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Komáromi szekeresgazda 
pityke és dolmánygombok.

A ,,Komáromi szekeresgazdák 
emlékei" kiállításra készítettem 
ezeket a csodákat. A kiállításon 
egy teljes öltözék rekonstrukció 
részeként szerepelt egy szintén 
általam készített mentelánc 
kíséretében. A lánccal együtt 
a súlyuk meghaladta 
az egy kilogramm ezüstöt,
a pitykék mérete pedig egy 
tyúktojás paramétereivel 
vetekszik.



Egyedi ötlet alapján készült 
pitykegomb fogantyúk!

Konyhabútorra, minibárra/tálalószekrényre és 
éjjeliszekrényekre készültek. Összesen 21 
darab jött létre belőlük, ónnal ötvözött 
különleges rézötvözetből.
Rögzítésüket menetes szárakkal és csavarokkal 
oldottam meg. A végeredmény szépsége az 
idő elteltével csak fokozódik, mivel a használat 
során antik árnyalatot kapnak a fogantyúk.



Fogantyú 
menettel, fehér 
tárgyasztalon.



Pitykegomb 
eljegyzési gyűrű.

Egy kiskunsági pitykegomb 
csúcsdíszéről lett mintázva a 
gyűrű platnija. A centrikus 
vésések helyére kősorok 
kerültek, ezeket a közöket 
pedig cikk-cakk vésés 
határolja. Anyaga 14 karátos 
fehérarany, a gyűrűben pedig 
összesen 48+ 1 db gyémánt 
került. A leánykérés a Magyar 
banda lemezbemutató 
koncertjén történt, a válasz 
természetesen IGEN volt.



Fejér-megyei 
sodronyos 
pitykedomb.

A megrendelés egy esküvőre 
kellett elkészüljön. Ritka 
családi hagyaték alapján 
mintáztam a képeken látható 
alkotásokat. A drótok 
elhelyezése, beillesztése, 
feltekerése és forrasztása 
igazi szakmai kihívást 
jelentettek számomra. 
A látvány magáért beszél,
ezek a gombok azóta is a 
kedvenceim közé tartoznak.



Tekerőlant és 
pitykegomb.

Egy francia tekerőlant 
lekicsinyített mását készítettem 
el egyedi elgondolás alapján. 
Két fajta pityke született. Az 
egyik ,,teljes” pityke a másik 
pedig ,,cikkezett”. A ,,teljes” a 
lant hátulsó részét adja vissza, a 
,,cikkezett” pedig egy 
kimetszett felületen a 
tekerőlant billentyűit és 
tekerőjét illusztrálja.



A legkisebb testvér

Az eddigi legkisebb ,,teljes” 
pitykét tavaly decemberbe 
készítettem el egy Heves 
megyei csavart-
bordázott gomb alapján. 
Egy fülbevaló kollekció 
kiegészítő medál elemeként 
jött létre. Nem csak a 
látványa elképesztően pici, a 
bele fűzött ezüst drótok 
mérete 0,15 miliméteres. 
Pályázatom egyik projektjét 
ezen gombok és fülbevalók 
ihlették.



Kiskunsági ,,vésett” 
pitykegomb 
monogrammal.

Tavaly nyáron a Mesterségek 
ünnepén felkeresett egy tolószékes 
kisfiú édesanyja. Elmondása 
szerint kisfia néptáncos volt, 
akinek az egyetlen vágya egy 
pitykegomb. A kérésnek eleget 
téve nyakláncot készítettem a 
pitykéből és beleírtam vésővel a 
kisfiú monogramját.
Gyakorinak számítanak ezek a 
kérések, viszont sajnos nagyon idő 
igényes, ezért nem készítek 
ilyet bárkinek. Azért került bele a 
,,Különleges alkotások” 
portfóliómba, mert ebből csak ez 
az egy darab van.


