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Zsolnai László 1958-ban született. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (ma 

Corvinus Egyetem) végzett 1982-ben. Jelenleg is ott tanít, egyetemi tanár és a Gazdaságetikai 

Központ igazgatója. A Párizs-i székhelyű CEMS – Global Alliance in Management Education 

Gazdaságetikai Csoportjának a vezetője és a European SPES Institute elnöke (Leuven, 

Belgium). Vendégprofesszor, illetve vendégkutató volt az alábbi egyetemeken: University of 

Oxford, University of Cambridge, University of California at Berkeley, Georgetown 

University (Washington, D.C.), University of Richmond (Virginia), Concordia University 

(Montreal), Bocconi University Milan, University of St. Gallen, Venice International 

University, és Netherlands Institute for Advanced Studies.  

 

Kutatási területe a gazdasági etika és a buddhista közgazdaságtan. 30 könyve és mintegy 300 

tanulmánya jelent meg magyar, angol és egyéb nyelveken. A buddhista közgazdaságtan 

területén megjelent főbb munkái az alábbiak: Business within Limits: Deep Ecology and 

Buddhist Economics (2006, Oxford, Peter Lang), Boldogság és gazdaság. A Buddhista 

közgazdaságtan eszméi (2010, Budapest, Typotex), Ethical Principles and Economic 

Transformation - A Buddhist Approach (2011, Springer), és “Buddhism and Economic 

Development”, in Todd Lewis & Gary DeAngelis (Eds.): Teaching Buddhism (2016, Oxford, 

Oxford University Press). A 2019-ben induló “Studies in Buddhist Economics, Management, 

and Policy” könyvsorozat szerkesztője (Palgrave-Macmillan, London & New York).  

 

A Magyar-Bhutáni Baráti Társaság alapító tagja. Részt vesz a bhutáni kormány 

kezdeményezéseiben, amely a Gross National Happiness (“Össznemzeti Boldogság”) 

keretrendszerének az alkalmazását szorgalmazza a vállalkozások számára. Támogatója és 

közreműködője a Csoma Szobája Alapítvány építési tevékenységeinek Zanglában és 

környékén (Ladakh, India).  Weboldala: http://laszlo-zsolnai.net/ 
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Hogyan lett buddhista? Mi volt az útja a Buddhához? 

 

A buddhizmus mindig is vonzott, de akkor kezdett el komolyabban foglalkoztatni, amikor az 

1980-as évek elején megismertem E.F. Schumacher „buddhista közgazdaságtan” 

koncepcióját. A 1990-es évek közepe volt a fordulópont, amikor részletesebben 

tanulmányozni kezdtem a buddhizmus „no self” (anatta) koncepcióját. Ez revelatív erejű volt 

számomra, mivel megmutatta, hogy lehetséges egy koherens és robosztus világszemlélet az 

énközpontúság tagadásával is.  

 

Közgazdász hallgató korom óta viszolyogtam az önérdek alapú cselekvés koncepciójától. 

Primitívnek és pusztítónak tartottam, és annak tartom ma is. Így nem lehet élni, így csak 

lerohadni lehet. A nyugati modern világszemlélet az „én” megvalósítása körül forog. De az 

egyén – materialista alapú – önmegvalósítása nemcsak a világot pusztítja el, de az „én”-t 

magát is. Ahogy Ibsen írja a Peer Gynt-ben, „ahhoz hogy valaki légy – az énnek meg kell 

halnia”. Igy gondolom magam is. 

 

Hogyan gyakorolja a buddhizmust?  

 

Nem vagyok vallásos buddhista, nem tartozom egyetlen iskolához vagy irányzathoz sem. A 

buddhizmust szabadon, a magam módján kívánom gyakorlni – ahogy azt a nagy bhutáni költő 

Drukpa Künli (1455–1529) is javasolja.  



 
 

 

 

 

 

Általában egyszerű meditációs gyakorlatokat végzek, mindenkor fókuszálva az etikai 

tartalmakra (brahma-vihára), ami a “barátságosság”, az “együttérzés”, a “mások sikereinek 

való öröm” és a “kiegyensúlyozottság”. 

 

Miként használja a buddhizmust a saját szakmájában?  

 

A szakterületem a gazdasági etika, így a buddhista közgazdaságtan az a terület, ahol a 

buddhizmus eszméit hasznosítani tudom. Az elmúlt 15 évben több könyvet publikáltam és 

nemzetközi konferenciákat rendeztem ezen a területen.  

 

A világon az egyik első nemzetközi tudományos rendezvény volt az általunk a 2007-ben 

Budapesten megrendezett „Economics with a Buddhist Face” című konferencia, amelyen 

európai, amerikai és ázsiai professzorok vettek részt. A következő jelentős nemzetközi 

rendezvényünk a 2017-es „Contemplative Science & Management” konferencia volt, amelyen 

olyan világnagyságok vettek részt mint Claire Brown (University of California at Berkeley), 

Jean-Paul Jeanrenaud (University of Exeter) és Sander Tideman (Mind and Life Europe).  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Nézetem szerint a buddhista közgazdaságtan nem egy rendszer, hanem egy cselekvési 

stratégia, amit bármely helyzetben bárki alkalmazhat. Ennek alapelve az, hogy a cselekvésnek 

az összes (emberi és nem emberi) érző lény szenvedésének a csökkentését kell szolgálnia. 

Tehát a szenvedés-minimalizálás a legfőbb maxima. Ennek módja az emberi vágyak önkéntes 

kontrollja és redukciója, az erőszakmentesség (ahimszá) alkalmazása, a mások jól-létével való 

igazi törődés, és az önzetlen nagylelkűség. Ezek első hallásra nagyon idealista elveknek 

tűnhetnek, de a kortárs agykutatás és viselkedéstudomány eredményei megmutatják a 

realitásukat.  Számos olyan vállalkozás működik szerte a világban, amely ilyen elvek alapján 

működik, és képes prosperálni.    

 

Hogyan foglalná össze a buddhizmus lényegét? 

 

A buddhizmus lényege szerintem a megszabadulás, nem pedig a boldogság elérése. Kissé 

félrevezető a buddhizmust úgy eladni, mint a boldogság tudományát. A „happiness” nyugati 

fogalom, aminek nem igazán van megfelelője a keleti gondolkodásban. A boldogság nem cél, 

hanem a megszabaduláshoz vezető út üdvös mellékterméke. A megszabaduláshoz etikai-

spirituális út vezet. Ezt tanítja a Buddha, és ezt tanítják a tibeti, a zen és más buddhista 

mesterek. 

 

Mit jelent az „éntelenség” (no-self, anatta) az Ön értelmezésében?  

 

Az éntelenség tanítása azt jelenti szerintem, hogy az „én” egy olyan fikció, ami koherenciát és 

folytonosságot biztosít az egyén léte számára. Ahogy a híres agykutató Francisco Varela 

fogalmazza: amit az agykutatók az én helyén találnak az nem más, mint egy én-nélküli, 

„virtuális” én, ami az agynak egy központi, globális mintázata, amely nem lokalizálható, nem 

szubsztanciális, és úgy múködik, mint egy virtuális „interface” a cselekvés szablyozásában. 

(Varela, F.J. 1999: p. 53 & 61).  

 

Az “én” éntelenségének a felismerése a legnagyobb felfedezések egyike. Lehetőséget ad arra, 

hogy ne a – nem létező – én mesterséges vágyait akarjuk kielégíteni, ami rettenetes 

szenvedést zúdít más érző lényekre és az énre magára is, hanem egy légiesen könnyű, 

materálisan szerény, de etikailag és spirituálisan gazdag életet élhessünk. Egy buddhista 



 
 

 

 

barátom, Frans Goetghebeur, a Európai Buddhista Únio korábbi elnöke ezt úgy fogalmazta 

meg, hogy a feladat nem az “én”, hanem a “nem-én” megvalósítása. Ez igen bölcs gondolat.  

 

Mi buddhizmus legfőbb üzenete a mai világ számára? 

 

A legfőbb üzenet talán az, hogy a materialista, individualista, önérdekkövető létmód, ami a 

modernitás lényege, nem járható út. Nem vezet el a valódi jól-léthez, ellenben képes 

lerombolni a Földet. A mai ökológiai válság jól mutatja ezt. A klimakataszrófa nem 

istencsapása, hanem mi hoztuk össze, főleg a nyugati ember a kegyetlen önzésével, 

habzsolásával és kapzsiságával. A „fejlett” nyugati gazdaságok ökológiai lábnyoma 250-500 

%-kal lépi túl a fenntarthatóság szintjét. Ha mindenki úgy akarna élni, mint az amerikaiak 

vagy a norvégok, akkor 3-4 Föld-re lenne szükségünk.  

 

A buddhizmus üzenete az, hogy máshogy kell élnünk. A frugális, önkéntesen visszafogott 

anyagi fogyasztás és mások (az emberi és nem emberi érző lények) önzetlen segítése az, ami 

elvezet a megszabaduláshoz. Szerencsére ez a létmód nem csak a Földnek és a többi érző 

lénynek, de nekünk magunknak is jó. Pszichológiai és orvosi kutatások igazolják, hogy a 

materiális vágyak háttérbe szorítása és mások önzetlen segítése kulcsfontosságú az egyén 

boldogságához és egészségéhez. Az etika tehát nem csak a világ számára hasznos, de jó az 

egyénnek is.  

    

A buddhizmus fényében mit tehetnénk a gazdaság és a társadalmi élet területén? 

 

Rengeteg dolgot tehetünk. Az élet minden területén adódik lehetőség a szenvedés-csökkentő  

reformokra az egyén, a közösség és társadalom szintjén is. Csak néhány kézenfekvő példát 

hozok fel. Ilyen a vegetariánizmus és a vegánizmus. Ha sikerül valakinek áttérnie a 

vegetariánus vagy a vegán étrendre, akkor azzal közvetlenül és közvetve is jelentősen 

csökkenti az állatok tömegeinek a szenvedését és az állattartásból származó hatalmas 

ökológiai terheket. Sohasem felejtem el, amikor Peter Pruzan barátom, a Coppenhagen 

Business School professzora azt mondta nekem: ha jó életet élhetünk más lények megölése 

nélkül, akkor miért nem tesszük ezt. Én magam több mint 10 éve vegetáriánus vagyok, és 

törekszem a vegán életmód elérésére is.  

 



 
 

 

 

A vízfelhaszlásás csökkentése, azaz a vízlábnyom redukálása életbevágóan fontos egyéni, 

közösségi és társadalmi szinten egyaránt. Elképesztő módón pazarlóan bánunk a vízzel. A 

felelőtlen vízfelhasználásunk biztosítása hatalmas terheket ró a természetre, és negatívan hat a 

természeti lények életére. A vízpazarlástól nem lesz senki boldogabb, ellenben más lények 

nagyon megszenvedik ennek az árát. 

 

Sokat jelent az etikus, ökológikus ruházat és a megelőző, természetes gyógymódok használata. 

A fenntartható, megújuló energiahasználat, a „fair trade” és a közösségi, etikus bankok mind 

helyes és fontos lépések a buddhista gazdasági stratégia megvalósításában. 

 

Természetesen nem gondolom, hogy egyik napról a másikra át lehetne alakítani a mai 

gazdaságot és társadalmat úgy, hogy az buddhista elvek szerint működjön. Azt azonban meg 

kell tenni, amire lehetőség van. A buddhista cselekvés szerencsére „játékfüggetlen” stratégia, 

azaz nem szükséges a megvalósításához az, hogy a többi szereplő is ugyanazt a stratégiát 

kövesse, mint én. Lehet valaki egyedül buddhista az egész világon, cselekvéseivel akkor is 

segíteni tudja a más érző lények szenvedésének csökkentését. Bhutánban a király 

megállapította, hogy az ország egyetlen állatkertjében az állatok nem „boldogok”. Ezért 

elrendelte, hogy szüntessék meg az állatkertet, és engedjék szabadon az állatokat. Parciális 

javításokra mindig van lehetőség, és minden csökkentett vagy megelőzött szenvedés számít. 

Az a dolgunk, hogy – József Attila szép szavaival szólva – „finomodjék a kín”.  

 

Hogyan látja a magyarországi buddhizmus jelenét és jövőjét? 

 

A magyarországi buddhizmus sokrétű és virágzó, sok fiatal taggal rendelkezik. Kicsi 

közösségekről van szó, de hozzájárulások a hazai szellemi élethez jelentős. Külön 

büszkeségünk a Körösi Csoma Sándor által elindított magyar tibetológia. Szerintem nagyon 

fontos lenne, hogy a hazai buddhista közösség megszólaljon fontos társadalmi kérdésekben és 

dialogizáljon a más vallások képviselőivel, például a keresztény közösségekkel. A cigányság 

buddhista „pasztorációját” is fontosnak tartom. A buddhizmussal olyan emberi nemességet 

lehetne felmutatni a magyar társadalom számára, aminek lenne hatása.   

 

Mi a relevanciája a buddhizmusnak a mai magyar társadalom számára? 

 



 
 

 

 

Nagyon fontos lenne az önzetlen segítés éthoszának a felmutatása és propagálása. Csak 

megrendítő erejű emberi példamutatással győzhető le a másokat semmibe vevő, „kaparj kurta, 

neked is lesz” mentalitás. Már gyerekkorban el kellene kezdeni az önzetlen segítés tanítását és 

gyakoroltatását. Az egyik budapesti álltalános skolában például az egyik kislány levágatta a 

szép hosszú haját, és odaajándékozta egy rákbeteg kopasz kislány számára parókának. Ez 

igazi altruizmus. Ilyen akciók sokaságára lenne szükség az élet minden területén.  

 

Sokat segíthet a közösségi finanszírozás modelljeinek az elterjesztése is. „Sok kicsi, sokra 

megy”, de a legfontosabb a valamely érték létrehozásához való hozzájárulás érzete és 

boldogsága. Ez a „mi projektünk” éthosza, a közjó operacionalizálása. 

 

„Ha találkozol Buddhával, öld meg!” – Hogyan értelmezi ezt? 

 

A buddhizmus a függőség és ragaszkodás teljes felszámolását követeli meg. Nem csak az 

anyagi javaktól kell függetlenné válnunk, de nem szabad ragaszkodnunk egyetlen – áétalunk 

bármennyire szerett – lényhez sem. Ez nem jelent részvétlenséget. Éppen ellenkezőleg, ez a 

„detached involvement” a mások valódi (nem önző) szeretetének az alapja.  

 

A megszabadulás útján járó buddhista gyakorlónak  magától  Buddhától is függetlenné kell 

válnia. Valahogy úgy, ahogy a nagy filozófus Ludwig Wittgeinstein írja a „Tractatus Logico-

Philosophicus” című művében: „Az én kijelentéseim olyan módon nyújtanak magyarázatot, 

hogy aki megért engem, végül felismeri, hogy értelmetlenek, ha már fellépvén rájuk, túllépett 

rajtuk. (Úgyszólván el kell hajítania a létrát, miután felmászott rajta.)” (Wittgeinstein 1963, p. 

177.) Ezt akár Buddha is mondhatta volna.  

 

A cél a minden világokban szabad lény megteremtése önmagunkban és másokban.  

 

 

  

 

 


