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Előszó

Vitéz lévai Borbély-Maczky Emil a két világháború közötti 
magyar politikai élet egyik jellegzetes, mégis kevéssé ismert 
alakja, annak ellenére, hogy sikeres katona, országosan ismert 
és elismert politikus, Gömbös Gyula miniszterelnök egyik 
bizalmasa és barátja, valamint a fajvédő szervezkedés egyik 
vezető egyénisége volt, emellett két részletben (1922–1923, 
1930–1944) bő másfél évtizedig vezette az ország egyik nagy 
közigazgatási egységét, Borsod, Gömör és Kishont (1923–
1938 között Borsod-Gömör-Kishont közigazgatásilag egyelő-
re egyesített) vármegyéket. A történeti irodalomban is keveset 
idézett politikus relatív ismeretlenségének fő oka talán arra 
vezethető vissza, hogy országos közéleti szerepvállalásának 
jelentősége elsősorban nem a képviselőházi tevékenységében 
realizálódott. Borbély-Maczky Emil nagyon korán, katona-
ként megismerkedett és barátságot kötött Gömbös Gyulával, 
akinek révén a fajvédő mozgalom születésétől aktívan részt 
vett annak szervezési munkáiban. Ekkor került kapcsolatba a 
radikális jobboldali táborral, amelyben megtalálta saját helyét, 
és szoros kapcsolatot alakított ki a hasonló gondolkodású em-
berekkel, a Horthy-korszak hosszú időn át vezető pozícióban 
lévő politikusaival. Keményen dolgozott azon, hogy a Magyar 
Nemzeti Függetlenségi (Fajvédő) Pártot sikerre vigye az 1924-
es időközi és az 1926-os rendes választáson. Fajvédő jelöltként 
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egyedül ő szerzett tényleges választási küzdelemben mandá-
tumot, ezzel jelentősen megnövelte presztízsét a mozgalom 
vezéralakjainak, különösen Gömbös Gyulának a szemében, s 
egyre feljebb lépett a hierarchiában. Gömbös 1926 után mind- 
jobban támaszkodott az egykori katonatársra, és legbelsőbb 
bizalmasává fogadta Borbély-Maczkyt. Ő pedig mindvégig 
követte barátját és vezérét. Szervezői és koordinátori tehetsé-
gét arra használta fel, hogy a bomladozó fajvédő mozgalom 
mögött álló korábbi ellenforradalmi egyesületeket (Magyar 
Országos Véderő Egyesület, Ébredő Magyarok Egyesülete) 
megerősítse, a régi frontharcos katonákat pedig egy új szer-
vezetben egységesítve stabil társadalmi hátteret biztosíthasson 
Gömbösnek, akinek elvei mellett mindvégig, jóval annak ha-
lála után is kitartott. Még akkor is, amikor az saját meglátása 
szerint kockázattal és gúnyolódással járt.1

Antal István, Gömbös kormányának sajtófőnöke, később 
igazságügyi államtitkár 1940-ben így emlékezett vissza Bor-
bély-Maczkyra mint fajvédő politikusra: „E helyes értelemben 
vett fajvédő politika egyik legerőteljesebb képviselője, hirde-
tője és munkása a magyar közéletben: vitéz Borbély-Maczky 
Emil főispán, aki a kormányzására bízott vármegye területén 
kifejtett szociális és más népvédelmi tevékenységével az élet 
valóságába ültette át az igazi fajvédő politika reális célkitűzé-
seit. [...] Mihozzánk, akik a magyar politikai élet fiatalabb 
nemzedékéhez tartozunk, azért áll oly közel vitéz Borbély 
Maczky Emil főispán, mert húsz esztendős munkásságával 
bebizonyította, hogy a fajvédő gondolat nem üres szólam, de 
reális tartalom, amelynek az ország életében nemcsak óriási 
feladatai, de ma már óriási eredményei is vannak. Ha a meg-
boldogult vezérünk, Gömbös Gyula ma itt élne közöttünk, ő 
is azt mondaná, mint mi: vitéz Borbély Maczky Emil kemény, 
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elszánt, harcos férfiú, aki eddig is nagy harcot harcolt, hatal-
mas munkát végzett és maradandó eredményeket ért el az ő 
eszméinek megvalósítása tekintetében, de akire még ezen a 
téren igen sok tennivaló és igen nagy feladatok várakoznak  
a magyar életben.”2

A fenti méltatás is mutatja, hogy Borbély-Maczky Emil 
politikai pályájának vizsgálata messze túlmutat azon, amit ál-
tala a két világháború közötti fajvédelemről, illetve források 
hiányában a Fajvédő Párt történetéről megtudhatunk. Hiszen 
egy politikai életrajz csak részben szól a főszereplőről, bár 
nyilvánvalóan a fő hangsúlynak rá kell helyeződnie, emellett 
azonban vizsgálat alá lehet és kell vonni a korszakot, a befo-
gadó és őt magát is formáló környezetet is. Borbély-Maczky 
Emil az Osztrák–Magyar Monarchiában született, a magyar 
királyi honvéd-hadapród iskolában tanult, majd Ferenc Jó-
zsef magyar királyra esküdött fel. 1916-ban, amikor IV. Ká-
rolyt Budapesten megkoronázták, a fiatal százados a keleti 
fronton harcolt, immáron harmadik éve. 1918 júniusában tért 
haza, így személyes tapasztalatokat szerzett a magyar belpoli-
tikai válságról, Károlyi Mihály Magyar Nemzeti Tanácsának 
megalakulásáról, valamint az őszirózsás forradalomról. Har-
mincegy éves múlt, amikor Padovában megkötötték a fegy-
verszüneti egyezményt, és három hónap híján harminchárom 
éves lett, amikor aláírták a trianoni békeszerződést. Politikai 
pályafutása teljesen lefedi Horthy Miklós kormányzóságának 
idejét, 1920. március 4-én nyilvánította a nemzetgyűlés végleg 
igazoltnak képviselői mandátumát, míg 1944. október 15-én 
éjszaka előbb letartóztatták a nyilasok, majd október 26-án 
felmentették főispáni tisztségéből. Életének utolsó hónapjai-
ban zajlott a szovjet hadsereg bevonulása Miskolcra és Bor-
sod vármegyébe, az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívása, és 
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az élet újraindulása. Életpályája az ország történetének olyan 
időszakában bontakozott ki és – egy máig felderítetlen gyil-
kosság által – ért tragikus véget, amikor számtalan, a nemzet 
sorsát alapjaiban megváltoztató esemény történt.

Személyének, politikusi pályafutásának vizsgálata tehát 
nemcsak az 1900-as évek első felének Magyarországán műkö-
dő karrierépítési lehetőségeket és mechanizmusokat példázza, 
hanem azt is, milyen kihívások értek egy országos és helyi köz-
életben aktív közszereplőt a két világháború közötti időszak-
ban. Mindez szükségessé teszi egyrészt a korabeli viszonyok-
nak, az adott szituáció szempontjából releváns ismertetését 
– ha csak vázlatos formában, néha utalásszerűen is. Másrészt 
annak feltárását és bemutatását, miként hatottak azok hősünk 
személyiségére, illetve karakterének korábban kialakult voná-
sai miként befolyásolták – esetleg determinálták – a társadal-
mi, politikai és élethelyzetét érintő fordulatokra történő reagá-
lásait. Az ilyen céllal feltárt és megírt Borbély-Maczky-életrajz 
eredetileg doktori disszertációnak készült. E könyv annak rö-
vidített, a nagyközönség számára is könnyebben értelmezhető 
változata. A fenti szellemben történő megírását az alábbi kuta-
tói kérdések motiválták: 

1.  A Heves vármegye közéletéhez több személyes kapcso-
lattal kötődő Maczky család legfiatalabb fiúgyermeke 
miért hagyta el kamaszkorában az ismert közeget, és 
választotta az ismeretlen katonai pályát és Erdélyt? 

2.  Milyen szocializációs hatások érték egyrészt a családi 
környezetben, majd a századforduló utáni magyar kirá-
lyi honvédségben? 

3.  Milyen személyes és egyéb okok vezettek oda, hogy az 
első világháború során hírnevet szerzett, elismert, több-
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szörösen kitüntetett, sikeres katonai karrierre hivatott 
Borbély-Maczky Emil harminc évesen a nyugdíjaztatás 
mellett döntött? 

4.  Milyen egyéni élményeknek és motivációknak köszön-
hető Borbély-Maczky Emil érdeklődése az országos 
politika és közélet iránt, holott ez a terület korábban 
egyáltalán nem érdekelte, sőt egyenesen taszította? 

5.  Milyen, a korabeli társadalmi és politikai, részben nem-
zetgyűlési képviselőként, részben a közigazgatásban, 
főispánként szerzett tapasztalatok hatására vált Göm-
bös Gyula egyik bizalmasává és barátjává, valamint a 
fajvédő szervezkedés egyik vezető egyéniségévé? 

6.  Menekülési utat vagy a kiteljesedés lehetőségét jelentet-
te másodszori főispáni kinevezése? 

7.  Minek köszönhetően vált szűk másfél évtized alatt Bor-
sod vármegye legismertebb és megkerülhetetlen veze-
tőjévé? 

8.  Mennyiben befolyásolták karrierjét és életének utolsó 
hónapjait a második világháború alatti döntései? Mi-
ként befolyásolták ezek Borbély-Maczky háború utáni 
sorsát és későbbi megítélését? 

 
A kérdés az, hogy a fennmaradt és rendelkezésre álló forrás-
bázis lehetővé teszi-e egy komplex, nem csupán az egyén és 
politikum kapcsolatára leszűkített életrajz elkészítését. Noha 
Giovanni Levi szerint egy ember életének a megírásakor „a 
források hiánya nem az egyetlen és még csak nem is a legfőbb 
nehézség”,3 ezek mégis már előre determinálják egy készü-
lő biográfia kereteit és vázát. Ahhoz, hogy a személyt, annak 
gondolkodását, mentalitását, döntéseit, érzéseit vizsgálhassuk, 
és ebből egy komplex személyiség képe alakulhasson ki, de 
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legalábbis a politikai életrajz műfaji kereteit tágítani lehessen, 
szükség van olyan szubjektív forrásokra is, amelyek révén a 
főszereplő személyiségének és tevékenységének e rétegeit is 
megismerhetjük, vagy legalábbis következtethetünk rá.

Borbély-Maczky Emil kapcsán a fentiek közül sajnos szin-
te semmi sem áll rendelkezésre. Mivel egyenesági leszárma-
zottja nem volt, így csupán távolabbi rokonok emlékezetében 
maradhatott fenn néhány személyes történet. Az egykorú 
visszaemlékezésekhez hasonlóan jelentős irathagyaték sem 
maradt Borbély-Maczky Emil után. Ennek legfőbb oka, hogy 
nem szeretett írni, legtöbbször élőszóban fejezte ki magát. 
Annak ellenére, hogy kiterjedt kapcsolati hálóval rendelke-
zett, rendszeresen nem levelezett senkivel. Ez alól csak az első 
világháború néhány éve jelent kivételt. Az 1914. augusztusi 
mozgósítás és frontra vezénylés időszakában néhány hétig 
naplót vezetett, amelynek másodpéldánya a Hadtörténeti 
Levéltárban megtalálható. Talán ez az egyetlen olyan élet-
szakasz, amelyből személyes élményei fennmaradtak. Bár 
többnyire szűkszavúan fogalmazott, mégis megismerhető, 
hogyan élte meg a háború első heteit. Szintén a naplóból 
derült ki, hogy rendszeres levelezést folytatott a menyasz-
szonyával, az Ákoson élő Pálinkás Erzsébettel, valamint né-
hány alkalommal az édesapjával és a bátyjaival. Ezek a levelek 
azonban néhány kivételtől eltekintve vagy kallódnak valahol, 
vagy nem is maradtak fenn. Kerkayné Maczky Emese, Bor-
bély-Maczky Emil keresztfiának a lánya úgy látja, hogy en-
nek oka a szovjet megszállás és a bótai kúria kifosztása volt.  
A családi emlékezet szerint már a gyilkosságot követő napok-
ban többször kifosztották az úrilakot, amelyben több évtizedig 
élt feleségével, az ingóságok jelentős részét elvitték, a rokonok 
pedig alig tudtak néhány emléket megmenteni. Valószínűsít-
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hető, hogy a levelezések és a csekély mennyiségű irathagyaték 
– ha egyáltalán volt ilyen – ekkor semmisült meg.

Giovanni Levi hivatkozott tanulmányában felveti azt a 
kissé költőien hangzó kérdést, hogy „meg lehet-e írni egy em-
ber életét”.4 Ha az egyik legfontosabb problémaként megjelölt 
forráshiány nem akadályozza a történészek munkáját, akkor 
történelmi jelentőségű személyek életrajzát nyilvánvalóan 
meg lehet írni. A modern magyar történeti életrajzok alap-
vetően egy olyan historiográfiai intervallumban találhatóak, 
amelyek egyik végpontját a totális, komplex (a közszféra és 
a magánszféra egymást kiegészítő és magyarázó dimenziója-
ként értelmező) életrajzok, a másikat az adott személy köz-
életi szerepvállalására redukálódó politikai életrajzok adják. 
A modern magyar történeti életírás alapvetően politikacent-
rikus, mind a választott főszereplőt, mind annak vizsgált élet-
tereit tekintve.

Borbély-Maczky Emil jelen életrajza szintén nem léphet-
te át a politikai életrajz műfajának kereteit. Bár Levi úgy látja, 
hogy nem a források hiánya okozza a legjelentősebb nehézsé-
get egy ember életének megírásakor, Borbély-Maczky példája 
jól mutatja, hogy a személyes, szubjektív források hiánya már 
a biográfia írásának kezdetén alapvetően meghatározza a vég-
eredmény műfaji besorolását.5

Sajnálatos módon ugyanis – eddigi ismereteink szerint – 
sem a Maczky család, sem Borbély-Maczky Emil nem ha-
gyott önálló levéltárat vagy gyűjteményt az utókorra. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy primer források ne állnának 
rendelkezésre. Sőt, kifejezetten gazdag iratanyagot lehet ösz-
szegyűjteni az egykori főispánhoz kapcsolódóan. Elsőként 
kell említeni a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárá-
nak, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárának és Heves 
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Megyei Levéltárának állományát, melyek a családi háttérre és 
a főispáni tevékenységre vonatkozó forrásokat őrzik. Utóbbi 
esetében azonban rendkívül szerteágazó és erősen hiányos az 
iratanyag. Bár a levéltári rendszerben külön állagot alkotnak 
a főispáni iratok,6 ezekből önmagában nem lehet megismerni 
a vármegyei vezető munkásságát és tevékenységét. Az iratok 
legnagyobb részét a hivatalos levelezés teszi ki, melyek leg-
inkább a szabadságolásra, a minisztériumokkal való kapcso-
lattartásra (feladatkiosztás és -végrehajtás), részben egyéb, a 
főispáni pozícióhoz kapcsolódó eseményekre (meghívó be-
iktatásra, eskütétel, lemondás felajánlása stb.) vonatkoznak.  
A hivatal működésére és a közigazgatás egészének irányítá-
sára az előbbieken túl kiegészítő (gyakran hiánypótló) infor-
mációkat lehet találni a belügyminiszteri, alispáni, főszolga-
bírói és községi iratokban, a törvényhatósági bizottság ülései- 
nek jegyzőkönyveiben, a helytörténeti aprónyomtatványok 
gyűjteményében, valamint az igazolási eljárások anyagaiban. 
Szintén a pozícióihoz kapcsolódó, az előbbiekhez hasonló 
tárgyú iratokat őriz a miskolci Herman Ottó Múzeum Tör-
téneti Gyűjteménye.

A katonaévekről és az első világháborús szerepvállalásról 
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárá-
ban található tiszti személyi adatlapjából, valamint a magyar 
királyi 5. és 9. honvéd-huszárezredek iratanyagából lehet tájé-
kozódni. Jelentős forrásértékkel bír az ifjú főhadnagy említett 
harctéri naplójának másodpéldánya, melyet az 1914. augusz-
tus 10-i bevagonírozástól kezdve, kisebb-nagyobb megszakí-
tásokkal november 6-áig vezetett. Ebből rekonstruálható az 
ezred útvonala, a fronton átélt nehézségek és saját személyes 
történetének egy rövid metszete. Sajnos, úgy tűnik, nem volt 
módja a teljes frontszolgálat alatt naplóját vezetni, így abban 
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csupán az első néhány hónap eseményeit és gondolatait rög-
zítette az utókor számára.

1940-ben a vármegye emlékkönyvet állított össze és adott 
ki annak apropóján, hogy Borbély-Maczky Emil éppen húsz 
esztendőt töltött el a magyar közéletben.7 A kötet szerkesztői 
arra vállalkoztak, hogy a teljes életpályát áttekintsék, így kato-
natársaktól, közeli munkatársaktól és barátoktól olvashatunk 
egy-egy visszaemlékezést az életpálya valamely időszakára 
vonatkozóan. A szerzők között találjuk mások mellett Uzdó-
czy-Zadravecz Istvánt, Antal Istvánt, Endre Lászlót, Imrédy 
Bélát és Szeder Jánost is. Az emlékkönyv hangvétele és téma-
választása rendkívül szubjektív, de érdekes adalékokat és leírá-
sokat tartalmaz a karrier egyes állomásairól.

Életének utolsó hónapjaihoz, emlékezetéhez és az egyes 
rokonok későbbi sorsához kapcsolódó iratokat őriz az előb-
bieken túl az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
is. Ebben a gyűjteményben maradt fenn írásos nyoma annak, 
hogy Borbély-Maczky Emilt háborús bűnösként tartották 
számon, valamint az itt található jelentésekből és jegyzőköny-
vekből lehet rekonstruálni keresztfiának és unokaöccsének, 
Maczky Lászlónak és ifj. Maczky Bélának a sorsát.

Külön forráscsoportot alkotnak a korabeli újságcikkek, 
amelyek szinte a teljes életpálya vonatkozásában közöltek 
tudósításokat és véleményeket. Nélkülözhetetlen informá-
ciókat tartalmaznak az országos (különösen a 8 Órai Újság, 
Az Est, A Nép, Budapesti Hírlap, Népszava, Pesti Hírlap, Pesti 
Napló, Szózat), valamint a helyi napi- és hetilapok (különö-
sen az Eger, Egri Népújság, Felsőmagyarországi Reggeli Hírlap, 
Magyar Élet, Magyar Jövő, Miskolc, Reggeli Hírlap). Külön ki 
kell emelni a Magyar Távirati Iroda különféle hírcsoportjai- 
ban (Bizalmas értesítések, Házi tájékoztató, Heti kiadás, Ki 
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nem adott közlemények, Kül- és belpolitikai kiadás, Lapszemle, 
Magyar Országos Tudósító, Napi tudósítások) található közle-
ményeket és tájékoztatókat.

Szintén értékes forrásbázist jelentettek a népszámlálási 
adattárak, a gazdacímtárak, Magyarország Tiszti Cím- és Név-
tárai, a Belügyi és Rendeleti (1924-től Honvédségi) Közlönyök, 
a Nemzetgyűlési és Országgyűlési Almanachok és Naplók, va-
lamint az Országos Széchényi Könyvtár gyászjelentés-gyűjte-
ménye.

Külön szólni kell Kerkayné Maczky Emese és Kő Pál (Pa-
taky Lajos/Maczky Levente) segítőkészségéről és felbecsülhe-
tetlen értékű családi gyűjteményéről. A két unokatestvérnek 
személyes emlékei ugyan nem nagyon vannak apjuk nagybá-
tyjáról, mégis rajtuk keresztül tovább élt a családi emlékezet 
és hagyomány. Előbbivel elektronikusan (több évtizede az 
amerikai New Jersey államban él), míg utóbbival postai úton 
közel száz levelet váltottunk, melyben újabb és újabb adalé-
kokat és forrásokat küldtek el nekem magángyűjteményük-
ből. Levelezésünk során lehetőség volt arra is, hogy bizonyos 
homályos kérdéseket tisztázzunk, vagy adott esetben együtt 
gondolkodjunk. Mindketten, egymástól függetlenül, már jóval 
a megkeresésem előtt igyekeztek maradandóvá tenni család-
juk emlékét. Kő Pál saját gyűjteményének nagy részét átadta 
a Hevesi Helytörténeti Gyűjteménynek, melyből kezdemé-
nyezésére Gyimesiné Gömöri Ilona 2011-ben családtörténeti 
kiállítást szervezett. Kerkayné Maczky Emese az elmúlt évtize-
dekben szorgalmasan gyűjtötte a családi vonatkozású iratokat, 
leveleket, képeket és információkat, melyeket Családi krónikák 
munkacímmel összegzett. Ezen dokumentum nem csupán az 
asztalfiók számára készült, s bár a nagyobb közönség számára 
egészében nem megismerhető, a család összes tagja olvasta és 
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továbbadja az utódoknak. Köszönettel tartozom Emesének, 
hogy nekem is elküldte a teljes kéziratot. Ezenfelül anyjának, 
Kolossváry Erzsébetnek a visszaemlékezéseit és naplóját is 
rendszerezte, amely kéziratot az interneten is közzétett.8 Ezek 
leginkább a család még élő tagjainak szóló történeteket tartal-
mazzák, de nélkülözhetetlen forrást jelentettek Borbély-Macz-
ky életével és rokonságával kapcsolatban. Egyébként is köszö-
nettel tartozom mindkettőjüknek, hiszen az első kapcsolatfel-
vételtől egészen jelen könyv megjelenéséig segítették munká-
mat. Ez a történet az ő történetük is.

* * *

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik a 
kutatómunka és a könyv megírása során segítettek és támo-
gattak. Mindenekelőtt feleségemnek és családomnak, akik az 
elmúlt években számtalan formában segítették a doktori érte-
kezés elkészítését, és jelen könyv megírását. Ugyanitt kell ki-
emelni Rainer M. Jánost, témavezetőmet, kollégámat és nem 
utolsósorban barátomat, aki az elmúlt években szakmailag és 
emberileg is rendkívül sokat tett azért, hogy idáig eljussak. 
Nélkülük ez a mű biztosan nem készült volna el, és ezért (is) 
hálás vagyok nekik!

A kutatás alatt fontos műhelyt jelentett számomra az egri 
Eszterházy Károly Egyetem, ahol minden feltétel biztosított 
volt ahhoz, hogy eredményes munkát végezhessek. A Törté-
nelemtudományi Intézet minden munkatársának köszönettel 
tartozom, hogy befogadtak, segítettek és támogattak. Külön 
ki kell emelni Romsics Ignácot és Gebei Sándort, akik sosem 
felejtettek el emlékeztetni a szűkös határidőkre és az elvárá-
sokra. Ugyancsak köszönettel tartozom Pap Józsefnek, aki az 
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elejétől biztatott és támogatott, valamint Ballabás Dánielnek, 
Bartók Bélának, Gál Máténak, Lengvári Csabának, Nagy An-
dornak, Péterffy Gergelynek, Rózsa Sándornak és Várkonyi 
Péternek, akikkel mindig lehetett egy jót beszélgetni a szak-
máról, írásokról.

A kézirat egyes változatait elolvasta Paksa Rudolf, Püski 
Levente, Sipos József, Valuch Tibor és Vonyó József. Ezúton is 
köszönöm építő jellegű kritikáikat, melyeket számos esetben 
megfogadtam. Hálámat szeretném kifejezni Erőss Zsolt precíz 
és lelkiismeretes szerkesztői munkájáért.

Eger, 2020 nyarán
Fábián Máté
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Summary

Valiant Emil Borbély-Maczky of Léva is one of the typical yet 
less well-known figures of Hungarian political life of the period 
between the two world wars. The various characteristic features 
of the era can be detected in his career. In my book I make 
an attempt to give a portrayal of the successful soldier andthe 
nationally renowned and acknowledged politician as well as 
that of the main county head who was esteemed highly by both 
the officer corps and the population of the largest county.

The importance and novelty of the topic is that 
historiography – primarily the works of local history – did 
not deal with the life and activities of Emil Borbély-Maczky 
after his death in 1945 at all. Although a conscious decision 
obviously played a role in this, the lack of the processing of 
historical sources can be mentioned as a serious deficiency. As 
a result, the few works that refer to it have insufficient data, are 
extremely short and contain several inaccuracies. In the past 
decades, there appeared only one remarkable biographical 
account of Emil Borbély-Maczky, written by István Dobrossy, 
a local historian of Miskolc and Borsod County. In the fourth 
volume of the series of scientific publications about the 
urban history of Miskolc (Miskolc, 1997), entitled Miskolc in 
Words and Pictures, the author published a number of short 
biographical passages about the main county heads of the 
county and Miskolc. Borbély-Maczky was not omitted from 
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the list, either, his sketchy biography, however, does not reflect 
the many-sided and versatile career that he was. Although 
some of the historical works published in the following years 
make a mention of the former main county head, the entries 
given in the references of the book used the extract of the 
above short biography in almost every case.

In connection with the former main county head, it is 
exclusively his murder in 1945 that remained in the public 
consciousness of the local people, but his detention, alleged 
escape and execution have not been clarified until recently. 
The reason for this is, on the one hand, the lack of processing  
in academic literature, and on the other hand, the unequivocal 
position of the leadership of the era that did not allow any 
alternatives, according to which he was helped to escape and 
murdered by his Arrow Cross and pro-German accomplices. 
The case was not investigated at that time, and the circumstances 
were not clarified later, either, and thus there were several 
legends about his death, which are still vividly alive in the 
consciousness of the older inhabitants of the city even today. 
I must point out that I cannot prove without a doubt even at 
the end of my book whether the former main county head was 
murdered by the members of the Arrow Cross or it was the 
police or other armed forces that took revenge on him.

The question may arise whether it is worth dealing with the 
career and work of Emil Borbély-Maczky at all in more detail 
than in the above mentioned review. This can be answered 
with a clear yes, which –I hope –will be supported by the book.

My book is built on the following momentous issues and 
topics: 1. why the youngest son of the Maczky family, who 
were connected to the public life of Heves County with several 
personal relationships, left the familiar environment in his 
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teens and chose the unknown military career and Transylvania; 
2. what kind of a medium of socialization the Hungarian 
Royal Army after the turn of the century meant; 3. how Emil 
Borbély-Maczky laid the foundation of his military reputation 
during World War I; 4. what personal and other reasons led 
a renowned soldier, given several awards and destined for a 
successful military career, to decide to retire at the age of thirty; 
5. what personal motivation aroused his interest in national 
politics and public life when he had not been not interested 
in this area earlier at all, what is more he had been repelled by 
it; 6. how he became the head of Borsod Gömör and Kishont 
counties; 7. why his inauguration as main county head can be 
regarded as a political event of national importance; 8. what 
moral belief led him to give up the position that he himself 
also considered to be the most suitable one for him just a year 
later; 9. how he became one of the confidants and friends of 
Gömbös Gyula as well as one of the leading personalities of 
the racist organisation; 10. whether his appointment as main 
county head for the second time meant an escape route or the 
possibility of a career accomplishment; 11. how he became 
the best-known and inevitable leader of Borsod county in less 
than one and a half decades; 12. to what extent the decisions 
that he made during World War II influenced his career and 
the last months of his life.

*

Emil Borbély-Maczky’s career can be portrayed by examining 
three closely related roles and stages of life, which also show 
significant differences. This is what I make an attempt to 
demonstrate in my book.
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The first is that of the dedicated soldier who committed 
himself to this profession rather early at the age of 15. The 
youngest son of the Maczky family, who were connected to 
the public life of Heves County through several personal 
relationships – due to his rebellion against his father, his 
love for horses and the romantic image of the army – left the 
familiar environment in his teens and chose the unknown 
military career as well as the remote Transylvania. His decision 
proved to be right, and he spent eight years until the outbreak 
of the First World War in the 5th and 9th Hussar regiments in 
Kassa and Marosvásárhely. The young, exuberant soldier tried 
to make the best use of the time available for him so as to be 
successful both in his professional and private life. In the case 
of the former, there is no doubt that he achieved his goal, but 
he failed with regard to the latter. His first marriage lasted only 
for a year when in 1911 his pregnant wife, Margit Kerekes, 
died. Just a few years later his second engagement to Erzsébet 
Pálinkás also ended.

While in his private life this period was surrounded by 
disappointments and tragedies, he achieved his full potential 
in his professional life, and so he started to build his career 
consciously. It is known from his officer’s personal data 
sheet that he often sought the company of his superiors, 
learnt a lot and trained himself to become a better soldier. 
During his service in Kassa and Marosvásárhely he became 
an excellent horseman and machine gunner, and he could 
make good use of these skills during the war years. It made 
a significant change in his personality that he got away from 
the oppressive expectations of his parents almost as a child 
and could experience the vibrant life of a big city. The once 
lively teenager, who was not interested in anything, found his 
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profession, and so he was able to get rid of his father’s watchful 
and (frowning) look.

World War I had a significant impact on his military 
career. At the beginning of August, 1914 he was entrained and 
spent the next four years on the eastern front. In this historic 
moment he showed himself to be a real soldier who had 
trained himself for decades and waited for the opportunity to 
stand out from among his companions. During the war years 
he seems to have had the talent to become a successful hussar 
officer. Due to his heroic actions in Stojanow, near Wirchne 
and in the surroundings of Mt. Rusulu and Jakoben he was 
awarded an Honourable Mention three times between 1914 
and1918 (the honourable mention by the commander-in-
chief of the Imperial and Royal Army 1914; Sigmun Laudis; 
1915, 1917), furthermore he received the Charles Troops 
Cross (1917), the Military Merit Cross 3rd Class with War 
Decoration and Swords (1917) as well as the Order of the 
Iron Crown 3rd class with War Decoration and Swords twice. 
The cadet  sub-officer became a captain who was awarded 
several times during a decade, and his name became familiar 
by the military columns of the daily national papers in the 
hinterland as well.

Another aspect of Emil Borbély-Maczky’s portrayal is given 
by the image of a national politician. From his childhood he 
had an aversion to public engagement, and although he saw 
possible models in the figures of his father and his brother 
before him, it drove him even more towards the military 
career. By the end of 1919, however, he showed more and 
more interest in the consolidating political relations of his new 
home (Bóta). After the fall of the Hungarian Soviet Republic, 
seeing that his former fellow officers and comrades appeared 



320

Summary

in an ever-increasing number in the consolidating political 
system, his plans for the future changed. He first gained a 
parliamentary mandate in the election of the 1920 National 
Assembly (Ózd) and then in the 1926 Parliamentary elections 
(Miskolc). However, the importance of his participation in 
national public life can be traced back not to his activities as 
a Member of Parliament since he hardly ever took part in the 
meetings and spoke only very rarely in the Parliament –and 
when he took the floor, he spoke in less relevant issues.

In contrast, his activities outside the Parliament were much 
more significant. He got acquainted and made friends with 
Gyula Gömbös very early, and through him he took an active 
part in the organisation of the racist movement from its outset. 
This was the time when he came into contact with the radical 
right-wing camp in which he found his place and built a close 
relationship with like-minded people (e.g. Ferenc Keresztes-
Fischer, Miklós Kozma). While working hard to make the 
Hungarian National Independence Party (the Racist Party) a 
success in the 1924 interim and 1926 regular elections, he also 
climbed higher and higher in the hierarchy at the same time. 
His result in the latter election – according to which he was the 
only candidate who gained a mandate as an unambiguously 
racist candidate in an actual election fight – significantly 
increased his prestige in the eyes of the leaders of the movement 
and especially in those of Gyula Gömbös. After 1926 the latter 
relied more and more on the former fellow-soldier and made 
Borbély-Maczky increasingly  more his innermost confidant. 
Borbély-Maczky followed his friend and leader all the way, 
and used his organizing and coordinating talent to strengthen 
the former counter-revolutionary associations (MOVE, ÉME) 
standing behind the disintegrating racist movement and to 
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provide a stable social background for Gömbös by uniting the 
old front-line soldiers in a new organization.

In these years of fights he turned into a professional 
politician from an inexperienced Member of Parliament, and 
at the end of the ‘20s he was already moving around in the 
national public life as if he had been dealing with it all the time.

The third and most prominent part of Emil Borbély-
Maczky’s portrayal is given by examining his person as the 
first and  most important person of the county. When in 
1919, after his military retirement, he purchased a property (a 
mansion and land) in Bóta, about 100 kilometers away from 
his parental home, belonging to another administrative unit, 
he got into a basically unfamiliar environment. Just three years 
later, in 1922, he was appointed main county head of Borsod, 
Gömör and Kishont counties, so the unknown gentleman in 
Bóta suddenly became the head of the entire administration 
unit. Moreover, his entry also turned out to be very effective. 
By the fact that the entire leadership of the newly formed 
Unity Party (István Bethlen, István Nagyatádi Szabó, Gyula 
Gömbös) showed up at the installation, they demonstrated 
not only the unity of their own organization but they also 
gave emphasis to the inauguration of the main county head 
himself. The  public life of the county saw such a leader in 
Borbély-Maczky who made politicians of high-standing and 
with a national reputation travel to Miskolc.

In the beginning, the role of a main county head was 
unfamiliar to him, so he relied heavily on the officer corps, 
the deputy county head and the main noble judges. He 
considered handling the affairs of the county more suitable 
for him from the very first moment than being a Member of 
Parliament, which he could not get used to either by the end of 
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the first cycle or in the second period. It was the second time 
in his life when Emil Borbély-Maczky felt that he had found 
his profession in which he could make use of his knowledge 
and talent.

In 1930, when he returned to this position, he behaved 
completely differently and changed his leadership style. By 
that time the organisation, disintegration and reorganisation 
of the racist movement had taken place, and he had played 
an important role in most of these processes. He became the 
head of the county while he was very well aware of the fact 
that he acquired such relationships during the past decade that 
made his position as main county head stable and brought 
considerable financial support for him to be able to carry out 
his large-scale social projects. Of the latter, the flood protection 
in South Borsod and the planting action in the surroundings 
of Mezőkövesd must be pointed out, which increased his 
prestige and authority in the population of the county.

He was the head of Borsod, Gömör and Kishont counties 
for about one and a half decades (from 1939  only that of 
Borsod), and his activities left indelible traces on the everyday 
life of the area. During this period the settlements that 
developed rapidly thanks to the main county head awarded 
him honorary citizenship in acknowledgement of his work.

His engagement during World War II represents an 
important aspect of Emil Borbély-Maczky’s portrayal. Due to 
the role he played in the ghettoisation and deportation of the 
Jews, his name was added to the list of war criminals, so it 
is quite obvious that he would be held liable for his actions 
after the war. However, after his arrest in March 1945, he 
disappeared from the police station under the circumstances 
described in the book, and he was executed by unknown 
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perpetrators and his dead body was thrown into the Public 
Gardens of Miskolc.

The changing political and historical discourse was clearly 
negatively disposed to the former main county head, who was 
regarded to be the servant of the fascists and Germans, and 
one of the leaders of the racist movement. His person was 
deliberately omitted from the local historical canon, and there 
were even attempts made to prevent people from forming a 
memory of him. This is mostly the reason why decades later 
he did not become the emblematic martyr of the radical right-
wing politics of memory, and furthermore this is why we 
cannot talk about the afterlife of Emil Borbély-Maczky’s life 
and work, either. His personality and activities are remebered 
only in two small communities, his family and village.
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