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ban három sor meg nem bolygatott sír is volt 
elhelyezve, mellékletekben teljésen szegény vala-
mennyi, kivéve kettőt, melyek egyikében két réz 
fülbevalót, és egy III. István-féle érem felét, má-
sikában pedig III. Béla és Imre ki- 1 1161—1173 
rályaink réz obulusait találták, me- | 1173—1196 
lyek egy pár koponya-csont kíséretében gyűjte-
ményünkben helyeztettek el. 

Tárkán falu. 

Ezzel is, mint a hód-vásárhelyi uradalom 
tartozékával, találkozunk, Szilas-egyháza s a két 
Derek-egyháza közt említve, abban az oklevél-
ben, mely szerint V. László király az uradalmat 
Hunyadi Jánosnak visszaajándékozza. Vaió- | 1456 
szintien Derek-egyháza táján feküdt. Neve ere-
detileg személy név volt, melyet ma is több csa-
lád visel, de a melyet áz országban helységekre 
is ráadtak. 

Tarján falu. 
Tharyan 1446 Taryan 1455 Tarján 1570 

Eredetileg egy kazár nemzetség neve.1 melyet 
azonban a honfoglaló ősök és ezek utódai közt 
is többen viseltek.2 Ezért haza szerte számos hely-
séget is neveztek el róla, melynek egy része ma 

1 Konstantinos császár, De admin. imp. XXXIX. 
2 Példák rá 1316-ból (Győri tört. és rég. füz. 1863. 

I. 16.), 1361-ből (Fejér i. m. Terjen). 
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már nem létezik.1 A név nem tévesztendő össze 
a szláv helységek Trhan nevű részeivel, minő 
Csabán is van, mivel ezeknek külön eredetük 
van (trh = vásár).2 

Először, miképen már Szent-Mihálv-utczája 
alatt láttuk, a fehérvári káptalan egyik levelében 
említik, mint a hód-vásárhelyi uradalom egyik tar-
tozékát. Mikor ez uradalmat Hunyadi Jánostól 
elvették és Harapkói Bothos András leányainak 
adták, az adomány levél Hold és Csomorkánv 
közt szintén megnevezi a falut,3 bár tudva- | 1455 
levőképen annak és az ez úttal elajándékozott 
többi igen nagy számú birtokoknak a nevezett 
javadalmasok birtokába soha nem léptek, mert 
az a nagy hősnek életfogytig kezén maradt. Ez-
után nem sokára bele is olvadt a falu Vásárhelybe, 
melynek századokon át egyik utczáját, a XVII— 
XIX. századokban egyik tizedét — képezte, mely-
nek neve nálunk ma is köz használatban van.4 

1 Ezek közé tartoznak: Theryan Nógrád in. 1280. 
(Fejér Cod. dipl. VIII. 173), egy másik Teryan, Knauznál 
(Mon. Strig. 129., 472.), Terjén gazdaság Krassó megyében 
1421. (Pesty, Krassó m. t. ÍI. 241.). Szegednek is volt Tar-
ján szőllős kertje 1484-ben (Varga, Szeg. tört. I. 155). 

2 Haan, Békés vm. hajd. I. 138. 
3 Orsz. lt. Dl. 14942. 
4 Jelenleg azonban a belterületnek egy része sincs már, 

mely h i v a t a l o s a n e nevet viselné, mért mikor 1890-
ben a régi tized elnevezéseket (s ezek közt a Tarjánt is) 
megszüntették, ennek további fentartásáról és alkalmazá-
sáról az illető tisztviselők megfeledkeztek. T a r j á n i -nagy-
u t c z a alatt az előtt a mostani Zrinyi-utczát értették. 


