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Antonio ltépzi ld
Cl suűici Górdűt
harcmúvészet, a löVészet, a
biztonsá8i munka, Úgy tűnik,
ehhez van az adottsá8om.
Minden ember valamiben na-
gyon jó, csakfel kelIfedezniés
akkor megjön a motiváció is.

} Talán a génjeiben hor-
dozza ezeket a képessége_
ket?
_ Lehet'.' miért ne?

> Jelenleg mia fő foglal-
kozása?
- Rendőrtiszt vagyok,

most a Római Rendőrakadé-
mián főkiképzőként dolgo-
Zom, rendőrl operatíV techni-
kákat, lövészetet, ónvédel-
met, taktikát, kriminológiát
és nyomozást tanítok' 7000
leendő rendőr és kÚlönbóző
rangú rendőrtisztek képzése
a feladatom. Rómán kíVÚl Mi-
lánóban, Torinóban és Dél-
olaszországban is oktatok' A
munka mellett mindig is ta-
nultam, mert eZ része az éle-
temnek. Nagyon fontos az
ismeretek aktualizálása és a
továbbképzés' Látju k, hogy a
technika milyen rohamosan
fejlődik, s ezzel a kihívással
lépést kelltartani'

> Milyen tanulmányokat
folytatott?
_ Az első diplomámat

nemzetközi politika i tudomá-

Dr. Antonio lá salandrá, a Római Rendőrákadémia 
'őkiképzője 

és chris_
toph Graf ezredes, a svájciGárda jelenlesiparancsnoka

Az lBSSA delegációja
júniusban hivatalos
látogatást tett a vatikáni
Svájci Gárda központjá-
ban. Az idén 510 éves
pápai hadsereg nyilvá-
nosság előtt elzárt terüle-
tén dr. Antonio la
5alandra, biztonsági
kiképző, az lBssA tiszte-
letbeli tagja vezetett
végig, és adott exkluzív
interjút a Hekusnak.

> A 14 oldalas lenyűgt'-
ző szakmai életrajzában
több érdekes részletre
bukkantam, de minden a
harcműVészettel kezdő-
dött.''
- Négyéves koromban ke-

rÜltem kapcsolatba harcmú-
vészettel, tízévesen kezdtem
elgyakorolni, mert addig csak
játéknak tekintettem.

} S egyszer csakaz életé-
nek szerves része lett a
harcműVészet és a bizton-
ság'.'
_ 17 éVesen kezdtem el

foglalkozni a biztonsággal' A
katonaiszolgálat után a rend-
őrséghez kerültem. s ettól
kezdve az életem a tanulás-
ból, az edzésből és a kapcso-
latépítésből állt' szeretek ta-
nulni, mert az ember soha-
sem kész. Könnyen ment a

nyokbó| szereztem, s az isz-
lám terrorizmusra specializá_
lódtam, ami nagyon fontos és
bonyolult terÜlet. Úgy gondo-
lom, hogy a terrorizmus a
harmadik vllágháború. En-
gem a terrorizmus pszicholó_
giai hátterének elemzése és
kutatása foglalkoztat. Nyil-
vánvaló, hogy a terroristák
módszereinek legfőbb eleme
és célja a félelemkeltés, ami
hez az kell, hogy borzalmas
tetteik óriási nyilvánosságot
kap.ianak, mert ebben van az
erejÜk. ']ogi doktorátust is sze-
reztem, kriminológiából pe-
dig mesterfokozatot, meÍt a
bűnözés és a bűnözők szemé-
lyiség-lélektana nagyon érde'
kel. Lényeges, ezért is tanul-
mányozom a bűnözők kultu-
rális hátterét, ami régiónként,
országonként, nemzeti5égen_
ként Változik. EZ tapasztalha-
tó, ahogy az egyes városok-
ban, országokban működnek.

} Szakmai tevékenysé-
gében két különleges
helyszínt fedeztem fe|: a
sváici Gárda és Holly_
Wood' Hogy történt ez?
_ Évekkel ezelőtt kezdtem

tanÍtani svájcban, ahol sok
kapcsolatom van és nagyon
népszerű a mi karate stílu-
sunk. A svájci rendőröknek
tartott edzés után az órnagy
meghíVott egy látogatásra a
svájci Gárdához. Az ottani pa_

rancsnok megkérdezte, hogy
tartanék-e tréninget a gárdá-
nak. Egy alka|omról Volt 52ó'
Majd a kérésére egy speciális
programot dolgoztam ki a
pápa testőrsége számára' Ez-
után felkért a svájci Gárda
jnstruktorainak képzésére.
Négy éVe Végzem ezt a na-
gyon megtisztelő feladatot,
hetente kétszer' A svájci Gár-
da több mjnt fél évezredes
története 5orán személyem-
ben most van előszőr nemAntonio a íeByverraktárba is elkalau'olta az lBssA dele8ációját
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svájci állampolBársá8ú kikép-
zőjük. Amit tanítok, az egy
pszichológiai megközelíté5en
alapuló önvédelmi stílus. A
tréningek programja havonta
változik, ennek keretében
minden, a munkájukhoz szük-
séges biztonságtechnikai
megoldást megtanítok, s a
hÚsz instruktor adja tovább az
ismereteket a svájci Gárda
tagjainak, ameIynek teljes ál
lománya mintegy 130 fő. Óri-
ési a felelősség, mert a Világ
egyik legvédettebb személyé-
nek a biztonságáról Van szó' A
pápa testőrei mindig kísérik a
pápát, s ha külídldre utaznak,
akkor elmaradnak az órák' de
bepótoljuk. szeptemberben
új önvédelml és lövészeti
programot indítottam.

) Mi a legjobb ebben a
munkában?
_ A nagyszerű emberi

kapcsolatok, a gárdistákkal
barátok ls lettünk, s ez na-
gyon fontos a számomra. A
svájci Gárda tagjai igen külön-
leges katonák. Katolikus Va-
gyok, s nagyon jó érzés, hogy
valamilyen módon hozzájá-
rulhatok Őszentsége bizton-
ságához. A pápát szolgálom,
s ez olyan küldetés, amjnek
lelki oldalát is érzem. Már a
második pápát szolgálom.

) S mi a nehéz ebben a
küldetésben?
_ Ugyanaz, minta rendőr-

ségi vagy a biztonsági munká-
ban: azt kell megtanítanom,
hogy olyan ellenséggel kell
küzdeniük, akiket nem ismer-
nek. Mert soha nem lehet
tudni, ho8y hol és ki támad'
Arra kell felkészíten i és felké-
szü|ni, amire nem lehet.

} Hogyan került Holly-
woodba?
- Jó időben Voltam jó he-

lyen. Rendszeresen járok az
USA-ba, mert ott is oktatok.
Évekkel ezelőtt Rigan
Machado, a híres brazil harc-
műVész mesterrel a kaszkadő-
rök és a színészek képzésének
fellegvárában, Hollywoodban
ta rtottu n k tréninget. Felkér-
tek, hogy tanítsak meg né-
hány önvédelmi technikát
késsel, fegyverekkel és egyéb

eszközökkel. A második holly-
woodi képzés után felhívott
Daniel Burnett, a híres harc-
műVész színész, s elmondta,
hogy a képzés helyszínének
filmproducer és rendezó tu-
lajdonosa találkozni szeretne
velem. Ez 2014-ben volt. Sze-
mélyes találkozásunkkor fel-
kért, hogy legyek a John Wick
2. film ha rcm űvészeti ta nács-
adója. A filmben nekem is van
egy röVid szerepem, bérgyil
kost és egy színésznő testőrét
alakítottam. Mivel én alapve-
tően rendőrtiszt Vagyok ne-
héz lett vo|na a két dolgot
összeegyeztetni, ezért hat
hónapra szabadságot Vettem
ki' Nagyon örültem, amikor
Keanu Reeves és más sztárok,
kaszkadőrök Rómába érkez-
tek, s az én edzőtermemben
(dojo) edzettek. Nagyon ke-
mény munka volt, sokszor
éjszaka is dolgoztunk, s ami-
kor J. J. Perry, a kaszkadőrcjk
koordinátora azt kérdezte,
hogy miért nem próbálom
meg a kaszkadőrködést, igent
mondtam. ola5zo15zá8ban
Vettük fel a Keanu Reevesszel
víVott lőÍegyveres harcot, s a
filmben én voltam az egyedti-
li lőfegyveres kaszkadőr. No
vemberben lesz a John Wick
2. amerikai bemutatÓja, Ró-
mában pedig 2017 februárjá-
ban. Nem vagyok filmszínész,
harcművész és rendőrtiszt
vagyok és csakis a képessége-
imnek köszönhetem, hogy jól
teljesítettem. októberben
ismét Hollywoodba repülök.
Ezúttal a Machado Akadémi_
án fogok késtechnikákat ok-
tatni és ismét forgatunk, ez-
úttal a sunset Confidential
realityshow-ban.

> Más filmsztárokat is
edzett?
- lgen, Ashton Kutchert,

Mickey Rourke-t is volt szeren-
csém edzeni, s nagyon örül-
tem a sylvester stallonéVal
Való többszöri talá|kozásnak.
Felbuzdulva a filmes tapaszta-
laton egy speciális képzést ál-
lítottam össze a kiváló olasz
kaszkadőrakadémia részére,
szeptemberben indul a kép-
zés, a ÍeIeségem js besegít. Az
olasz filmművészet még min-
dig nagyon színvonalas, s jól
cseng a Cinecitta neve.

} T<ibbvilágbajnoki címe
is van.
- Kickboxban és thaibox-

ban voltam világbajnok, de az
régen Volt' csak a profi küz-
deIemben tudtam tesztelni és
megismerni a képességem
határait. csakis ezért Verse-
nyeztem, de nem igazán sze-
retem. számomra a harc csak
az életmentést 5zolgálja. Min-
den életkorban tesztelhetjük

a határainkat, én most 42
éves vagyok.

> Mi most a célia?
- Járom a Világot és ter-

jesztem a módszeremet, hogy
segítsem a hatékony rend- és
biztonságvédelmi munkát' Ez
nem konnyű, mert az embe-
rek nem mindenhol nyitottak
az újra. De mivel sok elisme-
rést és bátorítást kapok, egyre
többen köVetik a módszere-
met,5 ezt úgy élem meg, mint
egy isteni ajándékot. szeret_
ném, ha minél többen érte-
nék meg a módszer lényegét,
s elsajátítva képesek legyenek
magukat és ha kell, másokat
is megvédeni. Mert az én i8a_

zi célom a biztonság' Nagy
megtiszteltetés és köszönet,
hogy az lBssA, a biztonság e
rangos nemzetközi szerveze-
tének tiszteletbeli tagja let-
tem' nagyra becsülöm a szer-
Vezet munkáját'

} A családi háttere?
- Feleségem is harcmű_

Vész-oktató, együtt tanítunk,
az ő segítsége nélktjlöZhetet-
len' Van egy hatéves kislá_
nyom. A harcműVészet ne-
kem tobb mint szenvedély. Ez
az életem, mindent ennek
köszönhetek.

} Mia kedvenc időtiilté-
se, hobbija?
- Filmet néznia családom-

mal. Nagyon szeretem, amikor
egvütt Vagyunk, pizzát eszünk
és nézünk egyjó filmet.

Popper Anna

Ez volt a lege15ő egyéves - a pápa személyvédelmi- RAP|D módszerrel

tartott kurzusának diplomaosztójá. Középen még a' előző parancsnok

Avilágsztár filmszínészt, Keanu Reevest is edzette a római rendőrtiszt
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