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12/03/11 - Római Pantheon, Vatikáni Múzeum, Szent Péter-bazilika - Róma látnivalók 2. rész

? Római Pantheon (Pantheon)
A Kr. e. 27-ben, Marcus Vipsanius Agrippa római államférfi és hadvezér által, az
összes isten számára épített Római Pantheon (olasz és angol nyelven: Pantheon),
a vatikáni látnivalók mellett az egyik leglátogatottabb vallási nevezetesség
Rómában. Az 58 m (bels? kör: 44,3 m) magas épület, mely 609-ben IV. Bonifác
pápa által lett keresztény templommá szentelve, mostani formáját Hadrianus
császár idején nyerte el, aki Kr. u. 126-ban az alapjaitól építette újjá a templomot,
Lucius Septimius Severus és Marcus Aurelius Caracalla római császárok
utasítására. A Szent Mária és a mártírok (olasz nyelven: Santa Maria Rotonda)
néven ismerté vált kör alakú Római Pantheon, oromzatának oszlopcsarnokát
három sorban hatalmas korinthoszi oszlopok alkotják. Az Oculus a bels? tér
kupolájának csúcsán található. Ez az egyetlen olyan rész, amelyen keresztül
természetes fényforrás érheti a templom hatalmas bels? terét. A templom
sírboltjaiban több ismert m?vész (fest?k: Raphael és Annibale Carracci,
zeneszerz?: Arcangelo Corelli) mellett, II. Viktor Emánuel és I. Umbertó olasz
királyok, valamint Savoyai Margit olasz királyné is nyugszik.
Az évszázadok során nagyon sok küls? márványt eltávolítottak, a
pillérek néhány darabját a Brit Múzeum (British Museum)
gy?jteményében ?rzik.
A római katolikus templom bejárata a Piazza della Rotonda el?tti téren
található.

• Belépés: díjtalan
• Nyitvatartási id?, 2011: 08:30-19:30 (hétf?-szombat), 09:00-18:00
(vasárnap), 09:00-13:00 (hétköznapokra es? ünnepnapokon), zárva
(december 25-én és 26-án, január 1-én és május 1-én)
• Megjegyzés: A Pantheon épülete a Trevi-kút felöl mindössze 1,8
km-re található.
• Megközelítés: metró (A vonal, Barberini Fontana di Trevi állomás,
innen kb. 450 m a Pantheon épülete), busz (30, 40, 62, 64, 81, 87 és
492-es a Largo di Torre Argentina térig, ahonnan mintegy 400 m
távolságra található a templom), villamos (8-as vonal, Argentina
megálló)
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• GPS koordináták: 41.8990574° (szélesség), 12.4763861°
(hosszúság)
• Cím: Pantheon, Piazza della Rotonda 63, 00186 Róma, Olaszország

? Vatikán, Szent Péter tér (Vaticano, Piazza San
Pietro)
A Vatikán (Vaticano) területén, a Szent Péter-bazilika (Basilica di San Pietro) el?tt
található Szent Péter tér (olasz nyelven: Piazza San Pietro, angol nyelven: Saint
Peter's Square), az egyik leghíresebb nyilvános tér Rómában. A teret, ahol naponta
több ezer katolikus hív? találkozik a világ minden tájáról, még 1656 és 1667 között
Giovanni Lorenzo Bernini építette át VII. Sándor pápa irányítása alatt, hogy a
legtöbb ember láthassa a pápa áldását, melyet a Vatikáni Palota (Apostoli Palota)
ablakából intézett a hívei felé. A monumentális ellipszis alakú Szent Péter tér két
részb?l áll: az els? rész a trapéz alakú oldalsó, a második pedig, a sokkal nagyobb
ovális alakú rész, melynek két szélén egy-egy Bernini által készített gránit szök?kút,
közepén pedig, egy vörös gránitból készült 25,5 m magas egyiptomi obeliszk áll. A
Szent Péter tér külön érdekessége a Szent Péter-bazilika széleit?l induló
oszlopsorok, melyek négy sorban (196 m széles és 148 m hosszú), 284 dór
oszlopból és 88 pillérb?l állnak. Egy-egy oszlop 20 m magas és 1,6 m széles. Az
oszlopsorokon 140 szobor látható, melyek pápákat, mártírokat, evangélistákat és
más vallási értékeket ábrázolnak.
Különleges alkalmakkor, mint például a Húsvét, a Szent Péter téren,
közel 400.000 ember gy?lik össze.

• Megtekintés: díjtalan
• Megközelítés: metró (A vonal, Ottaviano San Pietro ? Musei Vaticani
állomás, innen dél felé a Via Ottaviano irányába), villamos (19-es,
Risorgimento/S. Pietro megálló), gyalog (a történelmi központ vagy az
Angyalvár fel?l a Via della Conciliazioni irányába)
• GPS koordináták: 41.9022514° (szélesség), 12.4583711°
(hosszúság)
• Cím: Piazza San Pietro, 00165 Róma ? Vatikán, Olaszország
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? Vatikán, Szent Péter-bazilika (Vaticano, Basilica di
San Pietro)
A vatikáni Szent Péter-bazilika (olasz nyelven: Basilica di San Pietro, angol
nyelven: St. Peter's Basilica), amely 60.000 f? befogadására is alkalmas, a világ
legnagyobb keresztény templomának számít. A 16. század elején, II. Gyula pápa
által építetett kb.15.160 méter alapterület? bazilika, amelynek kialakítása közel 120
évig tartott (befejezve: 1626. november 18-án), a f?kupolán kívül, még további 8
kupolát tartalmaz. A latin kereszt alaprajzú tér fölött kialakított 73 méter magas és
42,5 méter fesztávolságú f?kupolát, Michelangelo olasz reneszánsz képz?m?vész
tervei alapján, Giacomo della Porta valósította meg. A reneszánsz és barokk
stílusban épült Szent Péter-bazilika, melynek bels? hosszúsága 211,5 méter,
magassága pedig, eléri a 132,5 métert, 800 oszlopból, 45 oltárból és 390 szoborból
áll. A hagyomány és néhány történelmi bizonyíték úgy tartja, hogy Szent Péter
(Jézus tanítványa, a tizenkét apostol egyike) sírja közvetlen a bazilika oltára alatt
húzódik. A bazilika Szent Péter tér felöli f?bejáratának két oldalán, Szent Péter és
Pál apostolok 5,55 m magas szobrai láthatóak.
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A bazilikában "Dress Code" van érvényben, ami annyit jelent, hogy
férfiak és n?k esetében is tilos belépni olyan öltözékben, amely nem
takarja kell? képen a vállakat és lábakat. Ennek értelmében n?k
esetében nem javasolt a miniszoknya, férfiaknál pedig, a rövidnadrág
és a trikó viselete.
A Szent Péter-bazilika kupolájából, amelyet lifttel vagy 320 lépcs?n
keresztül lehet elérni, csodálatos kilátás nyílik a Szent Péter térre és a
szemközti Angyalvár (Castel Sant'Angelo) épületére.

• Belépés (bazilika): díjtalan
• Kupola (kilátó) megközelítése: 6 euró (lépcs?n keresztül), 7 euró
(lifttel)
• Nyitvatartási id?, 2011 (bazilika): 07:00-19:00 (április-szeptember),
07:00-18:00 (október-március)
• Nyitvatartási id?, 2011 (kupola): 08:00-18:00 (április-szeptember),
08:00-16:45 (október-március)
• Nyitvatartási id?, 2011 (kincstári múzeum): 09:00-18:15
(április-szeptember), 09:00-17:15 (október-március)
• Megjegyzés: A bazilika kupolájában a kilátó mellett egy ajándékbolt
és egy kávézó is várja a látogatókat.
• Megközelítés: metró (A vonal, Ottaviano San Pietro ? Musei Vaticani
állomás, innen dél felé a Via Ottaviano irányába), villamos (19-es,
Risorgimento/S. Pietro megálló), gyalog (a történelmi központ vagy az
Angyalvár fel?l a Via della Conciliazioni irányába)
• GPS koordináták: 41.9021014° (szélesség), 12.4532819°
(hosszúság)
• Cím: Piazza San Pietro ? Basilica di San Pietro, 00165 Róma ?
Vatikán, Olaszország

? Vatikán, Sixtus-kápolna (Vaticano, Cappella
Sistina)
A Szent Péter-bazilika bejáratától jobbra található Sixtus-kápolna (olasz nyelven:
Cappella Sistina, angol nyelven: Sistine Chapel), a pápák magánkápolnája, és itt
tartják többek között a pápaválasztásokat is. A Baccio Pontelli által 1473 és 1481
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között épített 40,9 méter hosszú, 13,4 méter széles és 20,7 méter magas téglalap
alakú kápolna kialakításánál az egyszer?ségre törekedtek. A Sixtus-kápolna külön
érdekessége, hogy méretei teljesen megegyeznek a Frigyláda ?rzési helyével, a
Salamon templom méreteivel. A Sixtus-kápolna mennyezetét többek között
Michelangelo freskói díszítik, az oltárfalon a 17 méter magas és 13,5 méter széles
"Az utolsó ítélet" cím? freskója látható. A kápolnában az olasz reneszánsz
képz?m?vész legismertebb alkotása az 540 m2 terület? mennyezetfreskója is
megtekinthet?, mely több 1508 és 1512 között keletkezett alkotásból áll. A hatalmas
méret? egybefügg? freskó, melynek legismertebb részlete, az Ádám teremtése,
kilenc festményen keresztül örökíti meg Mózes els? könyvének jeleneteit.
A kápolnában az els? tömeges ünnepségre 1483. augusztus 9-én, a
Nagyboldogasszony ünnepén került sor.

• Belép?jegy árak, 2011: 12 euró (normál jegy)
• Nyitvatartási id?, 2011: 08:45-15:20 (március-október, szombaton
08:45-12:20), 08:45-12:20 (november-február), zárva (zártkör?
ünnepségek esetén illetve vasárnaponként, kivétel a hónap utolsó
vasárnapján)
• Megjegyzés: A kápolnába a hónap utolsó vasárnapján ingyenes a
belépés.
• Megközelítés: metró (A vonal, Ottaviano San Pietro ? Musei Vaticani
állomás, innen dél felé a Via Ottaviano irányába), villamos (19-es,
Risorgimento/S. Pietro megálló), gyalog (a történelmi központ vagy az
Angyalvár fel?l a Via della Conciliazioni irányába)
• GPS koordináták: 41.9025086° (szélesség), 12.4537325°
(hosszúság)
• Cím: Viale Vaticano ? Cappella Sistina, 00165 Róma ? Vatikán,
Olaszország

? Vatikán, Vatikáni Múzeumok (Vaticano, Musei
Vaticani)
A Vatikáni Múzeum által ?rzött pápai m?vészeti gy?jtemény, a világ legnagyobb és
legfontosabb gy?jteményeként van számon tartva. A kollekcióban az ókori
(Egyiptom) illetve a görög-római m?vészet remekeit?l kezdve a reneszánsz
m?alkotásokon át, többek között a modern m?vészetek alkotásai is megtalálhatóak.
Az épületkomplexum Vatikáni Képtár részlegében, a középkortól az 1800-as évekig
terjed? korszakot felölel? festményeket (Raffaello, Michelangelo) tekinthetjük meg,
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nyolc terembe rendezve id?rendi sorrendben. A XIV. Kelemen pápa által alapított
Vatikáni Múzeum legnagyobb gy?jteményét a Pio-Clementino Múzeum ?rzi,
melyek a Vatikán számára fontos görög és római alkotásokat tartalmazzák. A
gy?jtemény leghíresebb alkotása a Laokoón-csoport (Gruppo del Laocoonte)
szobra, mely Laokoón trójai papot és két fiát a kígyó halálos szorításában ábrázolja.

A Vatikáni Múzeum kiemelked? részei:

• Vatikáni Képtár (Pinacoteca Vaticana)
• Vatikáni Könyvtár (Biblotheca Apostolica Vaticana)
• Pio-Clementino Múzeum (Museo Pio-Clementino)
• Gregorián-egyiptomi Múzeum (Museo Gregoriano Egizio)
• Gregorián-etruszk Múzeum (Museo Gregoriano Etrusco)

A Vatikáni Múzeum bejárata a Szent Péter térre néz. A tért?l a
Vatikán Fal északi felé haladva 10-15 perc sétával elérhet? a múzeum
bejárata.
A turisztikai szezon ideje alatt nagyon hosszú sor szokott kialakulni,
ezért ennek elkerülése érdekében javasolt a nyitás el?tti id?szakban
(kb. 08:00) megérkezni.

• Belép?jegy árak, 2011: 15 euró (teljes jegy), 8 euró (kedvezményes
jegy)
• Nyitvatartási id?, 2011 (jegyiroda): 09:00-16:00
• Nyitvatartási id?, 2011 (múzeum): 09:00-18:00 (hétf?-szombat),
zárva (zártkör? ünnepségek esetén illetve vasárnaponként, kivétel a
hónap utolsó vasárnapján)
• Megjegyzés: A múzeumba a hónap utolsó vasárnapján ingyenes a
belépés 09:00-12:30 között.
• Megközelítés: metró (A vonal, Ottaviano San Pietro ? Musei Vaticani
állomás, innen dél felé a Via Ottaviano irányába), villamos (19-es,
Risorgimento/S. Pietro megálló), gyalog (a történelmi központ vagy az
Angyalvár fel?l a Via della Conciliazioni irányába)
• GPS koordináták: 41.9069802° (szélesség), 12.4541724°
(hosszúság)
• Cím: Viale Vaticano 104 ? Musei Vaticani, 00192 Róma ? Vatikán,
Olaszország
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A Róma kártya (Roma Pass) által a római látnivalók és
nevezetességek, ingyenesen vagy kedvezményesen megtekinthet?k,
és a tömegközlekedési eszközök is ingyen használatba vehet?k.
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