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A Lökösháza előtti úton balra, egy 
körülbelül 600 méteres bekötőúton lehet 
eljutni a Bréda-majorban álló kastélyig. 
 
 
 
 
Lökösháza területét 1725-ben kapta meg 
a császári lovastiszt, Edelspacher 
Zsigmond. Nőági örököse, Bánhidy János 
1770-ben a velencei patrícius család 
leányát, Capetta Krisztina Annát vette 
feleségül. 
A velencei asszony veje, Vásárhelyi János 
(Arad vármegye alispánja) építtette a 
Bréda-kastélyt, valószínűleg 1810. körül. 
 
Az építtető feleségének ösztönzésére a 
kastély Andréa Palladio építész vicenzai 
Villa Rotondájának majdnem hű másolata 
lett. Szintén feltételezés, hogy a Bréda-
kastély talán Pollack Mihály tervei alapján 
készülhetett. 
Az 1948-as lakosságcsere alatt a 
komornyik, nevezett Leszkó és a felesége 
a kastélyban található valamennyi 
értéktárgyat ellopva, valósággal 
kifosztották a kastélyt. A fellelhető vasúti 

szállítójegyzékek alapján, csak az "egyéb 
vagyontárgyak" 6 azaz hat vagonnyi 
mennyiséget foglaltak magukban. 

 
 
Később a hátramaradt Leszkó rokonok a 
még mozdítható "értékeket" (mester-
gerendák az istállók födémzetéből és más 
hasonló értéktárgyak) is kivitték magukkal 
Csehszlovákiába. 
Az azóta eltelt időben a kastélynak a 
Bánkúti Állami Gazdaság majd a 
Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinát 
volt a tulajdonosa és irodaházként 
működött. Miután eladták a Kevermesi 
termelőszövetkezetnek és ezt követően 

több tulajdonosa is volt teljesen leromlott 
az állapota. 
A kastély rommá vált, és már sokan 
gondolták, hogy valószínűleg soha sem 
lesz helyreállítva. A környező 
kastélyparkot kivágták. Néhány fa még A 
toszkán oszlopos, oromzatos timpanon a 
hatalmas fák között igen szép látványt 
nyújt. A kastély jelenlegi tulajdonosa 
kitűnő precizitással újíttatta fel a kastélyt. 

 
 
 
 
 
(Forrás : Bréda kastély blog) 
„A kastélyt 2004-ben láttuk meg először 
szomorú elhagyatottságában, az 
elburjánzott aljnövényzettől szinte 
megközelíthetetlenül, de amikor áttörtük 
magunkat a bozóton, olyan nagy hatást 
tett ránk magányos méltóságával, hogy 
elhatároztuk, ezt a kastélyt meg-mentjük a 
végromlástól.  
 
A Vásárhelyi-Bréda Kastély Magyarországon, 
sőt Közép-Európában egyedülálló palladieszk, 
négy timpanonos, toszkán oszlopos kastély, 
amely Palladio legnevezetesebb, Vicenzában 
található Villa Almerico-Capra (La Rotonda) 
utánérzése. 
Stílusát tekintve a kastély a mediterrán tájat 
idézi, a klasszikus korok nagyjainak épületeit 
hozza elénk, a XIX. század hajnalának 
romlatlan és hőn vágyott romantikáját 
csempészve falai közé.  

A kastély 2009-ben új, piros tetőt kapott, 
és a 2010. év folyamán sikerre vitt 
pályázat megteremtette teljes 
megújhodásának nemtelen, de szükséges 
feltételének talán legfontosabbikát, a 
pénzt.  
A tavasz – megújhodás, a kastély 
felújítása elkezdődött, s reményeink 
szerint 2012 tavaszán üde arccal várja, 
hogy megsimogasd tekinteteddel. 
 
Bizalommal lépünk tehát ez egészen új, 
eredeti megoldásokat felmutatni képes 
tartalommal felruházott kastéllyal a 
nyilvánosság elé. 
 
Projektzáró rendezvény 2012. 
december 28.  
A 2012-es év utolsó napjaiban lezárult a 
kastélyfelújítási projekt. 
Ez annyit jelent, hogy a külső munkálatok 
teljes mértékben elkészültek, a kastély 
belülről is megújult, s már csak néhány 
dolgot kell megtenni a tavaszi, előre 
láthatóan márciusi nyitásig. 
 
Nyílt nap – 2013.03.03.  
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az 
európai állampolgárok éve alkalmából 
elindította az Uniós Fejlesztések nyílt 
napja – séta a kulisszák mögött 
elnevezésű programját. Célunk az, hogy 
megmutassuk, az európai uniós tagság 
mennyi mindennel járult hozzá 
Magyarország kulturális fejlődéséhez. 
A programmal kapcsolatos további 
részletekért kérjük, hogy látogasson el a 
www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapra. 
Sajnos eddig nem volt lehetőségem a 
kastélyt bemutatni saját képalbummal, így 
az Interneten elérhető képek közül 
töltöttem le néhányat, a kastély 
engedélyével és használtam fel a 
bemutatásra, népszerűsítéshez. 
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2013. március 2-án lezajlott az els ő, nem kastélynyitó rendezvény , a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséggel közösen megrendezésre kerülő Nyílt Nap. 
Ezzel még nem nyitotta meg a kapuit a kastély, de egy napra bárki ingyen 
megnézhette, meddig jutott a kastély team-je a berendezésekben, látnivalók 
elhelyezésében. 
A kastély várhatóan 2013. április-májusában nyitja meg a kapuit, akkor teljes 
fényében.  
Összegzésként elmondható, nagyon jól sikerült napot zárt a kastély ezen a 
szombaton.  
Néhány kép azoknak, akik nem jutottak el aznap.  

 
 
 
Nézzük csak bővebben azt a világszínvonalú épületvetítési produkciót, melyet a 
Breda Kastélyban lehet majd látni a nyitást követően. 
A világhírű művészek, a Bordos.ArtWorks és Alkotótársai, vagyis Zsolt L. Bordos 
projektvezető és Alkotótársai nagyon hosszú éveken keresztül dolgoztak ezen a 
projekten. 
Nemcsak maga az épületfestészeti rész egyedi és meg ismételhetetlen, hanem 
maga a zene is csak és kizárólag erre a projektre k észült.  
A Bordos.Artworks és Alkotótársai ma már a világ összes pontján ismertek és 
elismertek, a legnagyobb országoktól a legkisebbekig. A Breda Kastélynak készített 
produkcióval Lökösházát, és magát a kastélyt a világban harmadik helyre állították 
abban a csoportban, ahol egész éves épületfestészeti programot lehet majd látni. Az 
első kettő Dubaiban és Kínában látható, s ezek a produkciók is a Bordos.ArtWorks 
és Alkotótársainak köszönhetők. 
Aki tehát a későbbiekben megtekinti ezt a produkciót a kastélyban, minden 
tekintetben egyedülálló produkcióban gyönyörködhet hosszú perceken keresztül. 
 
A szombati nap záró akkordjaként, abból a fényfestészeti produkcióból lehetett látni 
kb. 10 perces részletet, melyet majd a nyitást követ ően, 50 percig lehet csodálni. 

 

Képek a 2013. március 2-ai nyílt napról  Épületfestészet - fényfestés  


