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Bősárkány a Hanság déli részén fekvő nagy-
község. A település nevét 1220-ben, majd 1390-
ben és 1460-ban „Sarkan” néven említik az okle-
velekben, iratokban.

A falu neve a „Sárkány” személynévből vagy 
földrajzi névből keletkezhetett. A 
Bő- előtag a 18. században jelent 
meg a település nevében, a gaz-
dagságot fejezi ki. 

A falu lakossága halászatból, 
lápi gazdálkodásból élt. Birto-
kosok voltak itt a somogyi kart-
hauzi szerzetesek, a Kanizsayak, 
majd a Nádasdyak. 

A török pusztítás a falut is tönk-
retette. Az ezt követő években 
lassan kezdődött meg a fejlődés. 
1681-től Esterházy Pál nádor lett 
Bősárkány földbirtokosa. 

A katolikus vallású lakosságnak 
1733-ig nem volt temploma. A következő években 
egy kis vályogtemplom épült a földesúr és a hívek 
adományaiból.

Az 1848-49-es szabadságharc nemcsak ál-
dozatokat követelt a falutól, hanem a falu 
is szenvedett a bosszúálló osztrákok dühé-
től. Lakosság a Hany szigeteire menekült. 

A települést Schlick tábornok felgyújtotta.  
Ezt követően a település fejlődése lassan indult 

el. Majorgazdálkodás alakult ki. Megújult a bő-
sárkányi gyékényező ipar, mely a falut híressé 
tette.

A világháborúk újabb áldozatokat követeltek a 
falutól, a hősökre emlékezve készült el a Világhá-
borús emlékmű a Petőfi utcában. 

Egyházi dokumentumok szerint a templomot 
1754-ben építették Esterházy herceg adományá-
ból, és a hívek munkájával. Eredetileg egyhajós, 
barokk stílusú épületet 1941-ben építették át. Az 
eredeti berendezési tárgyai részben megtalálha-
tók a templomban. A harangjai közül a régebbi 

1763-ból való, az újabb 1804-ből 
származik. A templom mennye-
zeti freskóját és a főoltárképet 
Márton Lajos festette.

1802-ben készült Kőkereszt 
klasszicista alkotás és artézi kút, 
melyek a templom mellett, a Fő 
téren találhatóak. Talpazatán az 
égre néző Mária szobra áll.

A község északnyugati határá-
ban, a Jánossormorja felé vezető 
út mentén található a Szent csa-
lád szobor. 1750 körül készült, ba-
rokk stílusban.

A község délkeleti határában, a 
maglócai út mellett látható Piéta-szobor, mely 
késő barokk alkotás. 1802-ben készült. 

Bősárkány Fő utcájában Szent Sebestyén, Szent 
Flórián, Szent Rozália műemlék jellegű szobor-
csoportja található. 1750 körül készült, barokk 
stílusban.

A szabadidő eltöltésére látványtó került ki-
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alakításra. A kerékpárutat 2005-ben adták át a 
településen. 

Bősárkány környékén, a Hanság természeti ér-
tékei között kiemelendő a Dél-Hansági éger-sar-
jerdők, a fűzekkel és rekettyefűzekkel átszőtt 
mocsárrétek, a nyíresek, a nádasok, a hínárvege-
táció, és az égerláp.

A Hanság állatvilága is igen gazdag. Megemlít-
hetjük a madárvilágot (pl. fekete gólya, kékvércse, 
túzok), a halállományt (kárász, compó, menyhal 
stb.), a hüllőket (parlagi vipera, siklók stb.), és az 
emlősöket(pézsmapocok, nyest, nyuszt, vidra) is.

A településen Tájház az Árpád utcában került 
kialakításra. A falun élők életét, lakóházuk be-
rendezéseit, a mindennapok során használt esz-
közöket mutatja be.




