Dietz Károly

1885. július 21-én soproni polgárcsaládban született Dietz Károly, budapesti rendőrfőkapitány,
ügyvéd, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Rövidesen a fővárosba költöztek, így iskoláit
már Budapesten kezdte el.
Fiatalemberként számos sportágat kipróbált, végül a korában újdonságnak számító futball mellett
kötelezte el magát. Később igazolt játékos lett, a Műegyetemi Atlétikai és Football Club (MAFC) tagjaként
valószínűleg az első osztályban is szerepelt, csapatkapitány is volt, majd a klub vezetője lett. A budapesti
tudományegyetemen jogot végzett. 1909-től fővárosi államrendőrségi fogalmazó, majd 1917-1918 között az
Országos Közélelmezési Hivatal nyomozóosztályának előadója volt. 1918-ban kapitányi rangban a
budapesti rendőrfőkapitányság

bűnügyi

nyomozójaként

dolgozott. Az első világháborút követő

feszültségekkel teli időszakban ebből a pozícióból került a rendőrfőkapitányi székbe, a Károlyi Mihály
vezette kormány megalakulása után. 1919. január 21-én ő irányította a kommunista vezetők elleni
letartóztatásokat. A fővárosi rendőrséget a Tanácsköztársaság kikiáltásáig vezette (1918. október 31-1919.
március 21. között). A Tanácsköztársaság első napjaiban megfosztották posztjától és rangjelzésétől, sőt rövid
ideig börtönbe is került. 1919 augusztusában visszahelyezték hivatalába, ám néhány nap múlva lemondott
tisztségéről. Kapitányságáról Októbertől augusztusig címmel visszaemlékezése jelent meg 1920-ban.
Magánvállalatnál lett könyvelő, közben a szegedi egyetemen doktorátust szerzett, majd 1931-ben ügyvédi
irodát nyitott Budapesten.
A labdarúgó-válogatott közelébe is jogászként került: az 1930-as években a profi szövetség egyik
alelnöke volt, majd négy éven át vezette a szövetség fegyelmi bizottságát. Az 1934-es világbajnokság után
nevezték ki szövetségi kapitánynak. Dietz Károly 1934. októbere és 1939. júniusa között 41 mérkőzésen
vezette a válogatottat, amelynek mérlege: 19 győzelem, 9 döntetlen és 13 vereség; 82 rúgott és 47 kapott gól.
Munkássága sikerére jellemző, hogy a kapitányi örökranglistán eredményesség tekintetében csak hárman
előzik meg: Sebes Gusztáv, dr. Mezey György és Baróti Lajos. A Franciaországban rendezett 1938. évi
labdarúgó világbajnokságon az általa irányított válogatott ezüstérmet szerzett. A döntőbe a magyar csapat
Hollandia, Svájc és Svédország legyőzésével jutott. A június 19-én Párizsban lejátszott döntőn azonban
Magyarország 4-2 arányban vereséget szenvedett az olasz válogatottól. A csapat legismertebb játékosai dr.

Sárosi György és Zsengellér Gyula voltak. A korabeli közvélemény a második helyet csalódásként fogadta,
ám azóta csak az Aranycsapat tudott hasonló eredményt elérni az 1954-es világbajnokságon.
Dietz a szövetségi kapitányi posztja mellett is folytatta civil hivatását. Mint ügyvéd az 1944-es német
megszállás alatt letartóztatott, internált embereket próbálta menteni. A nyilasok 1944 novemberében őrizetbe
vették, Sopronkőhidára internálták. 1945 márciusában a dachaui koncentrációs táborba deportálták,
Budapestre ősszel tért vissza. A háború után folytatta ügyvédi tevékenységét, 1951 júliusában azonban
feleségével Bodrogkeresztúrra telepítették ki. 1953-ban hagyhatta el a falut, de Budapestre nem térhetett
vissza, Piliscsabán kapott letelepedési engedélyt. Éjjeliőrként, majd segédmunkásként tudott csak
elhelyezkedni. Egy munkahelyi balesetet követően engedélyezték csak neki, hogy újra a fővárosba
telepedjen le: feleségével lányukhoz költöztek. Dietz Károly 1969. július 9-én hunyt el Budapesten.
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