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Der Tanz um den Gewinn – Tánc a profi t körül
A pénzügyi válságok és pénzügyi mentőcso-
magok idejét éljük. A közgazdasági könyvek-
ből azonban nem kapunk gyakorlati választ a 
pénzügyi piacok problémájának megoldására. 
A német közgazdász professzor, Bernd Senf 
2004-ben megjelent Der Tanz um den Gewinn 
(Tánc a profi t körül) című könyvében a mély-
ökonómia gyökereit kutatja. Szerinte pénz-
rendszerünk alapja problematikus, amit a ka-
matos kamat dinamikája vált ki, és ez okozza 
az egyenlőtlenségeket a társadalmakban. 
A könyv címe a „tánc az aranybika körül” ki-
fejezés asszociációja. A tőzsdei árfolyamok 
tartós emelkedésekor ugyanis a parkettet a 
„bika” uralja. Az emberek viszont alárende-
lik magukat egy elképesztő világképnek, és 
imádni kezdik, ünneplik és csodálják ezt a sa-
ját maguk alkotott bálványt: a piacot. A szer-
ző véleménye szerint ez a piacimádat nem 
más, mint a neoklasszikus közgazdaságtan 
üzenete, amely szerint mindent a piacra kell 
bízni, és a nyereségmaximalizálás a vállala-
tok fő célja. 
A szerző úgy véli, hogy ez a ma uralkodó tan 
teljesen elszigetelt a valóságtól. Nem a pénz-

zel, hanem a pénz és a kamat viszonyával van 
a gond. A kamat probléma, nem pedig megol-
dás. A könyvben bemutatja és levezeti, hogy 
az emberek akkor is a kamatok terhe alatt 
roskadoznak, ha soha nem vettek fel hitelt. 
Olyan ősi elveket sorakoztat fel (például az 
észak-amerikai indiánok esetét), amelyekből 
tanulni lehetne. A múlt bölcseit azonban a 
mai napig nem értettük meg.
Kell valami, ami megakadályozza, hogy a va-
gyongyarapodás és az eladósodottság kö-
zötti feszültség az elviselhetetlenségig nö-
vekedjen. A mai világban egyre kiélezettebb 
harc folyik a pénzért, mivel a pénzvagyon na-
gyon igazságtalanul van elosztva. Az egyen-
lőtlenség a tömegek kárára és csak egyes 
emberek előnyére válik. 
A mű írójának szokatlan látásmódja el-
gondolkodásra ösztönöz. Exponenciális 
növekedés hosszú távon valóban nem le-
hetséges. Az emberi mohóság a környezet, 
a természet és az ember kifosztásához 
vezet. A könyv legfontosabb üzenete: a je-
lenlegi irány azért nem jó, mert a rendszert 
egyre nagyobb kamatteher nyomja, a ka-

mat pedig nem hajtóerő, hanem a pénzvilág 
robbanását generálja. Előbb a periférián, 
majd a globális kapitalizmusban minket is 
elér. 
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Antal Z. László: Klímaparadoxonok – Lehet-e 
harmónia természet és társadalom között?
című kötete 2015 tavaszán jelent meg a Kör-
nyezet és társadalom, XXI. századi forgató-
könyvek sorozat kiadásában.
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóköz-
pont Szociológiai Intézete tudományos fő-
munkatársa tollából született könyv a je-
lenlegi társadalmi és gazdasági feltételek 
között feloldhatatlan ellentmondásokkal, a 
klímaparadoxonokkal foglalkozik. Arra az ak-
tuális kérdésre keresi a választ, hogy a fejlett 
ipari országok – amelyek alatt az OECD-or-
szágokat érti az író – a mostani feltételek 
és keretek között képesek-e alkalmazkodni 
a természet változásaihoz. Antal Z. László 
szerint egy társadalom csak akkor marad-
hat fent, ha el tudja kerülni a létét és jövőjét 
fenyegető veszélyeket. Fontos szociológiai 
kérdés, hogy a modern társadalmak miért 
nem képesek arra, hogy elkerüljék azokat a 
veszélyeket, amelyek kockázatait nagyon is 

jól ismerik. Ilyen paradoxonok okait vizsgálja 
és a lehetséges megoldásait keresi könyvé-
ben a szerző.
Számára ez a könyv a „remény könyve”. An-
nak reményében írta meg ugyanis a művet, 
hogy mindazokkal együtt, akiknek fontos a 
természet és a társadalom harmonikus kap-
csolata, akik a szívükön viselik a természet 
és a társadalom alakulásának sorsát, meg-
találják a klímaparadoxonok feloldásának le-
hetőségeit. 
Vajon sikerrel járnak, és megtalálják a választ 
kérdéseikre? Ehhez azon kell munkálkodni, 
hogy minél pontosabban megismerjük társa-
dalmi, környezeti korlátainkat és egyben le-
hetőségeinket. Úgy gondolom, nemcsak raj-
tuk múlik a cél elérése, hanem az olvasókon 
is. Hiszen esélyünk és lehetőségünk csak ak-
kor lesz a szükséges változások elindítására, 
ha minél többen felismerjük az uralkodó pa-
radigmák korlátait és akadályait. Tudatosan 
kell törekednünk a közösségi célok elérésére.

A „remény könyve”


