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Bogyoszló a Rábaköz közepén található. Hatá-
rában a Kis-Rába és a Keszeg-ér folyik. 

A falu neve először 1228-ban készült iratban 
található „Bogyuslou” néven. A birtokosai a Ka-
nizsay család, 1536-tól a Nádasdy család, 1681-től 
pedig a herceg Esterházy család voltak.

Az 1500-as évek nehéz terheket róttak a lakos-
ságra (dögvész, erős robot, törökök pusztítása). 
Az ezt követő évtizedekben azonban újra megin-
dult a fejlődés a településen. 

A falu határában kiirtott erdők helyén, a ter-
mékeny szántóföldeken növénytermesztéssel 
foglalkoztak az itt élők. A legelők kiváló lehető-
séget nyújtottak az állattenyésztésre. Juhtartás, 
marha- és lótenyésztés volt jelentős a faluban. 

Az 1848-as szabadságharc 12, az I. és II. világhá-
ború 92 áldozatot követelt a falutól. A falu lakói 
tiszteletük jeléül a templom előtt egy kopjafát ál-
lítottak az emlékükre.

A falu Fő utcáján található Szent Kozma és 
Damján római katolikus templom, mely 1836-
ban épült klasszicista stílusban. Berendezései 
a „Jó Pásztor” domborművel díszített szószék, 

és a fából készült Máriát ábrázoló szobor. 

1941-42 között a magyar szenteket bemutató 
monumentális falképeit Döbrentey Gábor fes-
tette.  A templom harangja egyike az országban 
legkorábbról fennmaradt harangoknak, 1513-ban 
készült.

A templom előtt áll a kesergő Mária-szo-
bor Szent Vendel és Szent Flórián alakjaival 
kiegészítve. 

A település híres fafaragó mesterei Kiss Ernő, 
Áder István, Pintér Jenő. Értékes alkotások ke-
rültek ki kezeik munkájából. Pintér Jenő ma is 
tevékenyen működik. 

A Bogyoszlón élő embereknek nagyon fontos a 
hagyományok őrzése. Kiemelkedő a néptánco-
sok által feldolgozott és bemutatott verbunk, és 
karéj.

A régi iskola épületében található a néprajzi 
gyűjtemény, amely a régi használati eszközöket, 
berendezési tárgyakat mutatja be. Horváth Győ-
ző néprajzkutató gyűjtő és kutató munkája révén 
kerültek ide a paraszti élet, a gazdálkodás eszkö-
zei, régi könyvek, szakrális emlékek. Itt látható 
még a rábaközi fafaragók alkotásait bemutató 
kiállítás, továbbá az Emlékek a régi iskolából el-
nevezésű kiállítás és az Ó-házak című fotókiállí-
tás Varga Barnabás képeiből.

Az épület előtt elhelyezett Tanítók fáján em-
léktábla került elhelyezésre, melyen az elhunyt, 
egykori tanítók neve szerepel.
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