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Máté Mihály

1954. 07. 24-én született egy Dombóvártól 
északra lévő faluban, Kocsolán. Itt is nőtt 
fel, szülei tanítók voltak. Máté Mihály a 
családban soha nem hallott cigányozást, 
gyermekkorában a világ legtermészete-
sebb dolgának tartotta, hogy együtt ját-
szik a cigány gyerekekkel. Élete első és 
utolsó nyaklevesét akkor kapta az apjától, 
amikor a körmenet láttán gúnyos meg-
jegyzéseket tett a katolikusokra. „Mindenki 
hitét tisztelni kell” – mondta az apja. Pedig 
a legkevésbé sem volt vallásos. (Czene, 
2006) Felnőve előbb a szülőfalujában, 
Kocsolán matematika-kémia szakos tanár-
ként dolgozott, majd 1981-tõl belépett a 
rendőrség állományába, s rendőrként tevékenykedett Dombóváron. Máté Mihály, 
ahogy később a vele készült kevés interjú egyikében fogalmazott, nem akarván szé-
pítgetni a valóságot: pályaválasztásában az is erősen szerepet játszott, hogy egy 
rendőr majdnem háromszor annyit keresett, mint egy falusi tanító. Nyomozó lett 
tehát Dombóváron. „Akkoriban a helyi kapitányságon – és alighanem országszerte 
– az volt a szokás, hogy amikor előállítottak egy cigány embert, rögtön lekevertek 
neki három pofont, és csak utána kezdődött a kihallgatás.” Máté Mihálynak ez na-
gyon nem tetszett. Kollégái először „cigánybérencnek” nevezték, majd ráosztották 
az összes olyan ügyet, amelyben akár gyanúsítottként, akár sértettként cigányok is 
érintve voltak. 
 Ezt azonban egyáltalán nem bánta. „Azok, akik ellenségként tekintenek a cigá-
nyokra, nem is sejtik, hogy mennyi szeretetet és tiszteletet kaphat tőlük az ember” 
– osztotta meg élményeit Máté Mihály a fent hivatkozott interjúban. (Czene, 2006) 
Legtöbb vesződsége nem a cigányokkal, hanem saját munkatársaival akadt: „Ha 
valamelyik rendőrről megtudtam, hogy disznóságot csinált, nem jelentettem fel se-
hol. De attól fogva nem szóltam hozzá.” – vallott mindennapi munkája küzdelmeiről.
 Az 1980-as évek elejétől került kapcsolatba először a Dombóváron élő, majd raj-
tuk keresztül a kaposvári, budapesti és oroszlányi colári közösségekkel. 
 Ekkor kezdi meg pályafutásának egyik legjelentősebb tevékenységét, elkezdi 
gyűjteni a cigányokról megjelenő publikációkat. Minden írásos anyagot igyekezett 
összeszedni, s eredeti, vagy másolt formában gyűjteményébe rendszerezni, ami a 
magyarországi cigánysággal kapcsolatosan Magyarországon megjelent – a nagy 
szakirodalmi összefoglaló művektől kezdve a kutatási beszámolókon, s ezek publi-
kált közleményein át a napilapok újságcikkeiig terjedően. Anyagát katalogizálta, az 
összes tételt számítógépre vitte, s ezáltal egy jól rendszerezett, témakörönként, 
szerzőnként, vagy évenként is jól visszakereshető adatbázist hozott létre. E gyűjtő-
munkát nem csak saját örömére végezte Máté Mihály, de annak hasznaképpen több 
publikációban, kiadványban törekedett egyes szegmenseit szakirodalmi bibliográfi-
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ák formájában a nagyközönség elé tárni, hogy így közreadva most már az olvasó, 
kutató is tudja, az egyes témákban hol, milyen írások érhetők el. (Cserti, 2006) Ennek 
a szándéknak az eredményeként jelent meg a PTE BTK Romológia Tanszékén 2003-
ban a tanszék Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok című sorozatának 11. köteteként 
a Tematikus bibliográfiák I. – Cigány tanulók oktatása, nevelése, valamint 2006-ban a 
GS 17. köteteként a Tematikus bibliográfiák II. – Cigány foglalkozások, cigány mester-
ségek című bibliográfiai gyűjtések a szerző kommentárjaival és szakmai tanulmánya-
ival kiegészítve.
 Egyedülálló anyagot gyűjtött össze a colárikkal kapcsolatban: egy új forráscso-
port, a házalókönyvek felfedezése és kiaknázása is a nevéhez fűződik.
 2000-ben beiratkozott a PTE BTK akkor induló romológia szakára, s így az or-
szágban az első évfolyammal együtt szerzett romológus bölcsész diplomát 2003-
ban1. Huszonöt év után elege lett a szolgálatból, és amint megtehette, leszerelt. 
Tudományos érdeklődésének különcsége, a cigányokkal szembeni humánus attitűd-
je és elkötelezettsége, s a rendőrségi munka kritikus bírálata miatt feletteseivel, 
kollégáival sokszorosan összekülönbözve – idő előtti nyugdíjazását kérte. Később, 
már ötvenegynéhány éves fejjel a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karának Interdiszciplináris Doktori Iskolájában, a Néprajz – Kulturális Antropológia 
Doktori Program keretében folytatott tanulmányokat. 
 Különösen a dombóvári „oláhcigányok” egy csoportjához, a házaló szőnyeg- és 
textilkereskedő „colárikhoz” fűzte bensőséges barátság. Doktori disszertációjának 
témája – nem véletlenül – e csoport története, rokonsági viszonyai, életmódja volt, 
általában a házalókereskedés tágabb kontextusába ágyazva.2 Tudományos munkás-
ságának kisebb szeletét tette ki a publikálás, néhány fontosabb tanulmánya azonban 
a colári közösség tudományos feltárásához köthető.3

 A rendőri múltjától továbbra sem szakadt el, a rendőrök cigányellenes nézetei, 
attitűdjei izgatták, s ez ellen szeretett volna minél többet tenni. A sajtó elé állt a 
rendőrségen belüli gyűlöletbeszédet elítélő és bemutató megnyilatkozásaival. 
 A rendőrség egyik belső használatú honlapján sorra megjelenő, a cigányokat becs-
mérlő  szégyenteljes hozzászólásokra egy CD-n kiadott gyűjteménnyel hívta fel a fi-
gyelmet, egy cigány származású aktív rendőrrel közösen. Több támadást is kapott ez-
után, hogy a cigányellenes véleményeket csokorba gyűjtő CD kiadása árt a rendőrség 
hírnevének. Máté Mihály úgy gondolta, összehasonlíthatatlanul többet ártanak azok, 
akik rendőrként ilyen nézeteket vallanak. A figyelemfelhívás mindenesetre tökéletesen 
sikerült, az országos rendőrfőkapitány felfüggesztette a honlap működését, és belső 
vizsgálatot rendelt el. Ennek ellenére nem érezte lezártnak a helyzetet, jól látta, hogy 
a cigányellenesség újra és újra erőre kap. Bírálta az állományba kerülést megelőző al-
kalmassági vizsgálatot, ami elvileg arra volna jó, hogy segítségével ki lehessen szűrni a 
rendőri pályára nem alkalmas egyéneket, például a rasszista, előítéletekkel terhelt 

1 Szakdolgozatát A cigány tanulók oktatása-nevelése témakörében megjelent írások biblio-
gráfiája CD lemezre feldolgozva címmel védte meg.

2 Gyászhír – Máté Mihály. szerzõ: PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2013. 
szeptember 02. http://www.btk.pte.hu/hirek/1320

3 Máté Mihály:  Abroszárusok. A colári cigányokról – Magyarország legkisebb cigány cso-
portjáról. Beszélő Online. 2009. október, 14. évfolyam, 10. szám. http://beszelo.c3.hu/cik-
kek/abroszarusok 
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embereket. De Máté Mihály e tekintetben is szkeptikus volt. Szerinte a rendőrségi pszi-
chológiai teszteknek nincs sok értelmük: „Dombon ülő vadászkutya legyek, ha ezeket 
valaki becsülettel kiértékeli.” – mondta nyíltan vállalva véleményét. (Czene, 2006) 
 A cigány nyelv népszerűsítéséért is sokat tett, a világhírű USBORNE Kiadó színes, 
szórakoztató képekkel illusztrált szótárai sorában. A kezdők cigány nyelvkönyve, s a 
könyv végén a rövid nyelvtani összefoglaló, ragozási táblázatok, s a magyar-cigány 
szójegyzék Máté Mihály közreműködésével jelenhetett meg. 
 Rövid, de súlyos betegség után távozott Máté Mihály 2013. augusztus 28-án. 
Kitűzött célja, amire az életét feltette, részben valósulhatott csak meg. Doktori fo-
kozatszerzése során túljutott disszertációja műhelyvitáján, de néhány hónapra a 
nyilvános védéstől, a gégerák közbe szólt. Életműve torzó maradt. Gyűjteményének 
sorsa még nem rendeződött megnyugtatóan. Jelentőségét érzékelteti, hogy több 
kutatóhely, szervezet is érdeklődött az anyag iránt, s szerette volna azt saját gyűjte-
ményének kereteibe integrálni. A hagyatéki eljárás után az örökösök még nem dön-
töttek annak sorsa felől, az egyik legteljesebb forrásgyűjtemény a cigányságról 
megjelent nyomtatott anyagokról így jelenleg dobozokban várja sorsát.
 S végül egy lelkes forráskutatónak, a forrásokat bibliográfiai rendezettségükben 
értelmezni tudó szakembernek tartozunk annyival, hogy ezúttal az ő műveiről ké-
szüljön bibliográfiai lista:

Máté Mihály: Házalókereskedő cigányok. Colárik a Dél-Dunántúlon. In: Távolodó vi-
lágaink. Cigány Néprajzi Tanulmányok 16., Magyar Néprajzi Társaság, 2013.

Helen Davies – Máté Mihály: Kezdők cigány nyelvkönyve. Holnap Kiadó, 2013.
Máté Mihály: Igazoló jegy Rostás Lajos részére. Barátság, 2013. (20. évf.) 4. sz. 7584.  

Máté Mihály: A festett kocsi. Barátság, 2012. (19. évf.) 3. sz. 7156. 
Máté Mihály: Abroszárusok – A colári cigányokról, Magyarország legkisebb cigány-

csoportjáról. Beszélő, 2009. (14. évf.) 10. sz. 50-61.
Máté Mihály: Rostás Rupi, a colári obsitos. Barátság, 2009. (16. évf.) 6. sz. 6263.
Máté Mihály: Cigányellenesség a rendőrök között. Rendészeti szemle (2006-2010), 

2006. (54. évf.) 11. sz. 86-93.
Máté Mihály: Tematikus bibliográfiák II. Cigány foglalkozások, cigány mesterségek. 

Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 17. PTE BTK Romológia és  Nevelés-
szociológia Tanszék, Pécs,2006. 

Máté Mihály: Than tela o kham (Hely a Nap alatt) – Egy régi könyv a cigány holo-
kausztról. Barátság, 2005. (12. évf.) 4. sz. 4731-4732.

Máté Mihály: K. M. házalókönyve. Közös Út, 2004. 12. évf. 3. sz. 58-59.
Máté Mihály: Póczik Szilveszter: Cigány integrációs problémák. Belügyi szemle, 

2004. (52. évf.) 9. sz. 217-223.
Máté Mihály: Kirekesztettek. Belügyi szemle, 2004. (52. évf.) 2-3. sz. 177-183.
Máté Mihály: Eltűnő foglalkozások a szinto cigányoknál. Ethnographia, 2003. (114. 

évf.) 1-2. sz. 117-124.
Máté Mihály: Tematikus bibliográfiák I. – Cigány tanulók oktatása, nevelése. Gypsy 

Studies – Cigány Tanulmányok 11. PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs, 2003.
Máté Mihály: Cigányok és rendőrök. Belügyi szemle, 2002. (50. évf.) 10. sz. 132-138. 
Máté Mihály: A poszotyi. Ethnographia, 2001. (112. évf.) 1-2. sz. 181-190.

Cserti Csapó Tibor, 2014.
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