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1934-ben szüle-
tett Budapesten. 
Már gyermek- 
korában érde-
kelte az embe-
rek karaktere és 
szívesen rajzolt 
portrét család-
tagokról, bará-
tokról. A szülök 
f e s t őm ű v é s z 
barátai Éber 
Anna és Szege-
di Molnár Géza 
felismerték a 
gyerek tehetsé-
gét és foglal-
kozni kezdtek 

vele. Dániel Lajos sokat tanult a két kiváló művésztől. 1950-ben tizenhat éves ko-
rában felvételt nyert a Képzőművészeti Főiskolára Budapesten. Abban az időben 
minden - így a művészképzés is - politikai propagandával volt átitatva, amit igen 
nehezen viselt. Anyagi nehézségei is egyre szaporodtak amin az  
„osztályidegenként” üldözött család sem tudott segíteni és egy év után megszakí-
totta tanulmányait. Egy ideig gyári munkásként dolgozott majd a várpalotai szén-
bányában.  

Az 1956-os forradalom után Svédországba menekült. Kezdetben erdei favágó 
munkát végzett Johannishusben, utána pedig az olofströmi gyárban dolgozott. 
Alig egy évvel később ismét festeni kezdett és egy intenzív önképző periódus után 
Stockholmban folytatta tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán. 1958-tól 
1962-ig. Azóta számtalan portrét festett különböző egészségügyi, megyei, egyhá-
zi, önkormányzati szervek és privát személyek megbízásából. Ezek a művek egy-
értelműen mutatják, hogy a művész az ábrázolt személyek lelkét, személyiségük 
lényegét képes megfogni és kifejezni. Dániel Lajos örök modellje azonban maga a 
Természet. Tájképei, amelyeken igen egyéni módon ábrázolja a természetet, min-
dig nagy elismerést váltottak ki a kiállításokon. Műveiből kb. 40 festmény —
főként megrendelésre készült portré — látható különböző svédországi középüle-
tekben. 
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     „Régën onnét jött a rontás, bűbájoskodás bogárzott: varázslóknak városábul, 
ráolvasók rétjeirül, bëtyárok búvóhelyérül, szëmfényvesztők szérűiről, pusztulás-
nak parlagárul, föld méhének mélyeibül, holtaknak hideg honábul, kárhozottak 
kertjeibül, földindulás fészkeibül, szétrepedëző rögökbül, tovagördülő 
göröngybül, zizzenő homok zajábul, lápoknak lapályairul, mohát së termő 
mocsárbul, bőven buzgó lápkutakbul, fëlfakadó forrásokbul, erdei lidérc likábul, 
hét hëgyeknek horhosábul, vörösrézerdő hëgyérül, sárgarézhëgy erdejébül, lëngő 
lombú lúcfenyőkrül, jajgató jegënyefákrul, korhadt kérgű szálfenyőkrül, rothadó-
reves tövekrül, róka réjjogó helyérül, szarvasűző szurdikokbul, vérmedvének 
kővárábul, bozontosnak barlangjábul, Észak éktelen havárul, lappoknak lapos 
honábul, sarjatlan-sivár ugarrul, művelhetetlen mocsárrul, határtalan harcterekrül, 
embërmészárló mezőkrül, suhogó sovány füvekrül, vörösen szivárgó vérbül, 
tengër tágas téreirül, tagolatlan tótükörrül, fekete tavak sarábul, mérhetetlen mély 
kutakbul, sustorgó-sebës folyókbul, forgók fortyogó vizébül, Rutja sodró 
sellőjébül, zuhatagok zajlásábul, magasságos mënny ködébül, fehér fëllegëk fej-
érül, szikkasztó szelek nyomábul, viharok vetéseirül.” (238) 
     „Tégëd is talán ezëkbül küldtek, átkozott, kínozni, szëgény szívem rejtëkébe, 
bűntelen belem tövébe, mardosónak-koptatónak, őrlőnek-kopácsolónak?” (244) 
     „Kushadj már, pokol kutyája, mënj tőlem, Manala dögje, haramja, eriggy 
hasambul, zsarátnok, zsigëreimbül! Hagyj föl szívem szúrásával, lépemnek 
lëtiprásával, gyomrom gyűrögetésével, tépdësésével tüdőmnek, köldökömnek kot-
rásával, lágyékom lukasztásával, csigolyáim csörlésével, dërëkam döfölésé-
vel!” (256) 
     „Hogyha vesztenék e harcban, jőnek jobbak majd helyembe, sanyarúságban 
segédnek, bátorítónak bajomban.” (260) 
     „Földnek bábáit idézëm, ugarok urait hívom, földből szablyaforgatókat, 
huszárezredët homokbul, erőmül-egészítőmül, oltalmamul-orvoslómul szorongató 
szükségëmben, keserves-kemény kínomban.” (268) 
     „Hogyha ennyinek sëm enged, nëm hagyna alább hevével, ébredj, erdő, 
embërëstül, bozótosok bajnokostul, seregëstül sűrűségëk, tengërëk-tavak hadastul, 
százával vasasvitézëk, ezren talpig vértëzetben: pokolfajzatot püfölni, johomból 
Judást kivetni.” (278) 
     „Hogyha ennyinek sëm enged, nëm hagyna alább hevével, kelj vizekbül, Vízi 
Asszony, kék kendős, futó habokbul, lënge leplű, lápkutakbul, tisztaság, tavak 
sarábul, gyámolul gyötört öregnek, gyarló embërnek erőül: ártatlanoknak në árt-
son, bűntelenëket në bántsa.” (288) 
     „Hogyha ennyinek sëm enged, nëm hagyna alább hevével, jöjj, Boldogasz-
szony-anyácska, terëmtés aranyvirága, anyja mindën asszonyoknak, ősanyánk, 
világ szülője! Jöjj kitapogatni kínom, szüntetni szorongatásom, segélj, hogy ba-
jom kibírjam, romboló ragályt lëtörjem.” (298) 
     „Hogyha ennyinek sëm enged, nëm hagyna alább hevével, Ukkóhoz, Egek 
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akadva csak nëm bírt a rúd belével. (92) 
     Vén Väinämöinen azonban szája szélin álldogálva, ëgyik lábával mëgingott, 
balbokája mëgbicsaklott; hanyatt-homlok hullt a szájba, Vipunen vörös ínyére. 
(98) 
     Nosza verstudó Vipunen száját szélësebbre nyitva, álla kapcáit kitátva koncát 
kardostul lënyelte, garatján lëgurgulázta vénëk véne Väinämöinent. (104) 
     Akkor verstudó Vipunen száját szóra nyitva mondta: „Mindënt összeëttem ed-
dig, kossal éltem, kecskebakkal, vén tehénnel töltekëztem, keményhúsú kant ha-
raptam, hanëm ilyet még nëm ëttem, ehhëz fogható falatot.” (112) 
     Vén Väinämöinen pediglen mondogalódott magában: „Alighanëm itt a végem, 
innen már ki nëm menekszëm, kárhozat kalickájábul, romlásnak 
rëkesztëkébül.” (118) 
     Tanakodott-tépelődött, mi légyën, mi lësz a sorsa. Ott lógott övén a kése, jófaj-
ta eres fanyéllel: csónakot csinált belőle, ladikot varázsigékkel. Csónakázott erre-
arra, bélcsatornákon csurogva, mindën zëgzugát bejárta, siklott mindën szögleté-
be. (128) 
     Vén Vipunen, vers tudósa evvel nëm sokat törődött. Vén Väinämöinen azon-
ban fürgén fölcsapott kovácsnak, vállalkozott vasverésre: köpenyét tëvén kohó-
nak, ingeujját fújtatónak, birkabőrit légvonónak, gatyaszárát gázfogónak, haris-
nyáját füstfogónak; üllőnek tëvé a térdit, kalapácsnak a könyökit. (140) 
     Kalapálgatott-kopácsolt, ütemëst ütögelődve. Éjthosszat csak verte-verte, nap-
hosszat nëm is pihenve, véknyában Világerősnek, Nagyhatalmúnak hasában. 
(146) 
     Akkor verstudó Vipunen morfondírozott magában: „Ki lëhetsz, világ vitéze, 
fenelátta szörnyű fajzat? Ëttem mindënfajta embërt, ezreket elemésztëttem, hanëm 
effélét nëm ëttem. Szénpor szálldogál a számba, përzsëlő parázs ínyëmre, torko-
mat salak tömíti. (156) 
     „Eredj már utadra, undok, földnek átka, fuss belőlem, mielőtt előkeresëm, 
mëglelëm szülőanyádat. Mert ha mëgmondom szülédnek, ráolvasom jóanyádra, 
szenvedhet szëgény miattad! Apja-anyja bándigálja fërtelmességét fiának, gyalá-
zatát gyermëkének.” (166) 
     „Fël nëm foghatom eszëmmel, nincsen sejtelmem së róla, hogy estél belém 
bajomra, veszëtt ëb gyanánt gyötörni, harapdálni, rágni rajtam, elemészteni egé-
szen. Kór vagy-é, kit Isten külde, Úr határozta halálom, avagy álnokság vetése, 
más okozta, más szërëzte; fizetség fejébe küldtek, pénznek pórázán vezet-
nek?” (178) 
     „Ha kór vagy, kit Isten küldött, Úr határozta halálom, folyamodom én Uram-
hoz, Istenbe vetëm bizalmam. Nëm hagyja az Úr a jókat, híveit halálba vesz-
ni.” (184) 
     „Ám ha vagy gonosz vetése, rontás, mástul rámbocsátva, majd kitudom én, ki 
küldött, mëglelëm szülőhazádat.” (188) 
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Egyéni kiállítások 
Eskilstuna                         1965 
Nyköping                          1966 
Södertelje                          1970 
Norrköping                       1971 
Riksdagens konstklubb     1973 
Uppsala                             1983 
Uppsala                             2000  
Ronneby                           2005 

 
Csoportos kiállítások 

 
Sörmlandssalongen        1966  
Sörmlandssalongen        1967 
Sörmlandssalongen        1968 
Mälardalssalongen         1969 
Sörmlandssalongen        1970 
Sörmlandssalongen        1971 
Sörmlandssalongen        1972 
Högbergssalongen         1972 
Sörmlandssalongen        1973 
Sörmlandssalongen        1974 
Sörmlandssalongen        1975 
Sörmlandssalongen        1976 

 
Megrendelések 

 

Frans Olsson stadsfullmäktige 
Sam Norup GD 
Malmström landstingsordf. 
Ove Andersson landstingsordf. 
Erik von Heland landshövding 
Arvid Stille länsarkitekt 
Bertil Fallenius landshövding 
Sture Svensson häradshövding 
Sam Åseskog häradshövding 
Sam Åseskog 
Sam Åseskog 
Gösta Sundelin ö.läkare 
Hjalmar Hamrin assur. Dir 

1961 porträtt, Karlshamn k. stadshus 
1962 porträtt, Jönköping, lantbruksstyrelsen 
1962 porträtt, Karlskrona, landsting 
1962 porträtt, Karlskrona, landsting 
1963 porträtt, Karlskrona, länsstyrelsen  
1963 porträtt, Nyköping, länsstyrelsen 
1963 porträtt, Karlskrona, länsstyrelsen 
1964 porträtt, Katrineholm, tingshus 
1964 porträtt, Nyköping, tingshus 
1964 porträtt, Gnesta, tingshus 
1964 porträtt, Malmköping, tingshus 
1966 porträtt, Eskilstuna, centrallasarett 
1969 porträtt, Stockholm, Hansa huvudkontor 

Képtár                                                    2223 



Bengt Gunhagen dir.  
Sigge Kvarnbäck rektor 
Gustaf Lagerfelt styrelseordf 
Per Eckerberg landshövding 
Ragnar Tideström styrelseordf. 
 

Bo Wahlund kontraktprost 
Carl-Ivar Lindgren överste 
Rune Malmros landstingsordf. 
Carl-Erik Nordblad kontraktprost 
Thure Andersson landshövding 
Helge Karlsson komm.fullm.
ordf. 
Erik Stålberg professor   

  

1969 porträtt, Linköping, Hypoteksbanken 
1969 porträtt, Ulfhäll, lantbruksskola 
1970 porträtt, Linköping, Hypoteksbanken 
1970 porträtt, Linköping, Hushållningssällskap 
1976 porträtt, Eskilstuna, Malmens 
husdjurstjänst 
 
1980 porträtt, Flodafors, Fludakyrka 
1981 porträtt, Enköping, Enköpingsreg. 
1982 porträtt, Karlskrona, landsting 
1982 porträtt, Borlänge, Stora Tuna kyrka 
1984 porträtt, Karlskrona, länsstyrelsen 
1986 porträtt, Ronneby, stadshus 
 
2001 porträtt, Uppsala univ. inst. för klin. 
Neurofysiologi 

 Szemelvények svéd képzőművészeti kritikusok írásaiból: 
 
*** Dániel Lajos rendkívüli színgazdagsággal festi tájképeit. Téli svéd tájképei - 
a fehér rámákban- egyéni felfogásúak. Dániel kifinomult lírikus természetábrázo-
ló, akinek kitűnő érzéke van a svéd természet sajátosságai iránt - figyelemre mél-
tó, ha arra gondolunk, hogy magyar. Tájképeinek fényei elbűvölők és csaknem 
szürrealisztikus hatással mutatják a sörmlandi természetet. Dániel portréi kiváló 
pszichológiai érzékről tanúskodnak. (Christer Duke, Stockholms Läns Södertälje 
tidning, 1970.04.03.) 
 *** A portréfestő Dániel Lajos megmutatta, milyen egyedülálló képességgel ren-
delkezik a színbeli megjelenítés tisztasága és a színek összhangja terén. Önarcké-
pe mesteri. A fény bőségesen árad Dániel festményein, amely leginkább a Júniusi 
zöld és a Késő tavasz című képeken látható. A harmonikus, kifinomult színezet 
szemléletes érthetőséggel és éles vonalvezetéssel párosul. (Carl-Arne Holmberg, 
Folket, 1974. 09.13.) 
*** Dániel Lajos tájképei most is akárcsak korábban szinte szakrális fennköltsé-
get mutatnak, álombeli, néma és hatalmas természetet, amelyet az élet iránti tisz-
telet tudatában ábrázol. (A.M. Gedda, Södermanlands Nyheter, 1974. 09. 02.) 
*** Gyakran csak egy apró részletet vagy formát fest, amelyet a természetben ta-
lált. Azután minden szükségtelent lehámoz. Az a fény és forma marad vásznain, 
amely visszaad hangulatot és érzést. (Katarina Bexell, Norra Skåne, 2005.11.24.) 

*** 
Lajos Daniel, Helgevallsvägen 4, 289 33 Knislinge, (+46) 044-60445 

post@lajosdaniel.com, http://www.lajosdaniel.com 
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nëm sokan vetődnek Tuonela területérül, Manala mocsaraibul.” (396) 
     Azt is mondta még tanácsul, okulásul osztogatta ipërëdő ifjúságnak, növekëdő 
nemzedéknek: „Azt mondom, atyámfiai, valamíg világon éltëk, në vétsetëk vétlen 
ellen, në ártsatok ártatlannak! Bűnnek borzasztó a bére Tuonela örök tanyáin: 
ággyal várják ott a vétkest, heverővel a hibásat; matraca tüzes kövekbül, parázsló-
piros lapokbul, paplana pokolkígyókbul, szőve Tuoni szörnyeibül.” (412)  
      
                       TIZËNHETEDIK ÉNËK 

 Väinämöinen varázsigéket csikar ki „Világerőséből”. 
 Gyógyító ráolvasások belső kórság ellen. 

 
     Vénëk véne Väinämöinen, mivel nëm kapott igéket Tuonelának tájairul, 
Manala lapályairul, mindëgyre azon ëvődött, folyvást forgatta fejében, szavakat 
kitől szërëzzën, honnan hozzon bűvigéket. (8) 
     Pásztor ballagott feléje, tőle hallott ily tanácsot: „Százával találsz szavakat, 
ezrivel varázsigéket Antero Vipunen ajkán, gyomrában Világerősnek. Oda këllene 
kerülnöd, elevickélnëd elébe. Nëm valami jó az útja, de nëm is nagyon veszélyës: 
këll először ëgy szakaszon varrótűkön vándorolnod, második mënetëlésën 
szablyaélekën szaladnod, harmadik huzakodáskor csatacsákányok sorain.” (24) 
     Vénëk véne Väinämöinen eltökélte elmënésit. Beméne kovács-komához, szólí-
totta ily szavakkal: „Idehallgass, Ilmarinen! Vassarukat verj ki nékëm, kalapálva 
kesztyűpárat; ingët fonj acélfonálbul, vasalt vállrudat kovácsolj, vállaimra vasdo-
rongot, bélésnek acélt belébe, kívül lágyvassal bevonva. Indulok igét szërëzni, 
vadászni varázsigékre hasábul Világerősnek, Antero Vipunen ajkán.” (40) 
     Mire Ilmarinen mestër szóval mondta, fölfelelte: „Vipunennek régën vége, 
Antero aligha indul csapdáit kivetni vadra, kelepcéit körbejárni. Në számíts sza-
vakra nála, fél ige së tellik tőle!” (48) 
     Vénëk véne Väinämöinen nëm mondott lë mégsë róla. Mëndëgélt egész napes-
tig varrótűkön vándorolva, mëndëgélt a másik estig szablyaélekën szaladva, har-
madik napon haladva csatacsákányok sorain. (56) 
     Maga verstudó Vipunen, vénembër, Világerőse csak darvadozott dalostul, dög-
lődött varázsigéstül. Nyakszirtjéből nyárfa sarjadt, fehértörzsű nyír fejébül, fűzfa 
nőtt füle tövébül, orrából boróka bokra. fenyő hajtott foghúsábul. (66) 
     Odaérve Väinämöinen meztelen kardját kivonta bőr borította hüvelybül, öblös-
re kötött övérül: vágta nyárfáját nyakárul, nyeste nyírfáját fejérül, kőrist álla 
kapcájárul, fűzfáját füle tövérül, orráról borókabokrot, fenyőfáját foghúsábul. (76) 
     Döfte vasfejű dorongját szájába Világerősnek, vicsorgó vörös ínyébe, ferdén 
lógó fogsorába. Szóval mondta, fölfelelte: „Mozdulj már, mihaszna szolga, szűnj 
mëg föld alatt fekünni, örök álomban alunni!” (84) 
     Verstudó Vipunen akkor álmából riadt azonnal: szörnyen szaggatott a szája, 
këgyetlen kínokat érzëtt. Fogait a rúdba vájva, lágyvasat lërágta róla, de acéljába 
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