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Modern mûvészet egy õsi várban
A magyar határtól nem messze, de már Szlovénia területén, Lendván, a belváros fölött magasodik az
alsólendvai vár hófehér falú, L alakú épülete. A várból a városra és a környezõ szõlõhegyekre nyíló
csodás kilátás mellett érdemes meglátogatnunk a falai közt kialakított történeti és képzõmûvészeti
kiállításokat. Lendva új büszkesége a szõlõhegyen magasló, érdekes formájú Vinarium torony, mely
már messzirõl vonzza a tekintetet, a négy országra kiterjedõ kilátás mellett a helyi borok ízvilágába is
belekóstolhatunk.
Lendva (Lendava) álmos, jellegzetes magyar kisváros benyomását kelti, a régi városrész, mely
tulajdonképpen egy hosszú fõutcából (Glavna ulica) áll, 1900 körül kapta mai arculatát. az érdekesebb
látnivalók nem is a városban, hanem a festõi szõlõhegyen találhatók. A fõutcán áll az 1751-ben felszentelt
barokk stílusú Szent Katalin-templom, mellette Szent István királyunk egész alakos bronzszobra, a kis
hangulatos parkszerû térrõl remek rálátás nyílik a magaslaton emelkedõ várra. A templomtól nem messze, az
út túloldalán, kissé lejjebb találjuk a Makovecz Imre által tervezett, a mûvész munkáihoz hasonlóan kissé
meghökkentõ stílusú Kultúrház nagy épületét. A kívülrõl és belülrõl is szokatlan elemeket tartalmazó
színháznak és hangversenyteremnek használt ház legjellemzõbb eleme, a külsõ falon húzódó muravidéki
falusi házsor mintája, mely visszaköszön az emeleti erkély felett is. A kultúrház mellett találjuk az ország, a
maribori mellett az egyetlen fennmaradt zsidó imaházát. Az 1866-ban, a jelentõs számú lendvai zsidó
közösség számára épült zsinagóga ad otthont Szlovénia Holokauszt Múzeumának is.A vár története
A lendvai hegytetõn már a XII. században is erõdítmény állt, ám ez a tatárjárás idején elpusztult, az utána
épült kõvár a német származású Hahót nemzetség birtoka lett, akik késõbb felvették a Bánffy nevet, és
egészen kihalásukig, a XVII. századig a környék legbefolyásosabb dinasztiájává váltak.
A török háborúk idején Lendva várának fontos végvári szerep jutott, a környéken a legjelentõsebb csatára
1603-ban került sor, de a várat a töröknek nem sikerült elfoglalnia.
1644-ben kihalt a tulajdonos Bánffy-család, majd egy rövid Nádasdy idõszak után az Esterházy családé lett
a birtok. Az Esterházyak az adományként kapott várakat I. Lipót király iránti hálából
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