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vár egy puszta, kőfalakból öszvedült kÖ-omladvány , a’ Szécsényi Járás’ közepe’ táján.

XVII.
Sámson Vára, v a g y F e h á r k ő .
Ezt a' Szandai várral egy idejűnek lehet tar
tani , a’ mint feljebb is említem. Ennek építetojét ’s építése’ idejét is annyira eltakarták elölünk
a’ századok, hogy azt, ha tsak a’ mélyen berakott
talpkövekre felnints jegyeztetve, az épület’felsőbb
részeiből meg nem tudhatni. Igaz ugyan, hogy
egy nagy érdemű írónk a) azt írta ezen várról:
hógy II. Béla alatt 1132- észt. az akkori pártosok
között egy magas Sámson nevű férjfiú volt, ’s
erről tapogatva azt mondá, hogy talán ettől vette
ezen vár a’ nevét.
Fehér-kő már akkor omladékaiban hevert,
a* midőn e’ Megye’ több várai ostrom által hason„gnificus Ladislaus de Zechen cum Bohemis cer~
„tamen habuit, citra Castrum Zonda (Szandai)
„quos etiam D ei volente g ra tia viriliter v ic it,
„et p ro str a v it , quod pau ci ex conflictu evase„ r in t , quam plures habet Captivos (hihető, hogy
„ezen hadi rabokat Szécsénybe tétette által) et ma„jus lucrum in arm is, et caeteris rebus est ad
e p tu s ! u

a) Buday Ezsaiá*.
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ló sorsra juttattak, ’s ez az oka, hogy hajdani
tudós történet-íróink errő l, valamint sok más va
rakról is semmi említést sem tesznek.
A’ mi ennek fekvését illeti: egy magas hegy
nek a’ végére építelett ez, melly mintegy kereken
végződik. A’ délfelé való kőszikla’ fejérségétöl szár
mazhatott Fehérhö nevezete, melly nevén ezen
vár egy bizonyos Királyi levélben is neveztetik.
Itt most egyebet nem láthatni egy hajdani
vár’ omladékinál. A’ vár körül volt árkolásoknak
helye még most is látható, ’s azokban némelly
hajlásoknál a’ kö-fafek is kitetszenek. Egy torony
nak a’ helyét is ki lehet venni az omladékok kö
zött, valamint egy pintze forma üreget is, egyedül
kút nyomaira nem lehet találni; de a’ mint a’
hely’ színe mutatja, nem is lehetett itten kút.
Közel ezen várhoz , az alatta lévő mély völgy
ben Sámsonháza nevű falu fekszik, mellyet haj
dan Gúthi Ország es Lossontzi bírtak , most pedig
némelly távolabb lévő maradékaik bírják.
Ezen vár a’ Szécsényi Járásban vagyon.

X V III.
O z d i n , v a g y U z d in Vára.
Nem messze Ozdin helységétől, melly egy
mély völgyben fekszik , délfelé egy magas hegyen
volt Ozdin , vagy is hajdani nevezete szerint Uz-

