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I. FÜGGELÉK. • 

• 

• Az unitárius vallás külföldön . 

1 . .4:& unitárius vallás ' .4ngllában. 

. Angliában még a XV-ik ?zázad. közep~ről ismeretes 
Peacock Raynald püspök neve, kl a Knsztus Istensége ellen 
tanitott s igy unitárius volt, amiért püspöki hivatalától meg~ 
fosztották. A XVI-ik században, VI. ' Eduárd király idejében, 
kifejlett papi uralom miatt sokan elégedetlenek lettek az angol 
egyház hitelveivel s tagadni kezdették a szentháromságot. Bár 
heves üldözéseknek voltak kitéve, de mégis a Szocinusz ira
tainak hatása alatt számuk szaporodott, ugy, hogy ezeket az 
iratokat az országból kitiltották. A XVII-ik és XVllI·ik szá-

I zad ban kiváló bölcselők és tudósok, mint Locke János, Klark 
Sámuel, Newton Izsák Isten egységét vallották s igy unitáriu
sok voltak anélkül azonban, hogy az angol egyháztól elsza· 
kadtak volna. De már 177I-ben a hivatalos hitvallás aláirását 
többen megtagadták. Ezek részére Lindsey Theofil a saját 
költségén Londonban egy unitárius imaházat épittetett, mely· 
ben 1774 április 18-án tartották a legelső. unitárius isten
tiszteletet. Ez időt lehet Angliában az unitárius egyház meg
alakulásának tekinteni. 

Bár kezdetben sulyos ü~dözéseknek voltak kitéve, mégis 
számuk Angliában, Skóciában és IrIandban növekedett. Többen 
~satlakozt~k hozZájuk a disszenterek és independensek közül 
IS. A vallasok szabadságát korlátozó ' törvény 1813-ban eltö
röltetett s az unitáriusok szabad vallásgyakorlatot nyertek. 
Innen kezdve számuk rohamosan növekedett s az ország kü
lö~bö~ő községeiben és városaiban egymás után épültek az 
umtánus templomok és imaházak, amelyeknek száma ma a 
400-at meghaladja. . . 

Az angol unitáriusoknak nincsen olyan egységes. szer· 



veze/uk, mint a magyaroknak. Nincsen egységesen megállapí
tott hitformájuk, nincsen központi hatóságuk és püspökségük. 
Mindenik egyházközség filggetlen a másiktót Ezért sem ezek
nek, sem a lelkeknek a számát biztosan tudni nem lehet. 
Azonban vannak bizonyos egyesületeik, amelyek az egyUttes . 
munkát elősegitik. Ilyen a Briti és Külföldi Unitárius Társulat, 
amelyet 1825-ben a}apitottak. ~r:n~k célja: I. hogy az ország
ban és külföldön terjessze az umtanus kereszténységet; 2. hogy 
misszionáriusokat segélyezzen és vallásos könyveket terjesz
szen; 3. hogy az unitáriusok polgári jogait megvédelmezze. 
Egy másik egyesület, a "Vasárnapi iskolatársulat" , melynek 
célja vasárnapi iskolák tartása által a szegényebb osztály val
lásos neveléséről gondoskodni. Ezek a társulatok a tagok 'és 
egyházközségek évi dijfizetéséből tartják fenn , magukat s na
gyon eredményes munkát végeznek. Évenkint több egyház
községet alapitnak és segélyeznek ; 2oo,-300-ra menő köny
vet és röpiratot adnak ki. Több hetilapot és havi folyóiratot 
tartanak fenn. , 

Lelkész-képző intézeWk Oxfordban van, kapcsolatban 
az ottani egyetemmel. Neve "Manchester College." Ezt a nevet 
onnan kapta, mert Manchesterben alapittatott volt még 1786-
ban, ahonnan előbb jorkba, majd Londonba s végül 1889-ben 
Oxfordba helyeztetett át. Mindenki lehet az intézet tagja, aki 
magát a lelkészi pályára szánta, élete 16-ik évét betöltötte s 
három protestáns pap ajánlja a fölvételét. Tanfolyama 6 év. 
Tanárai közül az angol tudományos világnak több jeles tagja 
került ki. Köztük dr. Martineau egyik legtekintélyesebb angol 
bölcselő. 

Nevezetes intézetük még az u. n. "Unitarian Home 
Missionary College" Manchesterben. Ennek célja gyakorlati 
lelkés~ek ' kiképzése, akiket részint az országban a' belső 
misszióra alkalmaznak, részint pedig külső misszióra a világ 
különböző részében. 

2. Érintke:és a: angol és magyar IInf. 
tárJusok kö:ött. 

Az angol unitáriusok a magyarokkal 1821 óta állanak 
összeköttetésben. Ez évben küldöttek egy levelef Kolozsvárra, 
melyben röviden ismertették történetuket s jelen helyzetuket. 
Az erdélyiek erre hasonló levéllel feleltek. 1830-ban Székely 
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Mózes, 1847-ben Jakab József . tanárságra készülö magyar 
unitárius ifjak személyesen megfordultak Londonban, ami az 
érdeklődést fokozta. Az érintkezés gyakorlati értéket és jelen
tőséget Paget János által nyert. Ez az angol hitrokon Erdély
ben telepedett le s innen több levélben tudósitotta az ango
lokat az itteni helyzetről, aminek az lett az eredménye, hogy 
1858-ban, 13.000 frttal jöttek az angolok az erdélyiek segit
ségére, ami az akkori sulyos viszonyok között kiváló nagy 
értékkel birt. Ez idő . óta I)em szünt meg a kölcsönös érintke
zés. Még 1858-ban Tagard Edward londoni lélkészt kUldték, 
hogy .az itteni állapotokról személyesen meggyőződjék. Azon
ban - sajnos - hazatérő ut jában Brüsszelben meghalt, a 
nélktil, hogy kUldetéséről jelentest tehetett volna. A következő 
évben Steinthal manchesteri lelkészt kUldötték hasonló célból, 
aki már több szerencsével járt. Ugyanez évben Buzogány 
Áron és Ferencz József Németországban levő akadémiták át
mentek Londonba, ahol résztvettek az angol unitáriusok évi • 
naggyülésén. Ezen a gytilésen határozták meg, hogy papságra 
készülő, magyar unitárius ifjaknak módot fognak nyujtani, 
hogy a Manchester Collegeben tanulmányaikat gyarapithassák. 
E célra évi lOD font segélyt szavaztak meg. Ezt a segélyt 
1861-ben legelőbb Simén Domokos vette igénybe s azóta 
állandóan gyakorlatban van. 

Háromszázados zsinati ünnepélyeinken résztvettek az 
angolok képviseletében: 1868-ban Taylor János Jakab tanár, 
1879-ben Gordon Sándor és Chalmers András. Továbbá Fret
well János .háromszor is ellátogatott hozzánk s a székelyke
reszturi iskola épitési költségeire szép összegü segélyt gyüj
tött. De ezeken kivUl idő folytán többen jöttek, hogy a ma
gyar unitáriusokkal megismerkedjenek. Igy 1910-ben a Dávid 
Ferenc szUletésének 400-dik. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepélyen lOD-pál többen vettek részI. A világháboru tar
tama alatt megakadt ez az összeköttetés, hogy azután annál 
nagyobb erővel ujuljon fel. Dr. Drummond H. Vilmos volt 
az első, aki a trianoni béke után meglátogatott s azóta éven
ként többen mutatják az irántunk táplált rokonszenvüket meg
jelenésükkel. 

A magyar unitárius egyház .sem mulasztotta el ezeknek 
a látogatásoknak viszonzásá!., Igy 1871-ben Brassai Sámuel, 
1875-ben jakab Elek és Dr. Oyergyai Árpád, 1881-ben Ko
vács János, mint egyházunk képviselői vettek részt az ango
lok évi közgyülésén. Az Oxfordban épitett papnevelő intézet 
ünnepélyes megnyitásán 1893-ban Csif6 Salamon, a Sheffild-
, 
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ben tartott unitárius konferencián 1897-ben Dr. Boros György 
képviselte egyházunkat. Ezek a kölcsönös érintkezések mind 
mélyebbé teszik a két ország közötti hitrokoni viszonyt, amely
nek k!llönösen reánk nézve erkölcsi és anyagi haszna meg-
becsülhetetlen. ' 

• 

3. 11:& uDitárlus vallás lImerikában. 

Amerikában, kÜlönösen pedig az Egyesült~Államokban, 
.egy Priesf/ey nevü tudós 1794-ben vitte be az unitárius val
lást Angliából, ahonnan éppen unitárius hifelveiért!lldözték 

' el. Itt, mint ,szabad államban, gyorsan terjedett, Az egyház
községek egymásután alakultak. Számuk 4-500 között van,. 
,több mint 300 ezer lélekszám mal. E számban csak azok van~ 

. nak felvéve, akik tisztán unitárius nevet viselnek. De ha hoz-
závesszUk azokat, akik valamely más egyházban vannak, de 
unitárius hitelveket vallanak: ak~or négy-öt annyi a lélek
számuk. Mint Angliában, ugy itt sincsenek az egyházközsé
gek egységes szer.vezetbe tömöritve. Nincsenek püspökök s 
minden ekklézsia független a másiktól. De vannak nekik is 
egyesületeik, melyek a közös munkát elősegítik . Ilyen az 
1825-ben alapitott .Amerikai Unitárius Társulat", amely benn 
az országban is nagyszabásu munkát végez ugy, hogy pl. 
1861-ben 15 ezer' drb. könyvet osztott ki. Emellett a világ 
különböző részeiben misszionáriusokat . tart fenn. Ezenkivül 
számos kisebb és nagyobb egyesületük van, amelyek köny
vek, folyóiratok kiadását s szegényebb egyházközségek se-
gélyezését munkálják. ' 

Papnevelő intézeteik vannak: Cambridgeben a Harward 
egyetem mellett, melyet 1816-ban alapitottak, MeadviIIeben, 
amely 1844-ben alapittatott s 1926-ban átköltöztetett Chicá
góba, Antiochban és Berkeley-ben Californiába, melyet 1904-
ben': alapitottak. Vagyoni állásuk s irodalmuk még gazdagabb, 
mint az angoloké. Több heti és havi folyóiratot tartanak fenn 
s évenként sok ~\(önyvet adnak ki. Hitszónokaik közül Chal!
ning, Parker és Emerson világhirUekké lettek. Hittudósaik 
k~zül Freemann Clarke,'Dr. Bellows és Savage szintén köz
elismerésben részesülnek. 

Az amerikai unitáriusok befolyását a vallási eszmék fej
lesztésé!e nagyon , : érdekesen jellemzi Dr. Newton Héber, a 
püspöki egyház tagja: nAz unitárizmus valódi munkásságát, 

, 
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ugymond ez, nem az' évkönyvekből kell tanul~ány<?zni! .nem 
is a statisztikai eredményekből kell megmérm, MISSZIóJa a 
gondolatok folytonos hatásában keresendő, amelyeket moz
gásba hoz és azokban az elvekben, amelyeket széthintett az 
orthodox kereszténység nagyobb testületeiben. " Ezzel meg
egyezik ugyancsak egy másvallásu irónak ' (Dr. Putnam) eme 
nyilatkozata: Az unitárizmus ereje elvei terjesztésének hatal
mában áll, ar::ely csaknem felülmulja felekezeti korlátait és 
mint a levegő, mindenüvé elhat. Az unitárizmus mint testület 

, igen kicsiny, de mint kovász nagy és mindenütt jelenvaló, 
Mint szervezet gyenge, de mint befolyás ellenállhatatlan. Az 
unitárius egyházon kivül állók száma ugy áJI aiokhoz, ,mint 
ezer az egyhez." 

4. Il: amerikaI 'és magyar unltdrlusok 
, kö:öttI vIs:ony. 

Az amerikai és magyar unitáriusok közötti viszony első 
szálai Bölöni Farkas Sándor északamerikai utazásához füzöd
nek. Ez a férfi 1831-ben beutazván Amerikát, az oltani uni
táriusokat megismertette az erdélyi unitáriusok történetével és 
hitelveivel. Ennek alapján levelezés indult meg a két fél között. 
Ez a viszony elevenebbé lett 1868 óta, amikor a háromszáza
dos jubileumra üdvözlő iratot küldöttek, Ugyanez évben járt 
Kolozsvárt Dall, az amerikai unitárius társulatnak Indiában 
levő misszionáriusa. Dall személyes meggyőződést szerzett 
magának az itteni unitáriusok állapotáról s, irántuk fokozott 
érdeklődést ébresztett az amerikaiakban. Eszközlésére segé
lyezték a magyar unitáriusokat a Channing müveinek magyar 
kiadásában. 

Az ~merikaiakkal való viszony kimélyitésére sokat tett 
Fretwel/ Janos angol hitrokon. Ez a fédi' kieszközölte, hogy 
1873-ban az angol, amerikai és magyar unitáriusok közös 
értek~zl~tet ,t~r~sanak. Az értekezlet célja az volt, hogy az 
amenkal umtanusokat, 'akiket Hale Edward bostoni lelkész 
és Southwich Em1!1a !rónö képviselt, közelebbről megismertes
sék a magy~r umtánusok helyzetével. Ennek meg is lett az 
a ~ak?rlah eredménye, hogy Fretwell közbenjárására a.z 
a~enkalak a C,hanning és Priestley nevére a kolozsvári 
fÖlskolánál létesItett két tanári szék költségeire egy pár évig 
2- 200 font sterlinget küldöttek. ' 

, 
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Ugyancsak a Fretwell közbenjárására egy kegyes lelk ü 
nő, Richmond Anna, 5.000 dollár alapitvány t tett egy nevére 
szóló tanári szék felállitási költségeire, amelyet késöbben 
családja 10.000 dollárra egészitett ki. 

Az amerikai unitáriusok közül idö folytán többen meg
látogatták Erdélyt s 'az itteni . unitáriusokat. Igy 1881-ben 
Allen Henrik a Harward egyetem tanára, Bixby Jakab a 
meadwillei hittani intézet tanára I 884-ben, Barrows Sámuel 
bosztoni lelkész 1894-ben, Williams H. Lyon (1895) Williams 
Theodor (1896) és Van Ness Tamás (1899). A világháboru 
után még élénkebb lett az összeköttetés, amikor egyszerre 
hárman jöttek hozzánk s bejárták mondhatni összes egyház
községeinket u. m. Sydney B., S. SnDw, joel Metcalf és Byrm 
Witte. Nekik elévülhetetlen érdemük van abban, hogy sikerült 
az amerikai unitáriusok rokonszenvét irántunk teljes mértékben 
felébreszteni, aminek egyik eredménye az, hogy egy-egy lel
készi pályára készülő ifjunak az ő · papnevelő intézetükben 
való tanulását lehetővé teszik. Utánuk még többen látogattak 
meg, akik közül kiemelkedik L. C. Cornisch, az amerikai unitá
rius társulat akkori titkára, aki azóta elnök lett és WilLbur J3er
keleyböl, Californiából, akinek eszközlésére szintén egy ifju 
az általa igazgatott berkeley-i papnevelő intézetben folytat
hatja tanulmányait. 

Közülünk is egyházunk képviseletében idöközönként 
meglátogatták az amerikaiakat : Kovdcs János, Dr. Boros 
György, józan Miklós és Dr. Csiki Gábor. A kölcsönös lá
togatásoknak eredménye lett az ' a testvéri kapocs, amely az 
amerikai. és magyar egyházközségek között létesült, melynek 
áldása megmérhetetlen. . . 

5. Il: unitárius vallás Á.:slában. 
• • . , 

• • 
Azsia indiai részében az unitárius vallást egy született 

hindu kezdette terjeszteni. Ez a férfi a sok istenimádásban 
növekedett. Majd megismerkedett a mohamedán vallással. Az
ut~n a trinitárius kereszténységet tanulmányozta. Végül An
ghában unitáriussá lett. Ösi ' családi nevét megváltoztatta s 
Roberts William nevet vett fel. . Miután visszatért hazájába 
egy apostol szellemével és buzgóságával kezdette terjeszteni 
az umtárius vallást. Neje is unitáriussá lett s Madrasban 
1813-ban unitárius templomot épittettek. Buzgóságának hirére 
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az angolok is támogatására siettek s igy együttesen több 
helyen imaházat építettek s iskolákat .alal?i~ottak. Madrasban 
ma is az angolok tartnak 'fenn ~gy missziói há~at. . . 

Az unitárius vallásnak Indiában egy másik lranya az 
u. n. Brahmo Soma;, ami magyarul körülbelUl annyit jel\!nt: 
Egy Istent hivők egyesUIete. Alapitója Ram Mohun Roy. 
Eredetileg az ős hindu vallás követője volt.. Azonban moha
medán iskolában tanult, hol az egy Isten hite erősödött meg 
lelkében. Később egy baptista hittéritővel került össze, akitől 
megismerte a keresztény vallást. Ketten leforditották és kiad
ták a négy evangéliumot bengáli nyelven. Ram Mohun Roy 
pedig az irások alapján bizonyitgatta az egy Istenség hitét. 
Az eredmény az lett, hogy a baptista hittéritőt megtéritette 
az unitárius vallásra; de a hinduk között nagyobb eredményt 
ez uton el nem érhetett Ekkor alapitotta (l828-ban) a Brahmo 
Samajt, amely az ősi indiai szentiratQk alapján álló tiszta 
theizmus ; de e mellett a mohamedán és keresztény vallás 
alapigazságait is elfogadja. Főhelye Kalkutta. 

A Brahmo Samaj idők .folytán három felekezetre oszlott. 
Az egyik az Adi vagy eredeti, a második a Sadharan vagy 
egyetemes Brahmo Samaj, a harmadik az Uj Kijelentés egy
háza nevet viseli. A Brahmo Sam aj hivei az angol unitáriu
sokkal élénk összeköttetésben vannak. Papságra készülő ifjaik 
közül több tanul Oxfordban, az unitáriusok papnevelő inté
zetében. Ezen kivUl a ' Britt és Külföldi Unitárius Társulat 
misszionáriusokat kUld, akik felolvasások és előadások utján 
terjesztik az unitárius keresztény szellemet. A magyar unitá
riuso~ közül 1928-ban Ba/dzs Ferenc látogatta qleg a Brahmo 
Sama) több gyülekezetét amerikai tanulmányai után hazatérő 
ut jában. . , " 

Ázsiában még japdnbanvannak az unitárius vallásnak 
szép kilátásai. Itt 1893-ban alakult -a nJapáni Unitárius Tár
sulat", melya következő célokat tüzte maga elébe: I. Olyan 
~gyházak szervezése és segélyezése, amelyek ,a tudományos 
Is.mereteket és a tiszta vallást terjesztik; 2. e célnak megfelelő 
könyvek és füzetek kiadása és terjesztése; 3. gondoskodni 
olyan szónokokról és irókróI, akik a társulatot képviseljék és 
mUl!kájában segitsék ; 4. mindeme célok megvalósitására pénz 
gyU)tése. ~zt a társulatot is az angolok támogatják. Központi 
helye ~ókló~an .va~. Baláz~ Ferenc haza térő világkörüli utjá
ban a Japám umtárlUsokat IS meglátogatta és biztositotta őket 
az erdélyi unitáriusok rokonszenvéröI. 
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6. Il: lInitárlus vallás llus:tráUdban. 
, 

Ausztráliában is angol misszionáriusok közremüködé
sével alakultak unitárius egyházközségek. Köztük a legvirág
zóbbak Adelaideban, Melbourneban és Sydneiben vannak. . 

EzeJ{ szerint Afrikát kivéve a föld minden részében 
vannak unitáriusok. Számuk, igaz nem nagy. Összesen nem 
érik el a két milliót. E mellett szétszórva élnek a nagyvilág
ban .. De számukat s erejüket növeli az a lelki kapocs, mely 
öket összefüzi s egy nagy unitárius viiágszÖvetséget teremtett 
közöttük . . Különben is az unitárius vallás fejlődésének a tav.asz 
korát éri. Ha elgondoljuk azt, hogy az ujabb időben a mo
dern teológia s evvel kapcsolatosan a bibliai kritika s a böl
cseleti gondolkozás kifejlődésével szaklapok, egyházi folyó
iratok és teológiai müvek az unitárizmusnak lettek utegyen
getői, hogy világhirü tudósok, bölcselők és teológusok egyenesen 
mellette foglalnak állást: akkor semmi kétségünk nem lehet 
az iránt, hogy a kereszténysé~ fejlődésében az unitárius vallás 
előtt szép jövő áll, hogy el fog jönni az idő,. amikor a ke
resztények felekezeti különbség nélkül megértik s az unitárius 
egyházzal együtt értékelik ' Pál apostol mondását: "Nekünk 
egy Istenünk van amaz Atya, kitől mindenek vannak s mi is 
abban vagyunk" . 
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II. FÜGGELÉK. 

A magyar 'unitárius egyház püspökei 
és főgondnokai. , 

A) Püspökök. 

I. Dávid , Ferenc I 566-tól I 579-ig. 
II. Hunyadi D~meter 1579:töl I 592-ig. 

III. Enyedi György I 592-töl 1597-ig. 
IV. Kósa János 1597-töl 1601-ig. 
V. Thoroczkai Máté 1601-töl 1616-ig. 

VI. Rádeczky Bálint 16 I 6-tó'l 1632-ig. 
VII. Csanády Pál I 632-töl 1636-ig. 

VIII. Beke Dániel I 636-tól 1661-ig. 
IX. Járai János 1661 április, 7-töl junius 3-ig. fEkkor két 

. évig üresén állot! a püspöki szék.) ' 
X. Koncz Boldizsár I 663-tól 1684-ig . 

XI. Szentiványi Márkos Dánie\'1684-töl I 689-ig. 
XII. Bedö Pál 1689-töl I 690-ig. 

XIII. Nagy Mihály I 691-töl 1692-ig. 
XIV. Almási G. Mihály I 692-töl I 724-ig , 
XV. Pálfi Zsigmond I 724-töl 1737-ig. 

XVI. Szentábrahámi L. Mihály 37~töl 1758-ig, 
XVII. Agh '.István 1758-tól 1786-lg. •. '. ~ 

XVIII. Lázár István 1786-tól 1811-ig. 
XIX. Körmöczi János 1812-töl I 836-ig. 
XX. Székely Miklós I 838rtól I 843-ig. 

• 

• 

, 
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XXI. Székely Sándor 1843-lól 1852-ig. (Ekkor 9 évig be
löltetIenül voll a püspöki szék. Ezalatt pUsp!)khelyet
tes volt Székely Mózes.) 

XXII. Kriza János 1861-töl 1875-ig. 
XXIII . Ferencz József 1876-tól 1928-ig. 
XXIV. Dr. Boros Gy!)rgy 1928-tól. 

B) Fpgondnolc,ok. 
, 

I. Homoródszentmártoni Biró Sámuel 17HI-tól 172I-ig, 
II. Deésfalvi Simon Mihály 1718-t61 I 723-ig. 

lll. Vargyasi Daniel Ferenc 1718-tól I 747-ig, 
IV .. Kénosi Sándor Gergely 1718-t61 I 728-ig. 
V. Gidófalvi Gábor 1718-1ól? 

VI. Bongardus János 1718-tól? 
VII. Teleki Ferenc 171 8-tól ? 

VIII. Vargyasi Daniel Péter I 723-tól 1741-ig. 
IX. Kaali Kun István I 723-t61 I 736-ig. 
X. Deésfalvi Simon János I 732-t51 1765-ig. 

, Xl. S. Szentiványi Henter János 1747-t51 ' 1752-ig. 
XII. P. Horváth Boldizsár I 753-tól I 778-ig. 

XIII. Árkosi Benk5 Rafaj 1761-t51 177 I-ig. 
XIV. Árkosi Benk5 Ferenc I 778-tól I 804-ig. 
XV. Ürmösi Maurer' Sámuel I 771-t51 I 786-ig. 
XVI. P" Horváth Ferenc 1778-lól 1804-ig. 

XVII. Ürmösi Maurer László I 786-lól 1789-ig. 
XVIII. Thoroczkay Mihály I 789-töl 1802-ig. 

XIX. Vargyasi Daniel Elek 1802-löl 1812-ig. 
XX. P. Horváth Miklós 1805-löl 1814-ig. 

• 

XXI. S. Szentiványi Szentiványi Sámuel 1811-töJ 1817-ig. 
XXlI. P. Horváth Károly 1815-töl 1830-ig. 
XXl\l. Vargyasi Daniel Elek 1820-lól 1848-ig. 
XXIV. Augusztinovics Pál 1832-töl 1837-ig. 
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XXV. Kaáli Nagy Elek 1854-t61 1878-ig . 
. XXVI. Harcz6i Gálfalvi Imre 1862,t61 1875-ig. 

XXVII. Vargyasi Daniel Gábor 1876-t61 1905-ig. 
XXVIII. Laborfalvi Dr. Berde Áron 1876-t61 1892-ig. 

• 

XXIX. Báró Petrichevich Horváth Kálmán 1892-töl 1926-ig. 
XXX. Nagyfalusi Fekete Gábor 1907-töl 1917-ig. 

XXXI. Árkosi Dr. Ferenczy Géza 1917-t61. 
XXXII. Dr. Szent-Iványi József 1927-161. . 
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