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Darányi Ignácz.
Darányi Ignácz 1849. jan. 15-én a fővárosban született. Atyja 

id. Darányi Ignácz ügyvéd és jószágigazgató volt, ki a közélet terén is 
tisztelt nevet hagyott maga után; anyja Földváry Borbála. — Közép- 
tanodai tanulmányait Budán kitűnő sikerrel végezte; korán lett önálló
sághoz szoktatva; már 14 éves korában atyja Svájczba küldötte, hogy 
szabad országban nyerje az ifjúi kedély első benyomásait. Tanulmá
nyait a budapesti egyetemen fejezte be. Kitüntetések tárgya volt a ta
nárok és tanuló ifjúság részéről egyaránt. A tanári testület részéről 
jutalmakban része
sült, sőt élénk em
lékezetben él még 
sokaknál ma is , 
hogy a római jog 
tanára egy izben őt 
ültette maga he
lyett a cathedrára 
s Darányi tartotta 
meg az előadást; 
de az ifjúság sem 
maradt hátra, a 
j ogászsegélyző-egy- 
let alelnökévé vá
lasztotta, s midőn 
Pauler Tivadar, a 
kedvelt tanár, mi
niszterré lett, az 
ifjúság a bucsuzási 
ünnepély szónokai
vá Darányit és 
Beöthy Zsoltot vá- 
lasztá. 1872-ben 
nyerte el a jogtu- 

dori oklevelet ;
187.3. és 1874-ben pedig letette a köz- és váltóügyvédi vizsgála
tokat. Mint ügyvéd, eleinte nagy mérvben foglalkozott védői gya
korlattal , a törvényszéki szónoklat ezen iskolájával ; az újpesti 
lázadás végtárgyalása alkalmával tartott nagy beszéde irányzottá 
először reá a közfigyelmet; s ezen években gyakran találkozunk 
mint védőnek nevével. Később azonban és pedig rövid idő alatt, 
magánjogi ügyvédi gyakorlata oly terjedelmet nyert, hogy kényte
len volt a büntető gyakorlattal felhagyni s jelenleg már kizárólag 
nagyobb családok jogügyeivel foglalkozik. De nemcsak a jogkereső 
közönség, hanem kartársai is korán bizalmukkal halmozták el Darányit. 
Már 1875-ben, tehát alig 26 éves korában, az orsz. ügyvédvizsgáló 
bizottság tagjává választották, s rövid időre reá az ügyvédi kamara
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fegyelmi választmányának is tagjává lett. Kartársai kitüntetéseit pol
gártársaié követte. — 1876-ban már a főváros törvényhatósági bizott
ság tagjává választatott, — s ennek tanácskozásaiban tevékeny részt 
vett. 1878-ban ujabb kitüntetés érte. Darányi ugyanis kora ifjúságától 
kezdve előszeretettel foglalkozott a Tiszaszabályozás kérdésével (már 
atyja is egyik tiszai társulat elnöke volt) s a mint a Széchenyi István 
által alkotott tiszavölgyi társulat újra alakult, a központi bizottság 
titkárává és előadójává Darányit választá meg. Ez állás horderejének 
jellemzésére nem szükség egyéb, mint arra utalni, hogy hazánk legma- 
gyarabb lakosságának és három millió hold területnek érdeke és remé
nye van a tiszavölgyi központi bizottsághoz kapcsolva, s hogy oly 
férfiak, mint Gróf Lónyay Menyhért, Gróf Károlyi Sándor, Gróf 
Andrássy Gyula, Báró Sennyey Pál stb. képezik a központi bizottság 
főalakjait. Darányi nevét a tiszai ügyekben való működése még ismere
tesebbé tette, s e mellett kifejtette benne azon tulajdonokat, melyek a 
politikai pálya előföltételeit képezik. így történt, hogy 1881-ben 
D arányi, daczára, „ hogy az ellenzéki sajtó igen heves izgatást 
indított ellene, — impozáns többséggel a fővárosi II . kerület orsz. 
képviselőjévé választatott. Nyíltan bevallotta választás előtt és válasz
tás után, hogy a főváros magyarosodása képezi egyik főczélját; s ezen 
czél elérésére tényleg úgy társadalmi utón, mint az iskolaügy pártolása 
által közrehat. A mellett kiterjeszti figyelmét mindazon kérdésekre, 
melyek a főváros felvirágzására vonatkoznak, akár tárgyaltassanak 
azok a törvényhozásban, akár a kormánynál, akár pedig a főváros tör
vényhatósági bizottságában. Törvényhozói működéséből kiemeljük a 
főváros terheinek könnyítése tárgyában való felszólalását, s az e kér
désben a képviselőház által elfogadott határozati javaslatát, — az 1882. 
évi közlekedési költségvetés tárgyalása alkalmával tartott nagyobb 
beszédét, — előadói beszédét a Maros-Tisza-Duna közti terület ármen- 
tesitéséről szóló törvényjavaslat tárgyában — s az uzsoratörvény tár
gyában tartott beszédeit, melyek kapcsán a váltótörvény némely szab
ványainak módosítása iránt beadott határozati javaslata a ház 
által pártkülönbség nélkül elfogadtatott. Nem szükséges megjegyez
nünk, hogy Darányi, mint a közlekedési bizottság tagja és előadója, 
e bizottság működésében is élénk részt vett; s hogy azon közgazdasági 
tanácskozásokban, melyek az Orsz. Gazdasági Egyesületben és a Gazda
körben oly nagy érdeklődés közt folytak le (s melyek a törvényhozás 
útját egyengetni hivatvák) Darányi, mint ez egyletek igazgató-választ
mányi tagja, szintén előszeretettel folyt be. Legutóbb nevével válasz
tóinak tartott beszámolója alkalmából találkozunk, mely annak daczára, 
hogy kényes kérdésekben kellett határozott állást foglalnia, a legro
konszenvesebb fogadtatásban részesült.

Darányi képesség és készültség dolgában a szabadelvű párt leg
kitűnőbb tagjainak egyike. Az emberekkel való tapintatos bánásmód, 
óvatosság és eszély jellemvonásaihoz tartoznak s nehéz állások betölté
sére képesítik őt. F iatal ember s már is jelentékeny tevékenység fűződik 
nevéhez. A közügy jogosítva van tőle a jövőben még az eddigieknél is 
ponderánsabb tényeket és szolgálatokat várni.




