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Még mindig nincs lezárva a torinói halotti lepel ügye

A torinói halotti lepel Jézus korától kezdve� napjainkig figyelmet von ma-
gára. Ha azt nem is lehet mondani, hogy a közgondolkodás középpontjában 
áll, az mégis állítható, hogy kevés embert hagy közömbösnek, aki – akár 
pozitív, akár negatív módon – valamiféle ismeretet szerez róla.

A torinói halotti lepel kutatására külön tudomány alakult: a szindonoló-
gia. Ez (és maga a kutatás is) az után kapott nagy lendületet, hogy Secondo 
Pia torinói ügyvéd és hobbifotós 1898-ban lefényképezte a leplet, ugyan-
is a fénykép előhívásakor a negatív lemezen kivehetővé vált egy emberi 
arc, ami immár pozitív képként jelent meg. Hazánkban Víz László több ki-
adást megért könyvének (A torinói halotti lepel, Budapest, Ecclesia, 1988) 
köszönhető, hogy széles körben ismertté vált a lepel és a vele foglalkozó 
tudomány. Az ő munkásságát folytatja mindmáig Boda László professzor 
emeritus számos publikációjával és előadásával.

A világ figyelme legújabban 2010 tavaszán fordult a halotti lepel felé. 
Ekkor történt ugyanis – április 10. és május 23. között – a lepel „közszemlé-
re való kitétele”,2 amire az utóbbi időben általában évtizedenként került sor. 
Valójában a „kiállítás” szó nem is megfelelő az eseményre, hiszen egyházi 
felügyelet alatt történik, egyházi közegben, s az egész időszak, amíg látható, 
nem a profán kíváncsiságot akarja kielégíteni, hanem a kultikus tiszteletet 
kívánja felkelteni az érdeklődőkben. Mindezek mellett az sem elhanyagol-
ható tény, hogy a 2010-es eseményre több mint kétmillió látogatót vártak, 
többet, mint a 2006-os olimpiai játékokra (mely szintén Torinóban volt). Így 
valóban nemzetközi érdeklődésre tart számot keresztények és nem keresz-
tények, hívők és nem hívők részéről. S felvetődik két kérdés: Mi a torinói 
halotti lepel? Ki az, aki bele volt göngyölve?

 1. Az evangéliumi beszámoló: Jánossal együtt „odaért Simon Péter is, bement a sírba, és látta 
az otthagyott gyolcsot, meg a kendőt, mellyel [Jézus] fejét takarták be. Ez nem a gyolcs 
között volt, hanem külön összehajtva más helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki 
először ért a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis még nem értették meg az Írást, amely sze-
rint föl kellett támadnia a halálból.” (Jn 20,7–9)

 2. Az „ostensione” olasz szót alkalmazzák rá, nem egyszerűen a „mostra” fogalmat.
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Az egyik legújabb könyv – ami a 2010-es közszemlére való tételt ké-
szítette elő – éppen erre a két kérdésre próbál választ adni. Tudományos 
igényességgel (bár lábjegyzetek nélkül), ugyanakkor a szerzők saját megfo-
galmazása szerint az „utca emberéhez” akar szólni. Sőt, részrehajlás nélkül, 
előítéletektől mentesen, valamint „sine ira et studio” tárgyal azok irányában 
is, akik nem tudnak elfogulatlanok lenni.

Ennek fényében érdekes igazán a könyv mottója: „A halotti lepel nem fél 
a vizsgálattól. Csupán attól fél, ha nem fogják vizsgálni”.

A könyv egyik szerzője Bruno Barbesi, a Torinói Tudományegyetem 
fizika és matematika professzora, aki 1975-ben kezdett tudományos szin-
ten foglalkozni a halotti lepellel. 1988 és 2002 között elnöke volt a Halotti 
Lepel Társulatának és a Szindonológia Torinói Nemzetközi Központjának, 
aminek 2002-től tudományos igazgatója lett. Tagja még annak a bizottság-
nak is 1991-től, amely előkészítette a lepel konzerválását. Aktív munkatársa 
volt az 1978-as, 1998-as, 2000-es és 2010-es közszemlére tétel munkálatait 
végző bizottságoknak is. Több mint száz tudományos cikket és könyvet írt 
a halotti lepelről, és több mint 1700 tudományos előadást tartott róla mind 
Olaszországban, mind külföldön.

A könyv másik szerzője Massimo Boccaletti ügyvéd, aki katolikus egy-
házjogból szerezte doktori diplomáját. Elsősorban újságíró, de alapított fo-
lyóiratokat is Torinóban és környékén, valamint kiadásukban is részt vesz. 
Különösképpen érdekli az orvostudomány és a vallástudomány. Az egyik 
hetilap (Oggi Salute) mellékletét igazgatóként gondozza, amely tudomá-
nyos témákkal foglalkozik az 1980-as évektől kezdve; van olyan példánya 
is, amely 19 nyelven több mint 90 országba jutott el. Féltucat könyvet írt, 
és a mostani szerzőtársával is készített egy könyvet a Halotti Lepel Társu-
latának történetéről.

A két szerző szerencsés összetalálkozásából, valamint a tudományos 
igényességből és írói vénából fakadóan remek könyvet kaphatott kezébe az 
olvasó. Olyat, amelyet jó kézbe fogni, amely olvastatja magát, amely kül-
sőleg is igényesen szép. (Jelen vallásos bemutatója meg meri kockáztatni: 
olyan, amely méltó magához a szakrális tárgyhoz, a Jézus Krisztus testét 
borító halotti lepelhez.)

Érdemes lenne a könyvnek mind a huszonnyolc fejezetét részletesen 
ismertetni; terjedelmi okok miatt azonban elégedjünk meg a legfontosabb 
mozzanatok kiemelésével.

A bevezető részben a szerzők felvázolják a lepel egész történetét arra a 
kérdésre összpontosítva, hogy „valódi-e vagy hamisítvány”, amit egy idé-
zettel zárnak. Egy tudós írta 1987-ben: „Egy olyan elkereszténytelenedett 
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társadalomban, mint a jelenlegi, amelyben elveszett az élet szakralitása 
iránti érzék, amelyben magasabb szempont miatt elveszett a halál szak-
ralitása iránti érzék, milyen jelentőséget lehet tulajdonítani egy temetési 
vászonnak? […] Ma, amikor az ismeretek átadása egyre inkább képeken 
keresztül történik, a halotti lepel valóban rendkívül jelentős érzelmi hatású 
szöveget-képet tud alkotni”.

Az első fejezet a halotti lepel első évszázadait tárgyalja a „Kezdetek, a 
valóság és a legenda között” címmel. Megállapítása helytálló, hogy a lepel 
hitelességét elfogadók számára a történelmi bizonyítékok nem régebbiek 
650 esztendőnél. Mindenesetre, az addig eltelt időben is felvázolja a le-
pel útját: Jeruzsálem, Edessza, Konstantinápoly, Athén, Lirey, Chambéry, 
Torino. A második, Edessza és Konstantinápoly, hogyan Torino?” című 
fejezet fontos magyar szemponttal jelentkezik: a szerzők leírják és képen 
be is mutatják a Budapesten őrzött Pray-kódex lepelre vonatkozó részletét. 
Magyarságunk miatt talán nem szószátyárság idézni: „A ma a Budapesti 
Nemzeti Múzeumban őrzött XII. századi kézirat (amit Pray kódexnek ne-
veznek a magyar jezsuita nevéről, aki a XVIII. században utolsó birtokosa 
volt) szerzőjének is, nem igaz, hogy nem kellett látnia a »kiterített« halotti 
leplet. Ugyanis két képet ábrázol: Jézus testének megkenését a temetése 
előtt (azokkal az anatómiai jellegzetességekkel, amelyek hasonlóak a halot-
ti lepel képéhez), és az üres sír felfedezését (ahol jól látható a halotti lepel, 
amely pontosan úgy, mint amit ma Torinóban őriznek, halszálkás mintás 
szövést mutat, valamint a kis kerek lyukakat ugyanabban a mennyiségben 
és ugyanabban az L alakú elhelyezkedésben).” – Ezt követi a „Lirey, titok-
zatos megérkezés” című fejezet, amellyel kapcsolatban fontos megállapítás, 
hogy egy medálion igazolja, hogy zarándokok már Európában keresik fel 
a halotti leplet. Majd a szerzők arról szólnak, hogy a lepel „vágy és súlyos 
viszálykodás tárgya” is volt, illetve arról, hogy „további öt évszázadon át a 
savoiaiakkal” volt az ereklye, miközben „keresztelések és házasságkötések, 
menekülések és hálaadó ünnepek között” töltötte az idejét.

A korai történelmi rész után a lepel újabb kori történetének bemutatá-
sa következik. „Egy tündöklő arc a sötétkamrában” – ez arról szól, hogy 
Secondo Pia 1898. május 25-én hogyan fényképezte le a leplet, s – egy 
újabb fejezetcímmel: „Egy fénnyel írt arckép” – hogy miként jelentek meg 
a képek a különböző sajtóorgánumokban. Majd egy összefoglaló fejezet kö-
vetkezik, amely a lepel hitelességével kapcsolatos érvekre és ellenérvekre 
alapoz: „Az összes vita anyja” címmel.

A továbbiakban az újabb fényképezésről írnak a szerzők, amit Giuseppe 
Enrie vitt végbe 1931 májusában, s aminek következtében a teljes lepelről 
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már nagyon jó minőségű felvételek készültek („Enrie a halotti lepelre össz-
pontosít”), de közben megemlíti a többi felvétel készítőjét is, napjainkig.

Ezek után egy újabb egység következik a könyvben, amelyik kifejezet-
ten a halotti lepelre összpontosít, s rajta látható nyomok bemutatását végzi 
el. A legrészletesebb benne ez: „Pierre Barbet, egy keresztre feszített ember 
anatómiájának első vizsgálója”, amely a leplen lenyomatott hagyott test-
ről szól. Majd részletekbe menő bemutatás történik: „A két váll, amin a 
keresztfa nyomot hagyott”, majd a kéz átszögezéséről szóló rész, aztán az 
„egy vagy két szög a lábakban?” kérdésfelvetés. Mindezt egy párhuzammal 
igazolja a tizenötödik fejezet: „Jehohanan, a »másik« keresztre feszített”. 
A Krisztus utáni 70. esztendőből maradtak fenn a címben említett, kereszt-
halállal kivégzett ember csontjai. Közöttük látható, hogy a kéz átszögezése 
nem a tenyéren történt, hanem a csukló csontján, hogy a holttest súlya ne 
szakítsa ki a tenyeret. S ez igazolja azt, amit a későbbi ábrázolások Jézus 
esetében tévesen mutatnak be, hogy Jézus keze mégiscsak a csuklójánál és 
a tenyerénél volt átszögezve. Ezt még egy újabb fejezet követi: „A halál 
valószínű oka? Fulladás”, ami önmagáért beszél. A keresztre feszített em-
berek akár napokig is agonizálhattak a kereszten, de ha összetörték a láb-
szárcsontjukat (ami Jézus esetében nem történt meg), akkor ezzel siettették 
a halálukat.

Kimondatlanul is váltás következik ennek befejeztével a könyvben. 
Ugyanis a modern korra összpontosítják a szerzők a figyelmet. Így előbb „A 
tudományos összecsapások éve (1978)” fejezet felvázolja, hogy ez az esz-
tendő a lepel Torinóba való érkezésének 400. évfordulója, amikor az eddig 
legnépesebb zarándoksereg kereste fel a halotti leplet, többek között Karol 
Wojtila is, mikor az őt megválasztó bíborosi konklávéra utazott Rómába. 
Majd ugyancsak itt részletesen beszámolnak az ekkor történt vizsgálatokról 
és tudományos kutatásokról. Innen továbblépve „A halotti lepel embere a 
számítógépben és a művészetben” című fejezetben az eddigiekhez képest 
teljesen új – háromdimenziós – képről szólhatnak, illetve arról, hogy ez 
mennyire és milyen részletesen megegyezik a képzőművészeti ábrázolá-
sokkal. Természetesen – itt is, mint oly sok más esetben – a szerzőpáros 
bőven illusztrálja a könyvet, s ezek egybevetése után levonják a következ-
tetést: „Számtalan művészeti bemutatása van a keresztre feszített Jézusnak, 
amelyek meglehetősen hasonlítanak ahhoz, amely a halotti leplen látható”. 
Ugyancsak a legmodernebb vizsgálati eszközökkel, illetve műszerekkel si-
került kimutatni, hogy – a Jézus korabeli szokás szerint a holttest szemének 
lezárására – a szemhéjra helyezett pénzérme Pilátus idejéből származik, sőt 
Tibériusz császár nevének töredéke is olvasható rajta. Erről szól a következő 
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fejezet: „A szemeken egy vagy két kérdés”. De még társul hozzá a szintén 
számítógéppel, illetve mikroszkóppal végzett vizsgálat eredménye is: „A 
pollenek útja Palesztinába vezet”, amit 1983-ban tudtak „erős bizonyosság-
gal” leszögezni Max Frei Sulzer zürichi kriminológiai tudós alapján.

Még mindig az előző egységbe tartozik, ám – módszere révén – mégis 
új témát jelent a C14-es vizsgálat, amit a leplen is elvégeztek 1988-ban. A 
vizsgálatot a vakpróba elvén ejtették meg. Oxford, Zürich és Arizona labo-
ratóriuma három darab, számozott vászonmintát kapott, amelyekről nem 
tudták, melyik a valóban vizsgálandó anyag. Az egymástól független három 
különböző egyetemen végzett eredmény ugyanazt hozta: a küldött minta 
alapján a lepel keletkezése 1260 és 1300 közé tehető. Így tehát a konklúzió 
– sok összetevő után – az, hogy „halotti lepel a középkorból származik”. 
Itt a szerzők nem vitatkoznak, hanem a következő fejezeteknek szentelik 
figyelmüket: „Szenvedélyesen, a karbonmeghatározás felé”, illetve „A 
C14, véget nem érő történet”. Ugyanis sok más tényező is befolyásolhatta 
a vizsgálatok végeredményét. S a következő fejezet: „A tudomány végső 
határainál” végső megállapítása is erre utal: „Mindebből következik, hogy 
az a folyamat, amely létrehozta a leplen látható képet, ismeretlen marad 
számunkra, és hogy az azonosítására való eljutáshoz további, mind tudomá-
nyos, mind tapasztalati kutatásokra van szükség”. Ez kezdődött el „Leonar-
do da Lirey, egy teljesen zseni” munkálkodása révén. 

A könyv utolsó előtti egységének tekinthető részben a szerzők először 
azt vizsgálják, hogy „mik azok a bizonyítékok, amelyek” az eredetiség mel-
lett szólnak. A régebbi eredményeket egybevetve az újabbakkal, a követke-
ző témákat tárgyalják: a holttest vászonba való csavarása; sebesülések a fe-
jen; a kereszt hordozása; a szögekkel való felszegezés; az oldalseb; a gyors 
és felületes temetés; a holttestnek rövid ideig tartó lepelben való maradása; 
összesített valószínűség. A hét tényezőnek együttes megléte egy egyetlen 
esetben 1 a 200 milliárdhoz.

Végül a 26. fejezet először a „Tűzvészek, lemetszések és múló benyo-
mások” témáját tárgyalja az 1532-es Chambéry-ben történt tűzesettől az 
1997-es torinói templomtűzig. Az előbbi súlyos nyomokat hagyott a leplen, 
az utóbbiból viszont épségben sikerült kimenteni azt.

Még két téma található egy-egy fejezetben a könyv végén: az egyik a 
„Szocio-tudományos reflexiók a halotti lepelről”, a másik pedig már az „Új-
jászületik a »Pazzerelli Kórház«” címet viseli. A teljes művet pedig a halotti 
lepelről nyilatkozó kimagasló személyiségek véleménye zárja.

A könyv tartalmának áttekintése után azt lehet leszűrni a bemutatott is-
meretanyagból, de ugyanakkor a módszerből is, hogy a szerzők senkit nem 
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akarnak meggyőzni a halotti lepel igazsága mellett. Egyébként a bizonyára 
jól megválasztott cím is erre utal. Viszont egy pillanatra sem hagynak két-
ségben a saját meggyőződésüket illetően.

A jelen ismertető szerzője is – minthogy évtizedek óta foglalkozik a té-
mával – arra a meggyőződésre jutott, hogy sokkal több hit kell a torinói 
halotti lepel hitelességének tagadásához, mint a hitelesség elfogadásához. 
Sokakkal együtt az „ötödik evangélium”-nak lehet nevezni a keresztény-
ségnek ezt a fontos ereklyéjét. Sőt, II. János Pál pápa ezért mondta róla, 
hogy az „az evangélium tükre”. Az igaz, hogy mindmáig sem tudta egyetlen 
vizsgálat sem kideríteni, hogy hogyan keletkeztek a nyomok a halotti lep-
len. (Csak a hit mondatja ki velünk, hogy a Jézus Krisztus feltámadásának 
immár nem a földi kategóriák közé tartozó ténye hozta létre azokat.) Az 
viszont biztos, hogy a halotti lepel egy olyan holttestet takart, akit ugyanúgy 
kínoztak meg és öltek meg, mint amiről az evangéliumok beszélnek Jézus 
Krisztus történetével kapcsolatosan. Amikor XVI. Benedek pápa Torinó-
ba látogatott a lepel közszemlére való tétele alkalmából, 2010. május 2-án 
Krisztus szenvedése és feltámadása ikonjának, a remény jelének, a rejtőz-
ködő Isten tanújának nevezte azt nyilvános torinói beszédében.

Mindazonáltal a két szerző igyekszik történelmi tényekkel alátámasztani 
a mű elején feltett kettős kérdésre a választ, vagyis hogy valójában mi a to-
rinói halotti lepel, és hogy ki volt belegöngyölve. A történelmi bizonyítékok 
felsorakoztatása után is – mint maga az egyház is – meghagyja a kérdések 
megválaszolására a döntés jogát az egyes embernek.

Szerzőpárosunk tudományos igénnyel megírt, de ugyanakkor olvasmá-
nyos és bőségesen illusztrált könyve – minden bizonnyal – fontos állomást 
jelent a torinói halotti lepel „élettörténete” folyamán. Az is bizonyos, hogy 
még számtalan újabb könyv fogja követni, mint ahogy már el is kezdődött a 
folyamat a legújabb, 2010-es közszemlére tétel óta.

Bruno Barbesi – Massimo Boccaletti: Il „caso Sindone” non é chiuso (A „halotti lepel ügye” 
nincs lezárva), Cinisello Balsamo (Milano), 2010, Edizioni San Paolo, 287 old.

Ivancsó István


