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 GAZDAG KÁROLYNÉ ISÓ LUJZA  
 

a  MENCSHELYI VERT CSIPKE STÍLUSÁNAK és  

MOTÍVUMVILÁGÁNAK A MEGTEREMTŐJE . 

 

 

Gazdag Károlyné Isó Lujza1923. 01. 06-án született Mencshelyen. Édesapja Isó Vince, 

édesanyja Antal Lujza. Az ő neve hallatán, a mi kis falunkban, mindenkinek a csipkeverés jut 

az eszébe. Gyönyörű alkotásaival nagyon sok embert elkápráztatott.  

 
Lujza néni 1939-ben az elemi iskola befejezése után, a szülei beleegyezésével jelentkezett,  az akkor 

szerveződő csipkeverő tanfolyamra, amelyet  a Csaba Antal evangélikus lelkész felesége, Szász Vilma  

kezdeményezett. Ezen a tanfolyamon rajta kívül még 15 fiatal lány vett részt. 

Tanítómestere Isó Margit / evangélikus papkisasszony/volt, aki Balatonendréden a 

Kájel Endre református lelkész által megalakított Csipke manufaktúrában tanult meg vert 

csipkét készíteni az 1920-as évek elején. 

Lujza néni tehetséges tanítványnak bizonyult. Nagyon hamar elsajátította a 

csipkeverés alapjait, majd rövid időn belül kialakította a saját stílusát és ezzel megteremtette a 

Balaton-felvidéki, vagyis a Mencshelyi vert csipke stílus és motívum világát. 

Tanító mestere és az ő nevéhez fűződik az úgynevezett „Isó rózsa˝” megálmodása is, 

amely ma már a Mencshelyi vert csipke védjegye. Fiatal korában számtalan csipkét tervezett 

ezzel a motívummal. 

Lujza néni egész életét áthatotta a csipkék tervezése és készítése.  
Tagja volt a Veszprém Megye Népművészeti Egyesületnek és egyik alapító tagja volt 

az Országos Csipkekészítő Egyesületnek. 
Munkáival sok-sok kiállításon szerepelt. Számtalan helyre hívták szakkörvezetésre és 

bemutatózni. Az ő közreműködésével jött létre a Mencshelyi Csipkeverő Hagyományokat 

Ápoló Baráti kör 1998-ban. 

Csipke csodáit nem csak itthon, de külföldön is megcsodálták. 

 

A mencshelyi lányok, asszonyok az ő mintái alapján alkottak. Hihetetlen mennyiségű 

mintakartonja maradt fenn, amelyek javarészét unokája Gazdag Szabina őriz, de nagyon sokat 

hagyott örökül a Mencshelyi Csipkeverő Hagyományokat Ápoló Baráti kör részére is. 

Mencshelyen a Lujza néninek és csipkéstársainak köszönhető a csipkeverő 

hagyomány megteremtése. Mindig szeretettel, csendben, alázattal alkotott, nem törekedett 

címek szerzésére, talán ez volt az oka, hogy nem került be a köztudatba a munkássága. 

 

Emlékét örökké őrizzük! 

 

A mencshelyi vert csipke ma már méltó helyére, a Veszprém Megye Értéktárba 

került. 

 

A csipkeverő hagyomány megteremtői tiszteletére egy Emlékszobát hoztunk létre, 

amely az Önkormányzat épületében található. 

Gazdag Károlyné Isó Lujza alkotásai megtekinthető a Falumúzeumban és Pécselyen 

a Csipkeházban. 

 

Büszkék vagyunk a Mencshelyi vert csipkehagyomány megteremtőire! 


