
Egy 19. századi thaiföldi Buddha-szobor restaurálása
Restaurátor: Asztalos Zoltán
Restoration of a 19th-Century Thai Statue of the Buddha
Restored by Zoltán Asztalos



The statue is examined under ultraviolet light
A szobor az anyagvizsgálat során, UV-fényben



Traces of earlier repairs can be seen in X-ray images
Korábbi javítások nyomai röntgenfelvételen



„Az aránylag friss sérülés területén jól látszik
a fát borító sötét réteg. A fekete, lakkos felület 
csak kisebb területeken jelenik meg, ilyen
az épen maradt kéz területe.” 
(Részlet az anyagvizsgálati jegyzőkönyvből)

“In the area of the relatively recent damage,
the dark layer covering the wood is clearly 
visible. The black, lacquered surface appears 
only in certain small areas, such as the area of 
the intact hand.”
(Excerpt from the material inspection report)



„A Buddha-szobor keze. Ez a terület duplán 
aranyozott, feltételezhetően a kopások miatt.” 
(Részlet az anyagvizsgálati jegyzőkönyvből)

“The hand of the statue of the Buddha. This 
area is double gilded, presumably because of 
abrasions.”
(Excerpt from the material inspection report)



„A kék színű üveg sellak »foglalatban«, 
aranyozva…”
(Részlet az anyagvizsgálati jegyzőkönyvből)

“Blue-coloured glass in a shellac ‘mount’, gilded”
(Excerpt from the material inspection report)



Üvegberakások a Buddha köpenyén
Glass inlays in the Buddha’s gown



„A Buddha bal füle feletti vörös ráfestés.
A festés utólagos, összetétele alapján 
cinóbervöröset tartalmaz (HgS).”
(Részlet az anyagvizsgálati jegyzőkönyvből)

“Red overpainting above the Buddha’s left ear. 
The paint is a later addition, based on its 
composition, it contains cinnabar red (HgS).”
(Excerpt from the material inspection report)



Detail of the red overpainting,
at 50x magnification

A vörös ráfestés részletfelvétele
ötvenszeres nagyításban



The Buddha’s gown before restoration
A Buddha köpenye restaurálás előtt



Injecting the gown with urushi lacquer
A köpeny beinjektálása urushi lakkal



The gown is clamped in place
while the adhesive sets

A köpeny ragasztásának
rögzítése pillanatszorítóval



The rear of the lotus base before restoration, 
showing insect damage

A lótusztalapzat rovar rágta hátulsó része 
restaurálás előtt



A lábon látható hiányok

Missing pieces visible on the legs



The broken pieces are replaced
with lime wood (Tilia)

A kitört részek pótlása hársfából



A lótusztalapzat kiegészítésének 
rögzítése pillanatszorítóval

The supplementary part of the lotus 
base is clamped in place while the 
adhesive sets



A lótusztalapzat kiegészítésének 
rögzítése pillanatszorítóval

The supplementary part of the lotus 
base is clamped in place while the 
adhesive sets



Lakkozás kesulakkal

Lacquering using cashew lacquer



A köpeny hiányzó alsó részének pótlása The missing part at the bottom of the 
gown is replaced



A köpeny bal oldalán látható hiányok

Missing parts visible on the left of the gown



A köpeny kiegészítése hársfából

The gown is repaired with 
Limewood (Tilia)



Hajfürtök tisztítás közben The Buddha’s tufts of hair during cleaning



A felvált lakkréteg 
rögzítése urushi lakkal

The peeled-off lacquer is 
fixed using urushi lacquer



A ragasztás rögzítése Clamping the glued pieces together



Az aranyozás kellékei: 
mókusszőr ecset, 
aranyfüst lap, kés, szarvasbőr párna

Tools for gilding: 
squirrel-hair brush,
sheet of gold leaf, knife, deer-leather pad



A szobor restaurálás után

The fully restored statue


