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Kuhn egyik leg töb bet vi ta tott ta ní tá sa az 
in kommenzurábilitás té zi se, mely sze rint a 
ri vá lis pa ra dig mák össze mér he tet le nek. A 
későiKuhnnál(értsd:A tu do má nyos for ra
dal mak szer ke ze te utáni írásokszerzőjénél)
ezaztjelenti,hogyakülönbözőparadigmák
összehasonlítása nem egyszerű feladat. A
vitatkozó felekkezdetbennincsenekközös
nevezőn, s ezért elbeszélnek egymás mel
lett.Ahhoz,hogymeggyőzhessékegymást,
előszörmegkellteremteniaközösnevezőt.
Ezpedignemkönnyűdolog.Azösszemér
hetetlenség tehát egyfajta kommunikációs
zavar,amelyhanemiskönnyen,deorvo
sol ha tó. A tu do má nyos for ra dal mak szer ke
ze te azonbanmegengedegyerősebbolvasa
tot is. E szerint a közös nevező nem is 
teremthetőmeg.A tézis ebben a formában
kizárja,hogyariválisparadigmákatracio
ná lis ér vek ré vén össze le hes sen ha son lí ta ni. 
Ez pe dig rö vid úton el ve zet het a tör té nel mi 
re la ti viz mus hoz és a tu do mány ha la dá sá nak 

megkérdőjelezéséhez.Azolvasók jórészeúgyértelmezteKuhnt,hogyeztazerős tézist
képviseli.Azerőstézismégakkorisérdekes,haKuhntalánsohanemvallotta.Ebbenaz
írásbanaztfogomvizsgálni,vajonmegálljaeahelyét.

Voltaképpennemegytézisrőlvanszó,hanemháromról.Aperceptuálistézisszerinta
ri vá lis pa ra dig mák hí vei nem ugya nazt ér zé ke lik, a sze man ti kai té zis sze rint nem ugyan úgy 
értika tudományosterminusokat,amódszertani tézisszerintariváliskoncepciókközött
nem azo nos szem pont ok sze rint dön te nek.

A perceptuális té zis selkezdem.Ezkételképzelésttagad.Azegyikmeglehetősenelter
jedt, hétköznapi nézet. E szerintmíg az elméletalkotásnak jóformán nincsenek korlátai,
ad dig az ér zé ke lést döntőmértékbenmeghatározza a környezet és az érzékelőapparátus
fiziológiája.Mivelkörnyezetünkésfiziológiánkgyakorlatilagmegegyezik,érzékelésiszin
tenakkorisegyetértésrejutunk,haelméleteinkkülönböznek.Amásikmarkánsanfilozófiai
elképzelés:azérzékeléslogikaipozitivistaelmélete.Ezkimondja,hogyvanazérzékelés
nek egy olyan szintje, amelycsak és kizárólagkörnyezetünk és fiziológiai felépítésünk
ellenőrzésealattáll.Ezatisztatapasztalatszintje,melymentesmindenfogalmielemtől.Ha
ezenaszintenmaradunk,szükségszerűazegyetértés.

Kuhnérvelésénekazalényege,hogyatapasztalatiésafogalmiszintnemválaszthatóel
éle sen. Az ér zé ke lés nem úgy tör té nik, hogy ér zé ki ada tok ra te szek szert, me lye ket egy 
következőlépésben,mondjuk,a„mókus”fogalomrévénértelmezek,hanemelevemókust
látok.Havanisazérzékelésifolyamatbanolyanszint,melymentesmindenfogalmifertő
zöttségtől,eznemazérzékelésszintje:ittmégnembeszélhetünklátásrólvagyhallásról.Ez
aszinttudatunkszámáranemhozzáférhető.Ezértnemjelenhetmegérvekpremisszájaként.
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Következésképpismeretelméletiszempontbólirreleváns.Azérzékelésfogalmifertőzöttsé
gébőlpedigazkövetkezik,hogyazérzékelés„elméletterhelt”.Ahhozugyanis,hogyrendel
kezza„mókus”fogalmával,tudnodkell,hogyamókusállat,hogyfarkavanstb.,egyszóval
ismernedkellegyelméletet.Ígyazelméletekáthatjákazérzékelést.Ennélfogvakülönböző
elméletekhíveimástmástérzékelnek.

Alogikaipozitivistákkalszembenműködikazérv:megmutatja,hogyösszekevertéka
nyersérzékibenyomások–azérzetadatok–hipotetikusszintjétazérzékelésszintjével.
Ahétköznapi nézet azonbanmegengedi az érzékelés fogalmi fertőzöttségét s az ebből
fakadóérzékelésikülönbségeket.Kuhnnalszembenviszontaztállítja,hogyazérzékelés
benmegtalálható a közös nevező, tudniillik az érzékelésben szerepet játszó fogalmak
lehetnekhétköznapifogalmak,amelyeknemtudományoselméleteket,hanemcsakhét
köz na pi el gon do lá so kat in vol vál nak. A hét köz na pi né zet el len Kuhn pél dái ha tás ta la nok. 
Lás sunk két pél dát.

„Arisztotelészakadályozottesést,Galileipedigingátlátott”(Kuhn1984:165).Igen,de
egyetértésretudnakjutniabban,hogymitlátnak:ittegykő,amelyegyzsinegrevankötve;
azsinegmásikvégétrögzítjük;akövetfölemeljük,úgy,hogyegyúttalarögzítésiponton
átmenőfüggőlegesvonalróliselmozdítjuk,majdelengedjük;akőlefeléésarögzítésipon
tonátmenőegyenesirányábamozog,majdáthaladazegyenesenésemelkednikezd…Ha
valamiilyesmibenegyetértenekafelek,azmégnemdöntiel,hogyakadályozottesésről
vagyingamozgásrólvaneszó,deazérzékelésiegyetértésmegvan.

Akisbolygókesete (Kuhn1984:158).Herschel fölfigyeltegyégitestre,melykorong
alakúnaklátszott,amicsillagoknálszokatlan.Előszörüstököskéntazonosította.Aztánmeg
figyelték,hogyazégitestbolygópályánmozog.Eztkövetőenacsillagászokgyorsegymás
utánbanfedeztékfelakisbolygókat.Deezpontosanaztmutatja,milyenkönnyűelsajátíta
ni egy új érzékelési módot. Ehhez még hozzátehetjük, hogy ahol rivális elképzelések
ütköznek,azújérzékelésimódmégkönnyebbenelsajátítható,mivelavitapartnerszívesen
elmagyarázza,mirekellodafigyelni.

Apéldákaztmutatják,hogyérzékelésikülönbségekvannak,deezeknemáthidalhatat
lanok. Egyébként elképzelhető, hogy emellett pszichológiai érvek is fölsorakoztathatók.
KuhnérzékeléselméleteugyanissokatköszönhetazötvenesévekÚjSzemléletének,mely
azthangsúlyozta,hogyazérzékelésifolyamatokbankomolyszerepetjátszanakamagasabb
szintű kognitív folyamatok. Ezzel a „topdown” elképzeléssel szemben újabbanmintha
inkább a „bottomup” elképzelések erősödnénekmeg,melyek éppen hogy az érzékelés
alulrólépítkezővoltát,amagasabbszintektőlvalófüggetlenségétemelikki.

A szemantikaiösszemérhetetlenségtézisenehezebbenértelmezhető.Azthiszem,hasz
noskülönbségettennünkkétváltozataközött.Azelsőtreferenciális té zis nek ne vez het nénk. 
Ezaztmondjaki,hogyariválisparadigmákképviselőiáltalhasználtszavakmásdolgokra
referálnak,azazakülönbözőparadigmákhoztartozókutatókmásdolgokrólbeszélnek.Ez
természetesennemaztatrivialitástjelenti,hogyazoológusokállatokról,abotanikusokpe 
dig növényekről beszélnek, hanemazt, hogy egyazon terület különböző paradigmákhoz
tartozóképviselőiközöttéppilyradikálisszemantikaikülönbségekvannak,nohaugyanazo
kataszavakathasználják.Ezatézislegjobbananewtonimechanikaésarelativitáselmélet
összehasonlításakorérhető tetten(Kuhn1984:142).Newtonszerinta tömegmegmarad,
Einsteinszerintekvivalensazenergiával.Kuhnszerinteztnemúgykellértenünk,hogy
NewtonésEinsteinugyanazondologrólmástállít,hanemúgy,hogya„tömeg”szóhomo
nima:akételméletbenmásmásdolograreferál.Miért?Kuhnszerintazért,mertatudomá
nyosterminusokreferenciájátazelméletikontextushatározzameg,vagyisazonmondatok
összessége,melyekbenazilletőterminuselőfordul.Ígyazelméletmegváltozásávalater
minus referenciája ismegváltozik. (Ezt szokás a „radikális jelentésváltozás” tézisénekne 
vezni.)Ezegyszemantikaielmélet,melynekittpusztánafelszínéttudjukcsakmegkarcol



1 RészletesebbmagyarázatátlásdFehér1983.
2 Hanemezamechanizmus,rejtély,hogymicsoda.Eztazinterpretációtkéthatástörténetitényezőisvalószínű

síti.Azegyik:Feyerabend,akivel időről időrekapcsolatbanvolt,ugyanerreamegfontolásraalapozzasaját
összemérhetetlenségitézisét(Feyerabend1981a,b).Amásik:ugyanezanézetjelenvanalogikaipozitivisták
nális–„azelméletekimplicitedefiniálhatjákazelméletiterminusokat”–,akiknekírásaitKuhnjólismerte.
Megjegyzendő,hogya logikaipozitivistákszerintazelméletikontextuscsakazegyik tényezőazelméleti
terminusokreferenciájánakmeghatározásában,amásikamegfigyelési terminusokkalvalókapcsolat. (Lásd
példáulCarnap1939.)

3 AmostkövetkezőeszmefuttatásDavidsoninterpretációelméletéretámaszkodik(Davidson1984a,b).
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ni.1 Az elméletnek mindenképpen meg kell magyaráznia, hogy az elméleti kontextus
hogyan,milyenmechanizmus révén rögzíti a terminusok referenciáját.Amechanizmus
feltehetőenaz,hogyaterminusoknakúgykellreferálniuk,hogyazelméletigazlegyen.2 A 
„tömeg”szónakaztavalamitkelljelölnie,amirőlaszóttartalmazómondatokigazak.

Enézetnekszámtalanközismertnehézséggelkellszembenéznie.Először:képeslehete
egyelméletarra,hogyegyidejűlegmeghatározzaabenneszereplőösszesterminusjelenté
sét?Vegyünkegyanalógiát.Azx + y = 5, x – y = 1 egyen let rend szer meg ha tá roz za x és y 
értéket,decsakazért,merta„+”ésa„–”stb. jelek jelentésétmár ismerjük.Hae jelek
jelentésétisazegyenletrendszeralapjánkellenemeghatároznunk,eztnemtudnánkmegten
ni.Másodszor:aterminusokreferenciájacsakigazelméletekalapjánhatározhatómeg.Hogy
azelőzőpéldánálmaradjunk:azegyenletrendszerbőlcsakúgyhatározhatómegx és y érté
ke,hatudjuk,hogymindkétegyenletigaz.Ezfatálisdilemmaeléállít:vagymindenelmé
let igaz,vagyhamiselméletekesetébenaterminusokreferenciájameghatározatlan.Har
madszor:azelméletekneknyilvánnemazazegyetlenfeladata,hogyaterminusaikreferen
ciájátmeghatározzák–mondaniukkellvalamitavilágrólis.Dehogyanképesekegyszerre
megtennieztakétdolgot?Vegyükpéldáulaz„Arisztotelész = aMe ta fi zi ka szerzője”kije
lentést.Hanemtudjuk,hogyaz„Arisztotelész”terminuskitjelöl,eztmegtudhatjukamon
datból.Ha tudjuk, akkormegtudhatunkvalamiolyasmitArisztotelészről, amit korábban
esetlegnemtudtunk.Azelsőesetbenvitánfelülállónaktekintjükazt,amitamondatállít.
Amásodikesetbenvitatkozhatunkvele,példáulfilológiaiérvekalapján.Kérdéses,hogyan
képesamondategyszerremindkétfunkciótbetölteni:egyarántszolgálnidefiníciókéntés
vitathatótézisként.Anehézségeksoramégfolytatható.Nemkizárt,hogyvanrájukválasz,
hogyaszemantikaielméletvédhetőformárahozható.Desemmilyenlépésnemtörténtebbe
azirányba.Ráadásulvanjobbelméletisatudományosterminusokszemantikájáról.Úgy
tűniktehát,hogyareferenciálistézisvesztésreáll.

Ezenapontonszeretnékmegkockáztatniegyföltevéstarról,hogymivezethetteKuhnt
a referenciális tézis hátterében húzódó szemantikai elmélethez. Kuhn alapvetően tudo
mánytörténész.Munkája nagyrészt régi tudományos szövegek tanulmányozásából áll.E
szövegekgyakrantartalmaznakolyankijelentéseket,melyekamaiolvasószemébennem
egyszerűenhamisnak,hanemabszurdnaktűnnek.Atörténészazonbanfeltételezi,hogya
látszólagzavaroskijelentésekmotiváltéskoherensrendszertalkotnak.Azafeladata,hogy
rekonstruáljaeztanézetrendszert.Arekonstrukcióérdekébenelőfeltételezi,hogyalátszó
lagoszavarosságnakazaforrása,hogyfélreértjükarégiszövegekbenszereplőkifejezése
ket.3Ígyvoltaképpenkétfeladattalkellmegbirkóznia:megkellfejtenieaszavakjelentését,
sazonosítaniakellanézeteket.Efeladatotúgyoldjameg,hogyfeltételezi,anézeteknagy
résztigazak,sennekalapjánkövetkeztetaszavakjelentésére.Ezzelazértelmezőifogással
nincssemmibaj,sőt,valószínűlegezazegyetlenjárhatóút.Haviszontazértelmezőifogás
rahibásan reflektálunk,könnyeneljuthatunkahhozaszemantikaielképzeléshez,hogya
szavakreferenciájátamondatokigazságarögzíti.Ahibásreflexiópedigkönnyenmegért
hetőatudománytörténészhelyzeténekéscéljánakkétjellegzetességéből.Azelsőaz,hogy
atudománytörténésztnematárgyiigazságérdekli:nemazértolvassaaszövegeket,hogy
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megtudja,milyenavilág.Haatárgyiigazságérdekelné,kritikailagviszonyulnaaszöve
gekhez:bizonyosdolgokathamisnakvagymegalapozatlannakminősítene.Demivelnem
érdekli,megengedhetimagának, hogy a rekonstrukció érdekében úgy tegyen,mintha a
tanulmányozottszerzőknekmindenbenigazukvolna.Amásodikaz,hogynagyonjóltudja,
veszélyesdologarégiszerzőkbemaigondolatokatbelemagyarázni.Emiatthajlamosmeg
feledkezniarról,hogy„igazságon”,haleíróésnemnormatívértelembenhasználjuk,egy
szerűenajelenlegelfogadotttanításokatértjük.Ígykönnyenhihetiazt,hogyazigazság,
melyet a szövegeknek tulajdonít, függetlenattól,hogy jelenlegmit tartunk igaznak.Ha
tehát a „feltételezd az igazságot, és következtess a jelentésre” értelmezői szabályra – a
tudománytörténészielfogultságtólhajtva–aztfeltételezvereflektálunk,hogy(1)azelmé
letmindenízébenigaz,és(2)ezazigazságfüggetlensajátnézeteinktől,tulajdonképpen
márelisérkeztünkazinkrimináltszemantikaielmélethez.

A sze man ti kai össze mér he tet len ség té zi sé nek van azon ban egy má sik vál to za ta is, me lyet 
klasszi fi ká ci ós té zisneknevezhetnénk.Ezaztmondjaki,hogyariválisparadigmákhívei
másmásjelenségekettalálnakhasonlóknak,sezértmásképposztályozzákőket.ErreProust
ésBertholletvitájaalegjobbpélda(Kuhn1984:176–179).Akétvegyészmásholhúztameg
akémiaivegyületekésafizikaikeverékekközöttihatárt.AProustfélehatárnagyjábólegy
beesikazáltalunkelfogadottal.Bertholletezzelszembenazolyan,többkomponensbőlálló
anyagokattekintettevegyületnek,aholakomponenseknemválnakelláthatómódon.Ígya
sóoldatot isésa levegőt isvegyületnek tekintette.Eznempusztán terminológiaikérdés,
mivelakülönbözőklasszifikációkmásmásjelenségekmagyarázatáttesziklehetővé.Proust
osztályozásapéldáulmegengedteaztamerészáltalánosítást,hogyazelemekállandósúly
arányok szerint alkotnak vegyületeket. Berthollet ezzel szemben pompásan meg tudta
magyarázni, hogy a levegő miért nem válik szét olyan módon, hogy a nehéz oxigén
lesüllyed,akönnyűnitrogénpedigfelszáll.Egyilyenvitábannyilvánazaklasszifikáció
nyer,amelyikjobbelméletetteszlehetővé.Hogymelyikelméletajobb,azmódszertanikér
dés–errőlegykicsitkésőbbleszszó.Szemantikaiszempontbólazafontos,hogyKuhn
megfigyeléseiszerintazilyenklasszifikációskülönbségekmasszívfélreértéseketeredmé
nyeznek,sezértavitatkozófelekelbeszélnekegymásmellett.Haeztörténik,azvalóban
megnehezítiazelméletekösszehasonlítását.Ezviszontcsakagyengeösszemérhetetlenségi
tézishezelegendő.Azerőstézismegalapozásáhozaztismegkellenemutatni,hogyazeffé
le szemantikai különbségek (1) elkerülhetetlenek és (2) feloldhatatlanok – azaz, hogy a
süketekpárbeszédeszükségszerűésorvosolhatatlan.EhhezKuhnpéldáinemelégségesek.
Ráadásulnemnehézolyanesetekettalálni,aholaparadigmaváltástnemkísértékklasszifi
kációskonfliktusok(példáulakopernikusziésaptolemaiosziasztronómiaütközése).

Ezzel elérkeztünk az összemérhetetlenség harmadik fajtájához. Ha Arisztotelész és
Galileiegyetértésrejutnakazérzékelésszintjén,haProustésBertholletfölismerikaköztük
lévőklasszifikációskülönbséget,azmégmindignemdöntiel,melyikükelméleteajobb.
Hogyeztellehessendönteni,célszerűmegegyezniükazokbanakritériumokban,amelyek
révénazelméleteketelbírálják.Amódszertaniösszemérhetetlenség téziseaztmondjaki,
hogynincsenekközösértékelésikritériumok.EztatézistKuhnarraalapozza,hogyazérté
kelésikritériumoknemfüggetlenekazelméletekkognitívtartalmától.Másszóval,azarra
vonatkozóelképzelések,hogymilyennekkelllennieegyjóelméletnek,elválaszthatatlanok
avilágravonatkozóelképzelésektől.Eztjólpéldázzákazarisztoteliánusmódszertanegyes
elemei.Arisztotelészszerintamatematikaazörökésváltozatlandolgoktudománya.AHold
alattivilágmúlóésváltozékony.Ezértennekjelenségeinemírhatóklematematikaiformá
ban.Ígyamatematikaalkalmazásátacsillagászatrakorlátozza.Emellettnagyfontosságot
tulajdonítatermészetesésmesterségesdolgokmegkülönböztetésének.Atudományfelada
taatermészetesfolyamatoktanulmányozása.Akísérletekbeavatkozástjelentenekatermé 
 



replika 27

szetrendjébe,vagyismesterségesek.Ezértakísérletezésnemtudományosmódszer.Nem
meglepő,hogyazarisztoteliánustudománynemigenemlékeztetnapjainktudományára.A
módszertaniösszemérhetetlenségnekvanegymásikaspektusais.Ariválisparadigmákkép
viselőiolykorkülönbözőképpenítélikmegamegoldandóproblémákfontosságát.Ígybizo
nyoseredményekegymásikparadigmanézőpontjábóljelentéktelennektűnhetnek.Teháta
riválisnézetekösszemérésemégakkorisgondotjelenthet,haavitatkozófelekegyetértenek
azelméletekmegítélésekorhasználandókritériumokban(prediktívsikeresség,pontosság,
egyszerűéskoherensszerkezetstb.).

Ráadásul amódszertani kritériumok és a kognitív tartalomösszekapcsolódásátKuhn
nemcsupántörténetipéldákraalapozza,hanemfelhozmelletteegyelméletiérvetis.Eza
„paradigma” szó azon értelmén alapul, amelynekKuhn könyvének olvasói eleinte nem
tulajdonítottakfontosságot.Ezazazértelem,melyetkésőbba„példázat”szóvalfejezki.
Gondolatánakazalényege,hogyakutatókkonkrétproblémákmegoldásarévénsajátítják
elaszakmájukat.Eproblémamegoldásokegyarántszolgálnakelméletiésmódszertanimin
tául:nemcsakazttanuljákmegbelőlükaleendőkutatók,hogymilyenelméletimegfonto
lásokatkellfelhasználniuk,hanemaztis,hogymiszámítsikeresproblémamegoldásnak.E
példákbantehátatartalmiésanormatívszempontokegyüttvannakjelen.Ezértazutóbbiak
nemegykönnyenválaszthatókleazelőbbiekről.

Úgy gondolom, hogy az összemérhetetlenségi tézisek közül ez a leginkább védhető,
mégisezaz,amelybőlalegkevésbévonhatókleatudományracionalitásátmegkérdőjelező
konklúziók.Támadnijóformáncsaktudománytörténetipéldákfölsorakoztatásávallehet,s
mivelKuhnkiválótudománytörténész,eznemkönnyűfeladat.Kétdologramégisérdemes
fölhívni a figyelmet.Az egyik az, hogy amódszertani összemérhetetlenség tézise annál
plauzíbilisebb,minél radikálisabbmódszertanikülönbségekvannakariválisparadigmák
között.Márpedigolyanradikáliskülönbségek,mintamilyenekazarisztoteliánustudományt
amoderntudománytólelválasztják,elégritkánadódnak.Példáulazarisztoteliánustudo
mányt nemegy csapásra, egyetlen drámai összecsapás eredményeképpenváltotta fel az
újkori tudomány, hanem több lépésben.Aváltozásokmár a 14. században elkezdődtek,
majd’háromszázévvelGalileielőtt.Amásodikdolog,amitszemelőttkelltartanunk:arra
istalálunkpéldát,hogyvalamilyenradikáliselméletiújításváltozatlanulhagyjaamódszer
tant.IttismétKopernikuszrahivatkozhatunk.Ageostatikusvilágképfölcseréléseahelio
centrikussalminden időkegyik legnagyobbelméleti fordulatavolt.Mégis,Kopernikusz
módszertanilagcsöppetsemszakadtelPtolemaioszutódaitól.

Detegyükfel,hogyazeffélebírálatokkevéskárttesznekamódszertanitézisben.Amód
szertanitézisebbenazesetbensemszolgáltathaterősérveketatudományirracionálismivol
tamellett.Egyrésztazértnem,mertariválisokközöttidöntésheznemfeltétlenülszükséges
amódszertaniközösnevező.Egyparadigmaelbukhatazértis,mertnemfelelmegasa ját 
elvárásainak, azazha aparadigmában fontosnakminősülőproblémákat akutatók rendre
képtelennekbizonyulnakaparadigmasajátmódszertanikritériumainakmegfelelőmódon
megoldani.Kuhnmagaisúgygondolja,hogypontosanazilyensorozatoskudarcokvezet
nekvégülaparadigmákbukásához.Márpedigracionálisnaktűnikegyszemlátomástcsődbe
jutottvállalkozástabbahagyni,mégakkoris,hahiányoznakasemlegeskritériumokacsőd
bejutottvállalkozásésriválisaiösszehasonlítására.Adöntéstelősegíthetiazis,hafigyelem
bevesszükarokondiszciplínákszempontjait.Haazegyikriváliskoncepciójobbanössze
egyeztethetőarokondiszciplínákbanuralkodóelképzelésekkel,azjóérvlehetmellette.

Másrészt,nemfeltétlenültragikus,haegyvitátnemlehetlezárni.Tegyükföl,hogyvan
kétriváliskoncepció,melyeksajátkritériumaikszerintegyarántműködőképesek,snincs
egyetlenolyanméltányolhatókülsőszempontsem,amelynekrévénigazságotlehettenni
közöttük.Egy ilyen szituációbanaz a legbölcsebb,ha akutatókmindkét elképzelésen to 
vábbdolgoznak.Előbbutóbbfeloldhatóváválikapatthelyzet.Deazsembaj,haapatthely
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zet hosszú ideig fennmarad.Mert hátmiértmindig csak egy álláspontnak kellene jelen
lennie?Azthiszem,eztazelvárástazmotiválja,hogyatudománynakmindenkorbirtokol
niakell az igazságot.Haellentmondóelképzelésekvannak, azokközülnyilváncsakaz
egyikigaz,shanemtudunkdönteni,nemtudjuk,hogymelyikaz.Ezazelvárásazonban
neméppenésszerű.Képviselőimintegyvisszakívánkoznakaziskolába,aholatanítónéni
elmagyarázta,hogyadolgokhogyvannak,ésatanítónéninekmindigigazavolt.Atudo
mánynemtanítónéni,snemisnyújthathozzáhasonlóbiztonságot.Mirefelnövünk,meg
tanulunkazeffélebiztonságnélkülélni.Kuhnmunkásságaéppenahhozjárulhozzá,hogy
felnőjünk.
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