
Tisztelt Esperes úr, Csicsay Földes Éva igazgató asszony, Csábi István igazgató úr 

, hölgyeim és uraim, kedves művészet pártoló és Esterházy János Tisztelő 

közönség! 

 

,,Senki sem szeret jobban , mint az, aki életét adja barátaiért.,, 

 

Ez a krisztusi tanítás érződik, - érezhető  ebben a térségben  Dávid 

Zsuzsanna  mesteri  tudással   és mély hittel   megfestett  Esterházy 

Jánosról készült  alkotásairól. Köszöntöm körünkben a művésznőt és 

örülök, hogy megosztja velünk alkotói világát  és   köszöntöm a kiállítás 

kurátorát Lencsés Zsolt festőművészt  és freskófestőt. 

  

 Dávid Zsuzsanna Budapesten született, gyermekkorát Dunakeszin 

töltötte.   A már gyermekkorától kibontokozó kitűnő rajzkézsége és a 

képzőművészethez való szüntelen vonzódása hatására az   érettségi 

után a művészeti pályát választotta, amiben nagy szerepet vállaltak  

szeretett szülei, akik  támogatták a kibontakozó, később szárnyaló 

tehetségű  lányukat.  

 

 Az egri  Eszterházy Károly Főiskola rajz és vizuális  szakán végzett, majd 

a Magyar Képzőművészeti Egyetem mestertanáraként diplomázott.Az 

ezt követő időszakban , 2009-től  Lencsés Zsolt festőművész, 

freskófestő mellett kamatoztatta, fejlesztette képzőművészeti 

ismereteit.   Ebben az időszakban    tíz templomban, számos iskolában 

és közintézményben dolgozott, csizsolódott festészeti és elméleti 

tudása, hitbéli  megigazultsága,  hiszen   szakrális  környezetben alkotni  

a      jó Isten ajándéka, amely  alakítja,  formálja az alkotó  lelkét, 

személyiségét.   

  



2015-től a balassagyarmati  Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában 

a képzőművészeti tanszék vezetőjeként kamatoztatja  tudását és 

tehetségét.   Mindíg örömmel tölti  el az ifjú nemzedékkel való közös 

alkotómunkából születő  élmény. 

2017-ben Paulisz Boldizsár, az Esterházy  János Zarándokközpont , és 

a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna építőjénesk meghívására 

Alsóbodokra érkezik,  ahol részt vesz a festészeti munkálatokban és 

a kápolna oltárképeinek elkészítésében, ezzel támogatva 

a zarándokhely felépülését. 

Ez az a hely  ahol 2017. szeptember 16-án végső nyugalomra leltek  

Esterházy János hamvai. 

 

2018-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karán 

teológiai tanulmányokat folytat. Szakdolgozatának témája  Esterházy 

János élete és vértanúsága. 

  A  későbbiekben 2021-ben  Dr. Laurinyec Mihály atya, a Pázmány Péter  

Hittudományi Kar Erköcsteológiai Tanszékének tanszakvezető 

professzora,  az ő  konzulense,  szakdolgozatának kiadásának 

lehetőségével kereste meg. 
 

,,Gróf Esterházy János a szeretet politikusa“ címmel jelent meg ez 

a tanulmány, az Erkölcsteológiai Dolgozatok első köteteként, a Jel 

Kiadó  gondozásában,  az itt látható festmények képmellékletével. 

2021-ben a művésznőt  Esterházy emlékéremmel jutalmazták 

munkásságáért. 

 

Az itt látható  alkotásoknak   mindegyike  egy-egy tanúságtétel, 

elsősorban azonban  az Isten dicsőségét hirdetik,  s szemlélve őket  

megérint bennünket és  felismerjük  az Isten szolgája  Esterházy János  



áldozatos  küldetéséből  fakadó kegyelmeket,  a belső kiállító térben 

pedig az  Eucharisztia témájával megfestett alkotások  szintén 

ráhangolódnak Estrerházy János mély hitére, emberszeretetére  és  

életpéldájára.   

 Hagyjuk hát, hogy az ő érdemei által  megerősítést, megigazulást 

nyerjünk  ahhoz a magasztos  küldetéshez, hogy vele együtt   Isten 

országának építőivé válhassunk mi magunk  is. 

 

A kitűnően  megalkotott aquarell  festmények finomsága, az 

alkotásokban megjelenő utalások, történetek, kapcsolódások  

gyönyörű titokzatossággal tükröződnek át,  érintik  meg  lelkünket, 

segítenek megérteni Esterházy János vértanúságának titkát,  az 

oltáriszentség  tiszteletét és   az Isten végtelen szeretete által 

testvéreinkkel  való szeretet- kapcsolatra hív bennünket. 

,,A mi jelünk a kereszt“  

Esterházy Jánosnak ez az ismert kijelentése   ennek a  kiállításnak  

a  címe.    Ez a világos és egyszerű megfogalmazás nem kiván további 

magyarázatot, okfejtést. 

 Dávid Zsuzsanna  mesterien megfestett aquarelljei ezt a kijelentést 

teszik számunkra még érthetőbbé, segítik  átélni, megérteni Esterházy 

János életpályáját, a Teremtőtől  kapott földi és égi küldetését.  

 

Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében  gratuláljak  az alkotónak  

a kiállított képekhez, köszönetemet és hálámat fejezzem ki Dávid 

Zsuzsanna művésznőnek alkotásai által nyújtott páratlan élményért ! 

 

 

A kedves megjelenteknek pedig a művészeti élményen kívül 



hitbéli megigazulást és az Esterházy János tisztelet elmélyülését 

kívánom, és hogy mindnyájan  részesei lehessünk az Isten szolgájának ,  

Gróf  Esterházy Jánosnak  a  boldoggá avatási perének méltó  

végkifejletének, a jó Isten áldását kérve az ezen a szent ügyön 

munkálkodó személyekre! 

 

 

  


