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A Pápai Svájci Gárda új 
tagjainak eskütétele  

a Vatikánban

Az 1503-ban meg-
választott II. Gyula 
pápa nemcsak a 
művészek nagy me-

cénása volt Raffaello, Miche-
langelo és Bramante megbí-
zójaként, de hadvezér is. Pá-
paként is első dolga volt, hogy 
visszaszerezze a Pápai Állam 
elfoglalt területeit, gyakran 
maga vezetve a seregeket. 
Akkoriban a svájci zsoldosok 
alkották a legütőképesebb 
gyalogságot Európában, s a 
pápa is svájci zsoldosokat kí-
vánt alkalmazni. A svájci kan-
tonokból toborzott 150 katona 
alkotta a pápa testőrségét. Az 
1506-ban a pápa védelmére 
alakult Svájci Gárda, kiválóan 
felkészült elit alakulat.

2019. május 6-án került 
sor a Vatikánban, a Cortile 
San Damaso udvaron a Svájci 
Gárda 23 új tagja ünnepélyes 
eskütételére, a jól ismert sár-
ga, vörös, kék csíkos egyenru-
hájukban. A színpompás cere-
mónián részt vettek a Vatikán 
főpapjai és vezető tisztségvise-
lői mellett a svájci és az olasz 

kormány, a svájci kantonok 
képviselői, a svájci hadsereg 
főparancsnoka és főtisztjei, 
valamint az olaszországi dip-
lomáciai testület tagjai is.

Az újoncok avatását aznap 
reggel mise előzte meg a Szent 
Péter-bazilikában. A hagyomá-
nyos módon zajló eskütételt 
– a Svájci Államszövetség négy 
hivatalos nyelvén – minden 
évben ezen a napon tartják, 
az 1527. május 6-án történt 

véres esemény emlékére. Ez 
a nap a Sacco di Róma (Róma 
kifosztása) néven vonult be 
a történelembe, amikor 147 
svájci katona lelte halálát VII. 
Kelemen pápa védelmének 
biztosítása közben.

VII. Kelemen pápa aggo-
dalommal kísérte V. Károly 
Habsburg császár itáliai ter-
jeszkedését, aki 1527-ben 
zsoldoshadat küldött Itáliába, 
Bourbon Károly hadvezér pa-
rancsnoksága alatt. A 35 000 
fős spanyolokból, itáliaiakból 
és német zsoldosokból álló 
sereg mindenre elszántan ér-
kezett Róma alá, mivel zsoldot 
már régen nem kaptak. Rómát 
5000 fős katonaság védte, de 
parancsnokaik inkább abban 
bíztak, hogy a városfalak meg-
védik őket.

Május 6-án reggel Bourbon 
Károly a Vatikánhoz közeli, 
gyengén erősített falszakasz-
nál vezényelte rohamra a zsol-
dosokat. Bár ő maga az elsők 
között kapott halálos találatot, 
a támadóknak sikerült bejutni-
uk a Borgónak nevezett város-
részbe. A Svájci Gárda a Szent 
Péter-bazilika előtt vette fel a 
küzdelmet, fedezve a pápát, 
aki az apostoli palotából me-

nekült az Angyalvárba. A 189 
gárdistából csak 42 menekült 
meg, akik a pápát kísérték, 
Hercules Göldli vezetésével. A 
többiek a Szent Péter-bazilika 
előtt estek el hősi küzdelem-
ben. Parancsnokuk, Kaspar 
Röist már sebesülten feküdt 
otthonában, de az ellenség 
betört hozzá és nem kímélték 
sem őt, sem a családját.

A császáriak még aznap 
este elfoglalták egész Rómát, 
ahol hónapokig gyilkoltak és 
fosztogattak. A korabeli írá-
sok megörökítették a szörnyű 
pusztítást és a zsoldosok ke-
gyetlenkedéseit.

A családtagok és a több 
száz vendég között idén prof. 
Popper György, az IBSSA el-
nöke és felesége is VIP-meg-
hívottként vehetett részt e tör-
ténelmi eseményen, amelyen 
a Svájci Gárda tagjainak száma 
135 főre emelkedett.

A gárdistáknak szigorú 
követelményeknek kell meg-
felelniük. A gárda tagja csak 
svájci állampolgár, gyakorló 
katolikus, katonai szolgálatot 
teljesített, 30 év alatti, nőt-
len, minimum 174 cm magas 
fiatalember lehet. A szolgálat 
legalább 26 hónapra szól. Es-
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küjük értelmében az életük 
árán is megvédik a pápát. Az 
alabárd jelkép, de minden 
gárdistának modern fegyvere 
is van. A többéves szolgálatot 

őszentsége kitüntetésekkel 
ismeri el.

A különleges alkalomra 
szóló meghívás dr. Antonio la 
Salandra úrnak, az IBSSA egyik 
mesteroktatójának (Master 
Teacher) köszönhető, aki a 
Svájci Gárda 513 éves történe-
te alatt az egyetlen nem svájci, 
hanem olasz állampolgárságú 
kiképzője a pápai testőrség-
nek. Az elmúlt nyolc év alatt 
kivételes szakmai és emberi 
kvalitásaival nagy tekintélyt ví-

vott ki a gárdisták között, mió-
ta a gárda tagjainak kiképzését 
végzi a számukra kidolgozott 
speciális programja alapján.

Az esemény kapcsán Róma 

egyik exkluzív szállodája és 
rendezvényközpontja, a Ho-
tel Parco dei Principi, volt a 
helyszíne annak a bensőséges 
ünnepségnek, melynek során 
Sir Giacomo S. Bertoletti a 
történelmi Máltai Lovagrend 
(KMFAP) Lombardiai Perje-
le jelenlétében H. G. prof. 
George Popper, a rend nagy-
mesterének általános he-
lyettese, Máltai Lovagkereszt 
kitüntetésben részesítette dr. 
Antonio la Salandra urat, aki 

ezáltal a Jeruzsálemi Szent 
János Szuverén Máltai Lovag-
rend Autonóm Perjelségek 
Szövetségének teljes jogú tag-
ja lett. Sir Antonio elmondta, 

hogy a jövőben aktív szerepet 
vállal a Lovagrend Magisztrá-
tusi Gárda tagjainak kiképzé-
sében is.

P. A.


