A Svájci Gárda új tagjainak eskütétele a Vatikánban
Swearing in Ceremony of the Swiss Guard in the Vatican

2019. május 6-án került sor a Vatikánban a Pápai Svájci Gárda 23
új tagjának ünnepélyes eskütételére. A jelöltek kiválasztása szigorú
követelmények szerint történik. A színpompás ceremónián részt vettek
a Vatikán főpapjai és vezető tisztségviselői mellett a svájci és az olasz
kormány, a svájci kantonok képviselői, a svájci hadsereg főparancsnoka és főtisztjei, valamint az olaszországi diplomácia testület tagjai is.
A hagyományos módon zajló eskütételt – a Svájci Államszövetség
négy hivatalos nyelvén – minden évben ezen a napon tartják, az 1527ben történt véres esemény, a Sacco di Róma (Róma kifosztása) emlékére, amikor 147 svájci katona lelte halálát VII. Kelemen pápa védelmének biztosítása közben.
A családtagok és a több száz vendég között idén prof. Popper
György, az IBSSA elnöke is VIP-meghívottként vehetett részt e történelmi eseményen, amelyen az 1506-ban II. Gyula pápa testőrségeként
alapított katonai alakulat, a Svájci Gárda tagjainak száma 135 főre
emelkedett. A különleges alkalomra szóló meghívás dr. Antonio la
Salandra úrnak, az IBSSA egyik mesteroktatójának köszönhető, aki
a Svájci Gárda 513 éves története alatt az egyetlen nem svájci, hanem
olasz állampolgárságú kiképzője a pápai testőrségnek.
Az esemény kapcsán bensőséges ünnepség helyszíne volt a Hotel
Parco dei Principi, ahol dr. Antonio la Salandra úr, Máltai Lovagkereszt kitüntetésben részesült, s ezáltal a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP)
teljes jogú tagja lett, s örömmel vállal aktív szerepet a Lovagrend
Magisztrátusi Gárda tagjainak továbbképzésében is.
A. F. P.
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On the 6th of May 2019, 23 recruits of the Pontifical Swiss Guard
took their oath of loyalty in the Vatican. The candidates were selected
according to strict requirements. In addition to the High Priests and
senior officials of the Vatican, the colourful ceremony was attended
by representatives of the Swiss and Italian governments, the Swiss
cantons, the Commander-In-Chief and chief officers of the Swiss
Army, and members of the diplomatic corps in Italy.
The traditional swearing in ceremony – in the four official languages of the Swiss Confederation – is held on the same day every
year, commemorating the bloody incident of 1527, the Sacco di Roma
(Sack of Rome), when 147 Swiss soldiers died while protecting Pope
Clement VII.
This year, Prof. George Popper, President of the IBSSA was also
invited as a VIP guest to attend this historic event, where the size of
the army unit, founded in 1506 as the group of bodyguards to Pope
Julius II, was raised to 135 men. The invitation to this special occasion
was sent by Dr. Antonio la Salandra, Master Teacher of IBSSA, the
only non-Swiss – but Italian citizen instructor during the Swiss Guard’s
513 years of history. Following this occasion the Hotel Parco dei
Principi served as a venue for an intimate celebration where Dr. Antonio la Salandra was awarded with the Cross of Knights of Malta,
thus became a full member of the Sovereign Order of Saint John of
Jerusalem, Knights of Malta, Federation of the Autonomous Priories
(KMFAP), and professed to be pleased to participate actively in training the members of the Magisterial Guard.

