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150 éve született 
Térfy Gyula1

Dr. Térfy Gyula jogtudós, jogi író, az 1910-1920-as 
évek jelentős kodifikátora, 1864. január 23-án, 
Komáromban született. Családja 1863-ban ma

gyarosította nevét Trefflerről Térire. Középiskolai ta
nulmányait Komáromban, Pozsonyban és Budapesten 
végezte, majd 1881-től a Budapesti Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán tanult. Tanára volt töb
bek között Wenzel Gusztáv,
Pulszky Ágost, Vécsey Tamás,
Kautz Gyula, Szilágyi Dezső,
Csiky Kálmán, Plósz Sándor.
1886-ban bírósági pályára lé
pett; előbb joggyakornokként,
1889-től aljegyzőként dolgo
zott a budapesti büntető tör
vényszéken. 1889 áprilisában 
a Királyi Ítélő Tábla által bírói 
hivatal viselésére képesítettnek 
találtatott. 1891-ben a ráckevei 
járásbíróságon albírói, 1893- 
ban a budapesti ítélőtáblánál ta
nácsjegyzői kinevezést kapott.
1900-ban a polgári perrendtar
tás előkészítéséhez berendelték 
az igazságügy-minisztériumba, 
ahol 1902-től osztálytanácsosi,
1909-től miniszteri tanácsosi 
beosztásban dolgozott. 1914- 
ben a Lipót-rend lovagkereszt
jével tüntették ki, majd 1916- 
ban, komáromi előnévvel, 
nemesi rangot kapott. 1918- 
ban kúriai tanácselnökké ne
vezték ki. A törvény-előkészítő osztályon Fodor Ármin
nal együtt elkészítette a polgári perrendtartás (1911:1. 
tc.) életbe léptetésével kapcsolatos tervezeteket, majd 
részt vett a háborús törvények kidolgozásában. 1921-ben 
nevezték ki a M. Kir. Igazságügy-minisztérium törvény
előkészítő osztályának a vezetőjévé. Nagy szerepe volt 
a bethleni konszolidáció számos jogszabályának (pl. a 
felsőházi törvénynek) az előkészítésében. 1926-ban kú
riai elnöki címet kapott, ugyanezen évben „a törvény-elő
készítés, valamint az igazságügyi közszolgálat terén telje
sített rendkívül értékes szolgálatai elismeréséül a királyi 
ítélőbírák és ügyészek részére megállapított VI. fizetési 
csoport jellegét” adományozták számára, ezzel „eddig vi
selt államtitkári rangjából belépett a miniszteri rangba”. 
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1928-ban megkapta az I. osztályú Magyar Érdemkeresz
tet.

Jogtudósként nem tartozott a kiemelkedő, iskolaterem
tő jogászegyéniségek közé, munkássága -  Szászy Béla 
szavaival -  „elsősorban gyakorlati irányú volt, s gyakor
lati célokat szolgált”. Ebbéli tevékenységével azonban a 
kortársak körében jelentős elismerést szerzett. Számos 
döntvénygyűjtemény, jogszabálygyűjtemény és jogsza
bály-kommentár szerkesztője, összeállítója, gondozója 
volt, többek között szerkesztette a Grill Károly Könyvki
adó Vállalat által kiadott Grill-féle Uj döntvénytár köteteit 
(1926-tól, a sorozat 17. kötetétől), a Magyar közigazgatá
si törvények Grill-féle sorozatának több kiadványát (Köz
igazgatási bíróság. Hatásköri bíróság. Országos levéltár. 
Az állami közigazgatás szervezete, 1910; Vallásügy, há
zassági jog, 1911; Magánjogi vonatkozású közigazgatá
si törvények, 1912; Községi bíráskodás polgári ügyek
ben és büntető ügyekben, 1918; stb.), 1912-1929 között 
a Márkus Dezső-féle, a Franklin-Társulat által kiadott 

Corpus Juris Hungarici -  M a
gyar Törvénytár éves köteteit. 
Részt vett a Magyar Jogi Lexi
kon szerkesztésében, amelyben 
több száz cikke jelent meg, fő
ként a perjog és a perrendtartás 
témakörében. Számos tanul
mányt publikált a Jogtudomá
nyi Közlöny, a Jogállam, a Ma
gyar Jogász Újság hasábjain.

A nevéhez kötődő, nagyszá
mú kiadvány közül említhető: 
Az ítélőtáblák felülvizsgálati 
tanácsainak elvi jelentőségű 
határozatai 1895-1908. I-XII. 
kötet (Budapest, Franklin-Tár- 
sulat, 1896-1909); A polgári 
törvénykezés és a végrehajtási 
eljárás. Az összes melléktör
vényekkel, rendeletekkel és bi- 
rósági joggyakorlattal, jegyze
tekkel és utalásokkal. I. kötet. 
Polgári törvénykezés. II. k. 
Végrehajtási eljárás. Birósági 
végrehajtók. Bélyeg- és illeték
szabályok. Birói letétek. Birói 

ügyvitel. Márkus Dezsővel (Magyar törvények Grill-féle 
kiadása, Budapest, 1902); A polgári törvénykezési rend
tartás zsebkönyve (Budapest, Grill, 1902); Polgári per
rendtartás. Jogsegély. Az összes melléktörvényekkel, ren
deletekkel és a bírósági joggyakorlattal, jegyzetekkel és 
utalásokkal (Budapest, Grill, 1905); A polgári perrend
tartás zsebkönyve (Budapest, Grill, 1906); Hatásköri 
jogszabályok és hatásköri határozatok tára. 1-19. kötet 
(Budapest, Franklin-Társulat, 1909-1925); Az új polgári 
perrendtartás: az életbeléptetési törvény tervezete. Ha
tásköri bíróság. Főudvarnagyi bíróság (Budapest, Grill, 
1911); Igazságügyi zsebtörvénytár (Budapest, Grill, 1914; 
1929; ifj. Térfy Gyula gondozásában és kiegészítéseivel 
1948-ig több kiadása jelent meg); Végrehajtási eljárás:
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1881:LX t.-c., 1908:XLI. t.-c.... (4. kiad., Budapest, Grill, 
1925); A polgári perrendtartás törvénye és joggyakorlata: 
1911: I. t.-c., 1912: LIV t.-c. és 1925: VIII. t.-c. (Budapest, 
Grill, 1927); Az országgyűlés felsőháza: 1926.XXII. t.c. 
(Budapest, Franklin-Társulat, 1928).

Közéleti tevékenysége is széleskörű volt: miután a ba- 
latonszemesi parti villasorban 1907-ben felépíttette az ún. 
Marianne-villát, a Balatonszemesi Fürdőegyesület egyik 
alapítój a, j ogásza és választmányi tagj a lett. A Magyar Jo
gász Egylet magánjogi szakosztályának elnökévé válasz
tották, rendes tagja volt a Magyar Történelmi Társulatnak 
és az Országos Kaszinónak, 1927-ben pedig a tudósokból, 
írókból, művészekből stb. álló Állandó Szakértői Bizott
ságnak.

A Budapesten, 1929. március 7-én elhunyt jogtudóst 
a M. Kir. Kúria előcsarnokában ravatalozták fel; a gyász
beszédet Zsitvay Tibor igazságügy-miniszter tartotta, a 
Magyar Jogász Egylet nevében Szászy Béla igazságügyi 
államtitkár búcsúztatta. A Farkasréti temetőben helyezték 
örök nyugalomba.

Családtagjai is fontos közéleti-szakmai funkciókat töl
töttek be. Öccse Téri (Térfy) Béla (1869 Komárom-1959 
Buenos Aires) erdőmérnök, állami erdészeti tisztviselő, 
1919-1920-ban gabonagyűjtési kormánybiztos, 1921. de
cember 3. és 1922. október 17. között az Országos Köz
élelmezési Tanács és a közélelmezésügyek irányításával 
megbízott tárca nélküli miniszter a Bethlen-kormányban, 
1939-1944-ben a Futura Magyar Szövetkezeti Központok 
Áruforgalmi Rt. elnöke volt. Térfy Gyula unokatestvére, 
Téri Dezső a budapesti ítélőtábla tanácselnöke, 1933-ban 
kúriai tanácselnök lett.
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E. L.

Jegyzet______________________________________

1 Jelen életrajzi megemlékezés összeállításához a Térfy Gyula életére 
és tevékenységére vonatkozó családi irat- és cikkgyűjtemény ren
delkezésre bocsátásával nagy segítséget nyújtott dédunokája, Térfy 
András.

A Rechtsgeschichtliche Vortrage/Lectures on Legal History
sorozat legutóbbi füzetei

Publikaion des Lehrstuhls für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös Loránd Universitat /  
Publicaion Department of Hungarian Legal History Eötvös Loránd University 

Herausgegeben /  Redakteur: Barna Mezey

• Kurt Seelmann: Kulturalitat und Toleranz (Budapest, 2012)
• Judit Beke-Martos: Elevating the Monarch to the Throne: The Legal Relevance of the Coronaion 

(Budapest, 2013)
• Wilhelm Brauneder: Ungarn und Österreich 1918: Nachbarschaft statt Gemeinschaft 

(Budapest, 2014)
• Gergely Gosztonyi: Snapshots of the path to Hungary's First Media Act (Budapest, 2015)

A teljes sorozat pdf formátumban letölthető a http://www.majt.hu honlapról.

55

https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/1929
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_7.
http://www.majt.hu

