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Tragikusan fiatalon, 58 évesen. Több száz barátja, ismerőse, köztük több történész kísérte 
utolsó útjára 2012. július 9-én a villányi köztemetőben. 

A „Tamás Bátya”-ként ismert borász gyermekkorától erősen kötődött a történelem-
hez. Villányba kerülve nem csak a borkészítést sajátította el mesteri fokon apósától. A hely 
története, s elsősorban annak legkiemelkedőbb eseménye, az 1687-es harsányhegyi csata is 
foglalkoztatta. Előbb Szita Lászlóval, majd Varga J. Jánossal és a korszak más kutatóival 
kialakult szakmai kapcsolata, barátsága eredményeként az eseményhez kapcsolódó isme-
retek terjesztője, a velük kapcsolatos hagyományok ápolója lett. Nem csak helyben, orszá-
gosan, sőt — sajátos módszerrel — külföldön is.  

A sajátos eszköz az általa termelt finom vörösbor volt. Egyedi ötletként a csata jeles 
hadvezéreiről — Savoyai Jenőről, Enea Silvio Capraráról, Lotharingiai Károlyról, Károly 
Gusztávról, Miksa Emanuelről, Badeni Lajosról (Türken Louis-ról), Josef Norbert 
Piccolominiről és Lipót császárról — nevezte el borait. Egyik legutolsó bora Zrínyi Miklós 
művének címét (Az török áfium ellen való orvosság) viseli. A palackok előlapját az adott had-
vezér — történészek által beszerzett eredeti metszetekből vett — képe díszítette. A hátla-
pon lévő kisebb etiketten pedig nemcsak a borról tájékozódhatott a nedű élvezője, hanem 
a névadó történelmi tettéről is. Egyedi palackokat készíttetett a korabeli metszetek alapján 
gyártott rézcímkékkel is, melyek egy része a csata jeleneteit ábrázolta. E rézbe metszett 
korabeli ábrázolások nagyított változatai díszítik — borítják be szinte teljesen — „Tamás 
Bátya Pincéjének” falait. Nem véletlen, hogy hazai és külföldi történészek — jeles kutatók, 
kiadók, szerkesztők, tanszéki közösségek stb. — kedvelt helyévé vált a Molnár Tamás há-
zának udvarán álló barátságos épület. 

„Történelmi” borai rendszeresen „szerepeltek” a Társulat és az MTA Történettudo-
mányi Intézete rendezvényein: a dél-dunántúli történészek nyári táboraitól, pécsi és bu-
dapesti konferenciákon, könyvbemutatókon át egy-egy személyhez kötődő rendezvénye-
kig. A Glatz Ferenc által szervezett Thallóczy Kör résztvevői e borokkal öblíthették le az 
Akadémia éttermében fogyasztott vacsorát. A Szakály Ferenc által szerkesztett Pécs a tö-
rökkorban cím kötet Úri utcai (a közben elhunyt jeles szerkesztőre is emlékező) bemutató-
ján Törökország budapesti nagykövete nemcsak a könyvről nyilatkozott elismerően, ha-
nem „az egykori ellenfeleket” ábrázoló palackokról, s azok tartalmáról is. Molnár Tamás 
2003. június 4-én az erre az alkalomra készített Kosáry Cuvée-vel köszöntötte 90. születés-
napján a Társulat akkori elnökét. Mindezzel érdemelte ki a „Magyar Történelmi Társulat 
tiszteletbeli pincemestere” címet. 

És ezen túlmutató tevékenységével is. Számos, a csata és általában a török kor törté-
netét tárgyaló, bemutató rendezvény kezdeményezője, szervezője, anyagi támogatója volt 
az 1990-es évektől. A helyszínt feltáró ásatásokat szorgalmazott, az egykori eseményeknek 
és résztvevőinek emléket állító kompozíciók felállítását javasolta. Már hónapok óta dolgo-
zott a csata 325. évfordulójára emlékező, 2012. augusztusi rendezvénysorozat szervezőbi-
zottság lelkes és odaadó tagjaként, amikor elragadta a halál.  

Családja folytatni kívánja a megkezdett munkát — reményeink szerint — Molnár 
Tamás szellemisége jegyében.  
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