A Békési Református Egyházmegye első jegyzőkönyvébe másolták be Zoványi György
püspök körlevelét, amelyben tételesen felsorolta az egyházkerület tulajdonában lévő
okleveleket. Ezeket az iratokat az erdélyi fejedelmek állították ki, amelyek a református
lelkipásztorok kollektív nemességét szabályozták. Nem tudjuk, ki másolta be az
egyházmegye protokollumába ezt a jegyzéket, és magából a szövegből az sem derül ki,
hogy a jegyzéket Zoványi állította össze. A másoló egyedül annyit jegyzett meg, hogy a
lelkipásztorok kiváltságainak bizonyítékaként tartja szükségesnek a lista lejegyzését. A
szöveg eredetét Kiss Kálmán nyomán sikerült megállapítani, mert Kiss kisebb
eltérésekkel ugyanezt a szöveget találta meg a szatmári egyházmegye levéltárában,
viszont a Kiss által megtalált dokumentumban fel van tüntetve Zoványi György püspök
a jegyzék összeállítójaként. A békési egyházmegye jegyzőkönyvében Szeremlei Sámuel
egy belső címlapot helyezett el a jegyzék elé, amelyben a szöveg eredetét nem jelezte,
csak utalt arra, hogy a református lelkészek nemességével kapcsolatos feljegyzések
találhatóak a szövegben.
Az erdélyi fejedelmek okleveleiről, melyekben a reform[átus] lelkészeknek nemesség
adományoztatik.
Notata haec sunt a[nn]o 1729 die 5. Augusti
Pro memoria sequentium […]
Ante o[mn]ia in hac matricula annotata esse volumus diplomata principum
Transylvaniae partiumque eidem annexarum, in quibus exhibentur privilegia ministrorum
reformator[um] ab infra notatis foelicis memoriae principus gratiose collata[…]!
I. Steph[anus] Bocskai celsiss[imus] Transylvaniae princeps anno 1606 dat literas
privilegiales seu exemtionales pastoribus reformatis in Transylvania et Partibus Regni
Hungariae eidem annexit, usque ad Tibiscum omnem[??] ut uxores eorundem cum liberis sint
exemti ab o[mn]ibus censibus taxis servitiis ac usq[ue] quo n[ome]n maritorum suorum p[er]
se tulerint.
II. Consimiles literae sunt datae a celsiss[imo] Gabriele Báthori principe, ubi Partes
Hungariae ita describunt[ur] Cis et Ultra Tibiscum.
III. Eaedem literae confirmant[ur] a celsiss[imo] Transylvaniae principus I. et II.
Rakocziis.
IV. Literas nobilitares sive armales donat gloriosae memoriae princeps Transylvaniae
Gabriel Bethlen de Iktár pastoribus refor[matarum] tum in Transylvania tum in Partibus
R[egni] H[ungariae] Cis et Ultra Tibiscum degentibus, in quibus liberi pastor[um]
untriusq[ue] sexus consensu totius nobilitaris recipiuntur in numerum verae nobilitaris
fidelium in o[mn]em posteritatem.
5. Has confirmant principes Rakoczy cum Mich[aele] Apafi. Et hae o[mn]es literae
privilegiales seu donationales sunt munitae sigillis pendentibus.
Notandum est. In literis nobilitaribus a Gabriele Betlen datis pro insigni pastorum
pictum est clypeus caelestini coloris in cujus campo seu arca visitur Leo dimidius e nubibus
tumultuantibus emergens.
6. Est in diploma palatini comitis Georg[ii] Turzo in inclyto co[mi]t[a]tu Szathmár in
oppido Óvár editum de puniendis adulteris finibus, blasfemis etc.

