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Degenfeld egy régi nemesi család, a XIII. szá-
zadban tûnnek fel Svábországban. Magas ál-
lású politikusok és katonák voltak. Különö-
sen kitûntek, mint hadvezérek a törökök
elleni háborúban.

A család házasságok révén szoros kapcsolatba került mag-
yar fõúri nemzetségekkel, így a Teleki, a Tisza és a Bethlen
családdal. A famíliát megtaláljuk a legjelentõsebb tokaji bir-
tokosok sorában is.

Degenfeld Imre (1810-1883) nemcsak neves mecénása volt
a református egyháznak, hanem egyben tehetséges és elõrelátó
üzletember is. A Tokaj-hegyaljai Bormívelõ Egyesület egyik
alapítója volt.

A pincészet épületegyüttese 1872-1874 között épült vin-
cellérképezdének, melynek létesítésérõl maga a király döntött.

A Terézia dombon magasodó, a borvidék egyik jelképének számító
Terézia kápolna felújítása és a környezet rendbetétele a család terve,
illetve a borturizmus további fellendítése szerepel céljai között, a régió
népszerûségének növelése érdekében.
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Degenfeld Sándornak, mint a téglási és baktalórántházai
birtokok utolsó tulajdonosának, és örökösének, kárpótlási je-
gyekkel a Tokaj-hegyaljai árveréseken kb. 80 ha szõlõt sikerült
megvásárolnia, majd azt a szõlõbirtokot, amelyen a Kastély-
szálló alapját képezõ vincellérképzõ iskola épülete is található. 

Az épületegyüttest Salamin Ferenc építész, � Makovecz
Imre tanítványa volt � tervezte, aki jelenleg Szerencs és kör-
nyéke fõépítészeként tevékenykedik, akinek jellegzetes stílusj-
egyei az óriási boltívek, valamint a fa és üveg kombinálása volt.

Az utolsó tíz évben tarcali központtal egy modern szõ-



lészet-borászat létesült, Degenfeld Sándor leánya, Mária grófnõ
és veje, Dr. Thomas Lindner vezetésével.

A borok kiváló minõségûek, itthon és külföldön számos
díjat nyertek. 1999-ben a család újabb beruházásba kezdett.
Visszavásárolta a Tokaj fõterén álló, egykor a család tulajdo-
nában lévõ, elhanyagolt állapotú Degenfeld Palotát. Az épület
teljes átalakítása és felújítása után, mûködõ konferencia és tu-
risztikai központot hoztak létre. A ház egy elegáns éttermen
kívül otthont ad egy pinceborozónak, egy borszaküzletnek,
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bérelhetõ irodáknak és üzlethelyiségeknek, panziónak, konfe-
renciatermeknek és egy panoráma kiállító teremnek.

A család 2003-ban a borászat szomszédságában álló vin-
cellériskola mûemlék épületét felújítatta és az épületben Tokaj-
hegyalja egyetlen négycsillagos kastélyszállója nyitotta meg
kapuit.

A szálloda festõi környezetben, egy öthektáros park kö-
zepén, szõlõültetvényekkel körülvéve található. A szállodában
húsz kétágyas szoba és egy lakosztály várja a vendégeket. Az
empire bútorzat, a kárpitok és a színek harmóniája régi idõk
hangulatát ötvözik a jelen kényelmével. Az antik bútorok, régi
festmények, velencei csillárok 19. századi miliõt idéznek és
elkápráztatják a betérõket. Itt valóban elmondható, hogy a
kényelmes és szép fotelek, a márvány kandalló melege nyújtot-
ta komfort egy pohár tokaji bor mellet élvezhetõ leginkább.

Az elegáns étterem, a hangulatos nyári terasz, az ételek és
borok harmóniája valódi gasztronómiai élményeket kínálnak a
borvidékre érkezõknek. A különterem biztosítja a hivatalos és
családi rendezvények magas színvonalú lebonyolítását. 

A tokaji borok színvonalához méltó szálláshely létrehozása
volt a cél, mely mára a tokaji borvidék borturizmusának kiin-
dulópontja.

Az épület 2004-ben az Építõipari Nívódíjat �mûemlék-
helyreállítás, rehabilitáció� kategóriában nyerte el.

Szerzõ és fotó: Egresi János
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