség született a falu és a prépostság 

között. A XX. sz. elején a 3 km-re lévő Csatáriamajorból is idejártak a tanulók iskolába. Az 

innen elszármazott és meggazdagodott Pusztay Márton 10 000 osztrák forintot hagyott a 

község tanítójára fizetés-kiegészítésként, amelyből évente 6%-ot kapott meg. 

Az I. világháború harcterein a falu 12 fia halt hősi halált. Az 1919-es vörös uralom ellen 

szervezett csornai felkelésben a faluból fehér zászlós szekerekkel mentek Csornára „tüntetni”. 

Közigazgatásilag Maglóca Barbaccsal és Acsalaggal együtt már ekkor is a bősárkányi 

körjegyzőséghez tartozott, de 1941-ben Barbacs központtal külön jegyzőséget szerveztek, 

amelyhez Maglóca is tartozott. Közös költségen még jegyzőlakást is építettek Barbacson. 



 

A falu I. Világháborúban elesett hősi halottai 

 A II. világháborúban 13 maglócai lakos áldozta életét. Az iskola leépítése is megkezdődött: 

1946-tól a felső tagozatosok Barbacsra, és Bősárkányba jártak át, majd néhány év múlva csak 

Barbacsra, Maglócán 1–4 összevont osztály maradt egy tanítóval. 1975-ben teljesen meg-

szüntették az iskolát és az önálló községi tanácsot. 

 
 

A falu II. Világháborúban elesett hősi halottai 

A falu közigazgatási besorolása: a rendszerváltás óta helyi önkormányzat működik, 

Bősárkánnyal körjegyzőséget alkotva. 

   



A falu jelképei 

Az önkormányzat címere: Maglóca régi, 18. századi pecsétjének rajzolata alapján készült, 

amelynek eredeti lenyomata megtalálható a Soproni Állami Levéltárban, egy 1799-ben 

keletkezett iraton. A címer alapja csücskös talpú pajzs, amely formailag a falu egykori 

földesurainak, a premontrei rendnek a címerpajzsával egyezik.  

A címer mezejében jobbra néző valósághű ábrájú és színezésű ekevas van, alatta három 

különálló levelek nélküli, fehér szirmú virágszál látható, mindezeket jobbról-balról egy-egy 

zöld szimmetrikus elrendezésű pálmaág keretezi.  

A címermező aranysárga színe a gabonatermesztésre, az ekevas a földművelésnek a falu 

múltjában és jelenében betöltött jelentőségére utal, a három mezei virág a természettel való 

állandó kapcsolatot jelképezi. 

Az említett címeralakokat övező pálmaág a késő barokk kortól kezdődően jelenik meg 

díszítőelemként. Vallásos jelentése is van: a halál feletti győzelmet, az örök élet elnyerését 

jelképezi. Krisztust is pálmaágakkal köszöntötte a nép a Jeruzsálemi bevonulásakor. 

A kereszténységükért megölt vértanúkat is pálmaággal a kezükben szokták ábrázolni. 

Maglóca templomának pedig Szent Bertalan vértanú a védőszentje.  

Maga a falu is többször éledt újjá a történelme során elszenvedett pusztítások után. Azt 

reméljük, hogy a későbbiekben is jelképezi ez a pálmaág Maglóca folytonos újjáéledése általi 

örök életét. 

 

A zászló téglalap alakú, közepén a falu címerével. Színei a zöld és aranysárga a falut 

körülölelő természeti környezetet,  zöld vetést és helyi réteket idézik. A címer alatt „Maglóca” 

felírat és az 1220-as évszám a falu első írásos említésének dátuma látható. 

 
 

A falu egyik szép épülete 

Évszázadok óta a falu lakossága a mezőgazdaságból élt, hiszen a hátság szántóföldjei mindig 

jó termést biztosítottak. A legmagasabb lakosságszámot 1943-ban érte el: 74 házban 369 

lakos élt. Ekkor még működött a faluban iskola.1945 májusában felemás módon történt a 

földosztás, nem a maglócai határban, hanem Acsalagon túl, a volt uradalmi földeken. TSZ 

csak 1959-ben alakult „Rákóczi MgTSz” néven. Az 1960-as évekre a lassú fejlődés a 

jellemző. A munkaképes lakosság nagy része Győrbe járt ipari munkásként, de ők sem adták 

fel a háztájit.  



Az 1970-es években lassan hanyatlásnak indul a község. A faluban 80 házban már csak 256-

an laknak. Nőtt a fiatalok elvándorlása, a TSZ-t a többi környékbeli szövetkezettel együtt a 

bősárkányihoz csatolták 1975-ben. 

A rendszerváltás után már csak 135 lakosa van a falunak, zömmel nyugdíjasok. Osztrák és 

német állampolgárok több hétvégi házat vettek családjukkal. Az innen elszármazottak sem 

adják el szüleik halála után a szülői házat, hanem hétvégi házként használják. Lakóinak 

száma 2006-ban 96 fő , a lakások száma pedig 69-re csökkent. A lakosok többsége 

nyugdíjas. Az aktív lakosság egy része ma is mezőgazdaságból él, többen naponta bejárnak 

győri, csornai vagy jánossomorjai munkahelyükre dolgozni. 

A település területe 577 hektár. Önálló bolt nem működik, a lakossági ellátást mozgóboltok 

(kenyér, tej, palackos gáz) biztosítják. Meleg-konyhás vendéglátó-egységgel nem rendelkezik, 

kereskedelmi szálláshely sincs a faluban. 

A rendszerváltás után az önkormányzat a falu és a templom csinosításába fogott. A lakások 

vezetékes ivóvízzel ellátottak, kiépült a telefon- és földgázhálózat. Tervezik a 

szennyvízcsatorna-rendszer megvalósítását is. 

 


