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Dr. Dietz Karoly es Sebes Gusztdv

Parhuzarnos eletrajzok

Ezustkapitanyok

Szakmai karrier

Nem tud unk arr61, hogy szovet
segl kap itanyi kiri evezese elott

Dietz dolgozott volna edzokent ,
A kapitany nem spo rtol6 i vagy
edz6 i kvalitasai nak, hanem jogi
vegzettsegenek 5 velhetoen rend
orsegl tapasztalatainak koszonhe
teen keru lt a sportag iranyltoi ko

ze, Az193o-as evekben a prof! szo
vetseg egyik ale lnoke volt , negy
even at vezette a szovetseg fegyel
mi bizo tt sagat . Kapit anyi kineveze

sekor a Sporthfrlap kiemelte, hogy
az egyko ri re nd c rkapttanynak
rendklvu li tekintel ye volt, egyetlen
labdarugo sem mert vele tegezod
ni, mint "elet-halal, s6t penzbu nte
tesek urat" tiszteltek a jatekosok .

A Rakosi-ko rszakig. a politikai
szerepre ltelt sportelet szuleteseig
a szovetsegi kapitany legfobb, sot
szinte egyetlen feladata a valoga
tas volt. Afutball foszereplei a klu
bok voltak, a szovetsegi kapitany
vagy a munkajat segft6 un. valoga
tob lzot ts ag a pillan atn yi form a
alapjan valasztotta ki a keret tag
jait. Sz6 sem lehetett tehat csapat
epftesrol , raadasul tobb kivalo fut
ballistank kulfoldon jatszott, akiket
nem lehetett a nemzeti csapatban
szerepeltetni.. A kapitanyok ket-ha
rom evente cserelodtek, 1934 el6tt
csupan ket szakembernek adatott
meg, hogy legalabb harminc mer
kozesen allfthassa ossze a valoga
tott csapatot.

1934 fontos datum a ma gyar
futball t6rteneteben, hiszen ekkor
vett reszt elosz6r valogatottunk vi
lagbajnoksagon . Az els6, 193o-as
vb-re nem neveztUnk, az 1934-es
olaszorszagi tornan pedig csa k a
legjobb nyolc koze tudtu nk bejut-

csapatot alap ftott ak, innen a CO
Billancourt-ba igazolt. 1927-ben ha
zatert, az MTK prof! csapatahoz, a
Hungariahoz szerzodott. a csapat
intezojenek javaslatara ekkor ma
gyarosftotta nevet Sebesre. [atek
mellett letette a villanyszerel6i vizs
gat , nyugdfjas allast kapott az
Elekt romos Muveknel - a sajat be
vallasa szerint Fradi-drukker Sebes
egesz jatekos-palyafuta sat a klub
1940-es, politikai nyornas ra torre nt

feloszlatasaig a Hungar iaban tol
totte, harornszor nyert bajnoki cl
met a kek-feherekkel.

*

me nyeztek , hogy marciu s
zr-en ellenallas nelkul adta
at a rendorseg vezeteset,
a nyilasoknak pedig mint a
baloldali Karo lyi-era magas
beos ztasu t isztviseloje volt
gyanus . A tanacshatalorn
idejenek nagy reszeben bor
tonben ult, a komrnun buka
sa utan par napig ujra rend
orf6kapitany lett, majd fe
gyelmi vizsgalatot rendel
tek el vele szemben . 1920
juniusaban, 35 eves koraban

rnegfosztottak hivatalatol es
a szo lga latl evei .ut an jaro

nyugdfjatol. Gyorsan felfvelo
rend6ri karrierje ezzel veget

ert - ezutan [ogaszkent dol
gozott, a 3o-as evekben a
Terez koruton ugyvedl iro
dat vitt.

A szerenyebb civil , de gaz-
dagab b sportol6i palyat be

fut6 Sebes 190G-ban s zu letett
Scharenpeck Guszt av neve n egy
budapesti rnunkascsa ladban. Se
bes - )6zsef Attila osztalytarsa - a
Ferencvaros egyik berkaszarnyaja
ban n6tt fel, gyerekkorat gyakorlati
lag a Haller teri grundo n toltotte.
Esztergalyos inaskent keru!t kap
csolatba a szakszervezettel, ahon
nan egyenes ut vezetett a Vasas if
jusagi csapataba. 1924-ben Parizs
ba ment dolgozni, ahol egy magyar
dalarda tagjaival SC Nomad neven

D I E T Z KA R O LY

nes jelleggel, am vegu l egeszen
1919. marcius 21-ig hivatalban ma
radt. Az alapvetoen apolitikus be
allttottsagu Dietz kesob bi so rsat
dontoen meghaUrozta a fokapita
nyi szekben toltott nehany nehez
h6nap . Az illegalisan fegyverkezo,
hatalomatvetel re keszulo kommu
nistak - elukon Kun Bela - letar
t6ztatasa a Tanacskoztarsasag ide
jen, majd 1945-ot kovetoen volt
szama ra igen rossz aja nl61evel.
A Hort hy-korszak ban azt nehez-

Dietz 1938-ban. Sebes 1954-ben vezette a vilaqbejnoksaqon

ezusterrnet szerzett magyar tabdaruqo-vatcqatottat. A ket

szovetseqi kapitany kozott ezen meg csaladjuk nernet szar

rnazasan kfvGl [oforrnan az egyetlen kozos pont. hogy Sebes
egy alkalommal. 1936-ban palyara lepett abban a nemzeti
csapatban. aminek Dietz volt a kapitanya,

• Dietz Karo ly 1885-ben
soproni polgarcsaladba szu
letett , gyerekkent kerult a fo
varos ba, Visszaernlekezese

szerint gimnaziurn i oszta 

lyanak egyik legjobb fut6ja
volt, rovid ideig birk6zott
es uszott is. Cyerekkoraban
szuletett meg a magyar fut
bal l - Dietz ha rm adikos
gimnazlstakent rugott elo
szor borlabdaba, nyaranta
bar ata ival [a rta a varos
grund jait. Futballista-palya
futasa a BAK iflcsapataban
kezdodott , ahol a sajatos
csengesu Seeman, Fitt ,
Dietz, Spitz, Pick csatarsor
tagja volt. Tobb klubnal is
megfordult , a MAFC-ban
velhetoen nehany else osz
talyu merkozesen is palyara
lepett, 24 eves koraig, rend
6rgyakornoki klne vezeseig

rugta a labdat a muegyeternl
sportklub ban, melynek csa
patkapitanya, kesobb szak
osztalyvezeto]e is volt.

Dietz a jogi egyetem elvegzese
utan a rendorseg szolgalataba alit,
es futball helyett hazassagszedel
g6kkel kezdett foglalkozni.A habo
ru el6tt hazassa gkozvetftessel kap
csolatos visszaelesek felderftese
volt a feladata, majd a hadsereg
szallftas korul elkovetett visszaele
seket , az ardragftast uldozte. Az
6szir6zsas forradalom idejen Bu
dapest rend6rf6kapitanyanak ne
veztek ki, eredetileg csak ideigle-
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Hosszabbftsa meg Nepszabadsag-elofizereser, vag
fizessen 016 legalabb3 h6napra, hogy 6n is reszr .
vehessen a Nepszabadsag husegprogramjaban l
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Allando ellenfeleink kozul tobbnyl
re kikaptunk az olaszoktol, szoros
meccseket jatszottunk az oszt ra
kokkal, altalaban legy6zWk a sva]
cia kat es a csehszlovakokat (a
Dietz-korszak talan legernlekeze

tesebb rneccset is eszaki szornsze
dunk ellen [atszottuk, 1937 sze p
tembereben 8-3-ra gy6zott valoga
tottunk, a ferencva rosi dr. Sarosi

Gyorgy het golt szerzett).
A kapitanynak nem volt lehe-

.t osege tudatos csa pate plte sre ,
"csu pan" valogatott a kivalo ke
pes segu , de kisse elavult futballt
jatszo labdar ugokbo l. Euro pa
nagy reszen ekkor mar az ugyne
vezett WM-rendszerben uztek ezt
a sportot , harem csatart eloretol

tak, az ellenfel tarn adoira hare m
hatved vigyazott, a tobbi jatekos
a vedelem es a tarnado sor kozott
teremtett kapcsolatot. A WM ha
tekonyan alkalmazkodott a zo-as

evek kozepen atalakttott lessza
balyhoz, ugyanakkor megvaltoz
tatta a futbal ltaktikat. A korabbi,
sok passza l es csellel operalo, las
su, de techn ikas, .Jatvanyos" [ate
kot gyors tarnadasok valtottak fel.
Tudta ezt a kapitany, a klubedz6k
es a [atekosok is, de kepte lenek
voltak valtani a "modern stl lusra'' .

A strategiai-taktlkai fogyatekossa
gokat azonban ellensulyozta a fut
balli stak rendkfvul i [atektudasa,
akikt61 a kozonseg nem "sablo
nos celfutballt", hanem latvanyos
jatekot vart.

Az 1938-as vilagbajnoksag el6tt
senki sem rakott nagy terhet a va
logatott ra, valoszlnuleg a legtob
ben azt is nagy sikernek tartottak
volna, ha a legjobb negy koze ke
rul a csapat. Dietz munkajat az
egykor vl laghlru jatekos es edz6,
SchafferAlfred segftette, a valoga
tott keretet mar 1938elejen kijelol
tek. A csapat a franciaorszagi vi
lagbajnoksagon Holland-India es

Svajc magabiztos legyozese utan

a Nagy [ozsef altai iranyftott sved
valogatottal [atszott a dontobe ju
tase rt . Meglepetesre kiutes sel
gy6zWnk (5-1), de a flnaleban er
venyesult a papfrforma, az olaszok
4-2-re nyertek.

Dietz a dontore varatlanul meg
valtoztatta a csapa~ osszeallttasat,
kihagyta Koranyit es Toldit. ami
vel magara haragftotta a kozvele-

(Falytatds a kovetkezoaldalan)

Dietz lranyltasa alatt a valogatott
szere plese ha nem is elsoproen
sikeresnek, de [onak volt mondha
to: 1935-ben a megszerezhet6 pon
tok 57, 1936-ban 61, 1937-ben 71
szaza lekat gyujtotte be a csapat. ·

Siker esbukas

ni. A kudarc utan Nadas Odon ka
pita ny lemondott, az MLSZ nagy
rneg lepetesre a va logatobizott sag
egyik korabbi , de a kozvelerneny
el6tt [oforrnan ismeretlen tagjat
kerte fel szovetsegi kapitanynak.
A Sporthlrlap szavaival elve Dietz
"hirtelen felbukkant a nernasag
volgyebcl".

Sebes viszont tudatosan keszult
az edz6i palyara. Meg [atekos-pa
lyafutasa alatt, 1938-ban letette az
edz6 i vizsgat . Munkaado]a , az
Elektromos Muvek klubjaban mu
tatkozott be edzokent az elvonal
ban, csapata az 1941/42-es ideny
ben a bajnoksag 10. helyen veg
zett. Edzoskodott Csepelen es Bu
dafokon, lgazan jelent6s, politikai
szerepvallalas sal os sz efo nodo
sportszakmai karrierje 1945-ben
kezdodott. Nem ismert, elorejuta-

. saban mekkora szerepe volt szak
ertelmenek, illetve kozelet i szere
penek (egy visszaernlekezes sze
rint Sebes mar Franciaorszagban
belepett a kommunista partba, a
Hungaria elnoke,/,Brull Alfred ezert
gyakran htvta Sztalin Pubinak). A
budafoki kommu nista alapszerve
zetet szervez6 Sebest 1945-ben az
MLSZ Edz6i Testuletenek elnokeve
valasztottak, Gallowich Tibort, a
Vasas edzojet ugyanekkor szovet
segl kapitannya , Sebest pedig koz

vetlen seg ltojeve, szovetsegi edz6
nek neveztek ki. Sebes gyorsan ha
ladt a (sport)politika i rangletran:
1946-ban az MKP sportosztalyan
dolgozott, 1947-t61 a szakszervezet
sportoszta lyat vezette, 1948 elejen
a Magyar Olimpiai Bizott sag elno

kenek valasztottak . A ,.fordulat
eve" a labdarugo-szovetsegi kapi
tanyi poszton is valtozast hozott,
1948 nyaran Gallowich Tibor helye
re harorntagu valogato bizottsagot
allftottak, 1949 [anuarjaban pedig
harrnojuk kozul Sebest neveztek ki
szovetsegi kapitanynak.

M AG YAR NARANCS 20 10 . juliu s ' 5. POUTIKA 23



SPORTTORTENELMI GLOSUSZ

Megl elen lk min den pent eken I Rend el)e meg, vagy keresse a hirlaparusoknal!

*
Dietz rekordjat Sebe s Gusztav

dont otte meg. Rossz kezdes utan
(1949 tavaszan 5-2-es vereseget
szenvedtUn k Csehszlovakiatol) a
valogatott nagyszeruen szerepelt,
a kovetkezc egy evben egyszer
sem kaptunk ki. A sportelet atsze r
vezesevel parh uzamosan Sebes
eg yre nagyobb hatalom ra tett
szert, az 1951 -ben let reh ozott , a
min isztertanacs me llett mu kodo
Orszagos Testnevelesi es Sportb i
zott sag (OTSB) elnokhelyettese
lett. Gyakorlatilag minden szern 
pontb61 szerencsesebb helyzetben
volt, mint elodei (raadasul "alkati-

A kapitanysag utan

tar posztja. A [atekosok egyebkent
is gyakran valtoztattak a meccse
ken a helyuket, ellenfeleink egysze
nlen nem talaltak az "emberuket"
a palyan, A magyarok altai alkalma
zott [ate kst rateglat egyebkent a
brazil valogatott fejlesztette tovabb
(4-2-4-es fela llas), a [atekosok rend
szeres pozlciovaltasait a 7o-es evek
elejen az Ajax es a holland valoga
tott az ugynevezett "totalis futball
ban" tokeletesitette.

Az aran ycsapat 1952-ben olim
plat nyert, Rornaban 3-o-ra gyo
zott az olasz valogatott ellen, ame
lyet19276ta nem tudt unk megver
ni, ketszer utott uk ki Angliat, Mar
csak a vilagbajnoki cfm hianyzott 

es aligha volt barki az orszagban,
aki ne hitt volna a gyoze lemben.
Atortentek jol ismertek: a csoport
merkozeseken konnyen vette az
akadalyokat a Sebes-alakulat, majd
Braz fli at es Uruguayt (az elozo
do nto ket resztvevojet) is legyozte.
A dontore - akarcsak 16 evvel ko
rabban Dietz - Sebes is atvarialta
a csapatot. A korabban rnegserult,
meg nem teljesen egeszseges Pus
kas palyara lepett, a balszelso Czi
bort erthete tlen m6don jobbszelre
allttotta, helyen a szerenyebb ke
pessegu Toth Mihaly lepett palya
ra, az addig rerneklo Budai pedig
kimaradt a csapatb61.

A nernetek 3-2-re gyoztek , es
Puskasekat m ar Hegyeshalornnal
kuldott seg vart a. A jatekosokat
vissza sem engedtek Budapestre,
a varosban spontan tuntetes za]
lott. A legfobb ellensegnek tartott,
a csapatot felforgat 6 Sebes nem
mondott Ie, es a valogatott a vilag
bajnoksag utan folytatta menetele
se t. Masfe l even ke reszt ul to bb
rneccset is kiutessel nyerte, 1956
ban viszont egymast ertek a kudar
cok. Fel ev alatt ket dontetlen mel
lett haromszor is vereseget szen
vedtunk, fgy nem okozott megle
petest , hogy julius elejen Sebe s
Gusztavot felmentettek.

Dietz a szovetse gi kap itanyi
posztja mellett is folytatta civil hi
vatasat. Mint ugyved az 1944-es
megszallas utan - tobbek kazott 
a nemete k altai talalomra os sze
fogdosott , majd internalt embere
ket igyekezte menteni, de vegul Ka-

S E B E S GUSZ TA V

ri Kispestben eleve olyan tehetse
gek jatszottak, mint Puskas vagy
Bozsik, az EDOSZ-ra keresztelt Fe
rencvarosbol ide igazol(tatjtak at
Budait , Kocs ist , majd egy rovid
csepeli kitero utan Czibort.

A tervgazdaikodas koraban a va
logatott hosszu tavu prograrnjat is
kidolgozott terv alapjan allltotta k
ossze - [ellernzo, hogy az 1954-es
vilagbajno ki felkeszules iranyarol,

feladatair6 1 mar 1953 januarjaban
dentes szuletett, Elode ivel ellentet
ben Sebesnek fgy m6d jaban alit
modernizal6 torekvese it is megva
16sftania. Az egyik a csapatszerke
zettel kapcsolatos: nyilvanval6 volt
ugyanis, ho gy jatekosaink, akik
mar a grundon azt tanultak meg,
misze rint az improvizalni tu d6 ,
technikas jatekos az "igazi" labda
rug6, sohasem leszne k kepese k a
kotott posztokat alkalmaz6 WM
rendszerben hatekonyan futballoz
ni. Sebes so kat kfserletezett az
osszea llftassal, de valtoztatta a ja
tekosok pozfci6it is, fgy szu letett
meg peldaul a hatravont kozepcsa -

lag" is alkalmas volt arra, hogy egy
diktaturaban sikere s sportvezeto
legyen: visszaernlekezesek szerint
Sebes puritan eletu , ugyanak kor
rendkfv ul kerneny, ellentrnondast

nem tUro fOnok volt). A legjobb ja
tekosok itthon sze repeltek, raada
sui a sportegyesu letek atszerveze
sevel a valogatot t gerincet alkot6
labdarugo kat is egy csapatba , a
Honvedhoz lranyttottak. Az egyko-

A holnapi szam tartalmab61:

Csizmadia Ervin: A"mindenkori"
harmincas evek·Losoncz Miklos: Egyik valsagbol

a masikba?

Vitray Tamas: Vebekep
·Benda Uszlo:

Sanghaj virul es virit·Nemeth ZollSn: Mi lett volna, ha
Mikszath posztmodern iro lenne?

Kedvezmenyes elefizetesi dfj
1 evre 15 500 Ft

Megrendelhete
a sze rkesztosegben

(1089 Bp., Rezse ter 15.)

Telefon: 210-5149, 210-5159
Fax: 303-9241

e-mail: es@es.hu

ELET Esle
IRODALOM

IRODALMI ES POLlT IKAI HETILAP

(Folytatas az elc5zc5 oldalr61)
menyt (kesobb csalad i korben el
mondta , hogy a ket [atekos gyanus
korul rnenyek kozott beteget jelen
tett , vagyis nem vallaltak a [ate
kot) . A vereseg ellenere a Keleti
palyaudvaron eljenzo torneg varta
a csapatot, zenekar jatsz ott a a
himnuszt, majd egy MLSZ-vezeto
eme lkedett szolasra. Ekkor azon
ban razendltett a szurkolok koru
sa : " Mondjon Ie! Mondjo n le!"
A csarnok zengett , a [atekosok er
tetlenul alltak a tuntetes elott, a
sapadt Dietz egy olda lkijaraton
hagyta el a palyaudvart, A kapitany
nem mondott Ie, bizonyftani akart
meg, a valogatott azonban a vb
utan katasztrofal isan szerepe lt.
1938 decembere es 1939 jun iusa

kozott het rnerkozesen negy vere
seg es hare m dontetlen a rnerleg
- Dietz ekkor mar kenytelen volt
tavozn i. Otevet to ltott a valogatott
kispadjan - korabban senk i sem
huzta i1yen sokalg,
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A rnegfejteseket a jatek@narancs.hu cfmre varjuk
Ordogkatlan jeligere, legkes6bb jul ius 22-ig.
A nyerteseket e·mai lben ertes ftjuk .

[atekunk az Ordogkatlan fesztival ket dlszvendegehez
kapcsol6dik. A helyesen valaszolok kozul a 2 leggyorsabb
t-rfeszt ivalberletet nyer a rende zvenyre .

1. Hay [anosnak az idei konyvhetre uj verseskotete je lent
meg. Mi a cfme?

2 . Kiss Tibinek (Quimby) mi az eredeti vegzettsege?

!iiI c ampus
..,;:;jf hot '" I

~
a~q~.~3;!A~

Reszletek:www.collegehostels.hu

Czoch Gabor
Szegedi Peter

Sebes Gusztav 66, Dietz Karoly
41 merkozesen dlrigalta a nemzeti
tizenegyet. Sebes az else , Dietz a
negyedik a magyar szovetsegi ka
pitanyok eredmenyessegi rangso
raban (Sebes iranyltasa alatt a va
logatott a megszerezheto pontok
83, Dietz kapitanysaga idejen 57
szazalekat gyujtotte be). A ket ka
pitany lehetcsegei kulonbo zoek
voltak, 5 noha Sebes ketsegklvu l

sikeresebb csapatot allftott ossze,
Dietz szerenyebb kepessegu csa
pataval is vilagbajnoki ezuste rrnet
sze rzett . A csucs ra egyikuk sem
ert fel, de ketseges, lesz-e meg va
laha olyan magyar szovetsegi kapi
tan y, aki meg tudna kozelfteni
eredmenyeiket.

megtehette , hogy a labdarugo-szo
vetseg elnoket nem vitte ki a vilag
bajnoksagra (!), hamarosan azzal
kellett szembesulnie, hogy irnmar

o is csak egyik tagja a magya r
edzoi karnak. Miutan az OTSB ugy
dontott , hogy nem nevez labdaru
g6kat az 1956-05 olimpiara, Sebes
lemondott a szervezet alelnoki
posztjarol . Ezutan az MLSZ nem
ot jeloite Magyarorszag UEFA-kep
viselojenek, igy 1960·ban [ejart a
mandatu rna, es automatikusan
rnegszunt az eur6pai szovetseg
ben 1954-to l betoltott alelnoki
tisztsege is. A magyar labda rugas
teljhatalmu vezetoje negy ev alatt
minden pozfciojat elveszitette.

1956-t61 negy evig volt az Uj
pesti D6zsa szaktanacsado]a, ami
kor felkertek az NDK futballsport
[anak vezetesere: az MLSZ rnegis
S6s Karolyt kuldte Berlinbe, aki
1961-67 kozo tt volt az NDK szo
vetsegi kapitanya. Sebes a Buda
pesti Honved sza kvezetoje , ket ev
vel kesobb az MLSZ alkalmazottja
lett. A legkisebb presztfzsu , 23 ev
alattiak valog atottj anak edz6je
volt, visszaernlekezeseben arra pa·
naszkodott, hogy aszovetsegben
gyakorlatilag levegonek neztek,

Nyugdtjaskent tobb csapatna l is
megfordult, 1970-tol az MLSZ el
noksegenek tagjakent az utanpot
las-bizottsag vezeto]evolt. .

Sebe s Gusztav 1986-ban, 80
evesen hunytel.

*

Sebes korantse rn zuhant ekko
rat kapitariyi rnukodese utan , de
1956 utan kenytelen volt rnegta
pasztalni, hogy korabbl hatalma,
kiveteles helyzete szinte pillanatok
alatt a mult reszeve vaIt. Mig 1954
ben, az OTSB elnokhelyettesekent

rolyi egykori budapesti rendorkapi
tanya sem kerulhette el a sorsat,
A nyilasok 1944 novembereben ori
zetbe vettek, Sopronkohidara inter
naltak, ahol a Horthy-rendszer ko
rabbi vezeto politikusaival, katona
tisztje ivel kerult egy tarsasagba.
1945 marciusaban a dachaui kon
centracios taborba deportaltak, Bu-'
dape stre osszel tert vissza. lsrnet
ugyvedkent praktizalt, de hamaro
san a harmad ik politikai rendszer
sza rnara is nemktvanatossa valt
szernelye. 1951 juliusaban felesege
vel Bodrogkereszturra telepftettek
ki, ahol ket evet toltott, Dietzeket

egy helybeli "nepelle nseggel ",
Lowe Henrik volt kobanya-tulajdo
nossal koltoztettek ossze. Lowe ha
rornszo bas hazaban rendezkedett
be egyebkent a helyi partiroda is,
ahol - felreteve az osztalyharcot 

az egykori tokes vallalkozo, a rend
orkapitany es a pa rtt itkar rend
szeresen kartyacsata kat vlvott ,
nemegyszer a falu plebanosaval ki
egeszulve. Dietz rovid idore a fut

ballpalyara is visszatert: unokaja el·
mondasa szerint rnegprobalt egy
valamireval6 futballcsapatot szer

vezni a faluban, legalabbis felkeszl
teni a Bodrogkereszturt az Olasz
liszka elleni rangad6kra.

1953-ban hagyhatta el a falut, de
Budapestre nem terhetett vissza,
Piliscsaban kapott letelepedesi en
gedelyt, Az ugyvedl kamara nem
vette viss'za tagja i koze, fgy jobb
hljan ejjeliorkent, majd segedrnun

kaskent helyezkedett el, bar a csa
lad i emlekezet szerint a ketkezi

rnunkahoz semmi erzeke nem volt
(ezzel szemben veg nelkul tudta
ideznl a latin klassz ikus szerzok
bolcsessegeit). Munka kozbe n bal
eset erte, elvesztette ket labujjat, 5
csak ezutan engedelyeztek, hogy
Budapestre johessen, Felesegevel

a lanyaekhoz koltozctt, mivel sajat
lakasat a kitelepltesekor elkoboz
tak, Dr. Dietz Karoly 1969-ben, 84
evesen hunyt el.
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