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A világhírű és nagy hatású orosz író és gondolkodó, az egyetemes iroda-

lom történetének egyik legtehetségesebb képviselője, többek között a Háború és 
béke, az Anna Karenina és a Feltámadás című, remekműveknek számító nagy sike-
rű regények szerzője, a pedagógia világában is jelentős elméleti és gyakorlati 
tevékenységet fejtett ki. A saját birtokán, illetve udvarházában alapított népis-
kola jellegű és eredeti pedagógiai elgondolások alapján működő magániskolája 
jelentős hatással volt nemcsak az oroszországi iskolázási kultúra kibontakozásá-
ra a XIX. század második felében, hanem az európai iskolaügy fejlődésére is. 

Tolsztoj művelt arisztokrata család gyermekeként Jasznaja Poljanában 
(Moszkvától mintegy 150 kilométerre fekvő, Tula tartományi helyiségben) szü-
letett, és rövid időszakoktól eltekintve ott is élte le életét. Úgy anyját, mint apját 
viszonylag korán elvesztette (2, illetve 9 éves korában), és emiatt neveltetésében 
nagynénjei (apja nővérei) vállaltak helyettes szülőkként részt. Alig 16 évesen 
beiratkozik a Kazanyi Állami Egyetemre, ahol kimagasló nyelvi tehetségének 
alapján mindenekelőtt keleti nyelveket óhajtott tanulni (mert diplomata szere-
tett volna lenni), de röpke év múlva áttért a jogi stúdiumokra, melyeket azon-
ban nem fejezett be, hisz 1847-ben felhagyott tanulmányaival, és inkább a szó-
rakozásnak, a társas összejöveteleknek, a szerencsejátékoknak, illetve a szalo-
nok báljainak szentelte idejét, később pedig visszatért Jasznaja Poljanába, és fel-
hagyott kicsapongó életformájával. Örökség révén tulajdonba vette az itteni 
(több mint 300 jobbágy munkájára támaszkodó) birtokot, amit gazdasági refor-
mokkal megpróbált fejleszteni, ám próbálkozásai csődbe jutottak. Ezek után 
Tolsztoj Pétervárra ment, hogy jogi tanulmányait folytassa. Azokat befejezni 
azonban ezennel sem sikerült. 1851-ben belépett a hadsereg kötelékeibe, és egy 
tüzérségi alakulatnál teljesített, nem egyszer kaukázusi harci megpróbáltatások-
kal teleszőtt szolgálatot. Ekkor írja meg első jelentős művét, az életrajzi törté-
nésekkel tarkított Gyermekkor című munkáját. A továbbiakban részt vesz a krími 
háborúban, illetőleg Szevasztopol ostromában is. Az itten háborús élményeit 
örökítette meg az 1855–56 között közreadott Szevasztopoli elbeszélések című alko-
tásában. Az elbeszélésekben többnyire az egyszerű sorkatona küzdelmes és vi-
szontagságos életéről, igazi bátorságáról, illetve a hadvezérek megtévesztő és 
hamis hősiességéről ír. Tolsztoj 1856-ban eltávozik a hadseregből, és visszatér 
Pétervárra. A következő évben bejárja Európa több országát, és mindenekelőtt 
írással foglalkozik (megírja például a Kozákok című elbeszéléseit, amit 1863-ban 
ad ki). 1862-ben, 34 évesen feleségül vette a 18 éves Szofja Andrejevna Berszet, 
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és ettől kezdődően egész életét a családnak szentelte. 15 év alatt 12 gyermekük 
született (10 maradt életben). Közben megírja a Háború és béke című remekmű-
vét, amely az 1805–1814 közötti napóleoni háborúkból ihletődött. Ismeretes, 
hogy ebben a figyelemfelkeltő irodalmi munkájában Tolsztoj öt arisztokrata 
család sorsát kíséri nyomon a háborús időkben, és a korabeli orosz társadalom 
jellemzőiről nyújt roppant átfogó és hiteles képet.  Itt kell talán megemlíteni azt 
is, hogy e monumentális alkotást egyes kritikusok minden idők legnagyobb re-
gényének tartják. 1881 és 1901 között többnyire Moszkvában tartózkodik gyer-
mekeinek megfelelő iskoláztatása végett, majd megint visszatér Jasznaja Polja-
nába. Az elkövetkező években családi élete megromlik, egyes kritikái és vallásos 
jellegű írásai miatt a hatóságokkal is összetűzésbe kerül, a rendőrség megfigye-
lés alatt tartja, a Feltámadás című regénye kapcsán a pravoszláv egyház kiközösíti, 
a sajtó gyakran gúnyolódó hangnemben ír róla. 1910 októberében léte értelmet-
lenségén keseregve, világelképzelései és mindennapi élete közötti ellentmon-
dásokból – saját gazdagságának és a jobbágyok nyomorúságának összehasonlí-
tásából – fakadó erkölcsi krízisétől és a boldogtalanságélményétől minden áron 
meg akart szabadulni, és új életet szeretett volna kezdeni. Pontos úticél nélkül – 
megszökve otthonából –, inkognitóban világgá indul legkisebb lánya és orvosa 
kíséretében. A vonaton való utazás alatt a 82 éves író azonban tüdőgyulladás-
ban megbetegszik, és pár nap múlva, november 20-án egy Asztapovo nevű kis 
helység állomásán maghal. Óhajának eleget téve Jasznaja Poljanában temették 
el. Ravatalánál több ezer ember rótta le kegyeletét. 

Tolsztoj vonatkozásában pedagógiai szempontból mindenekelőtt a Jasz-
naja Poljana-i birtokán, illetve a saját házában 1859-ben alapított iskolát kell 
megemlíteni, melynek három termében a szegényparasztok (gyötrelmes életű 
jobbágyok) gyermekeit akarta oktatni.  Ezt megelőzően Tolsztojnak még volt 
egy iskolaalapítási kísérlete 1849-ben is, amikor alig 21 évesen úgy érezte, hogy 
a sanyarú sorsú parasztgyermekeket is szakavatott nevelésben kellene részesíte-
ni. Érdekes itt azt is megjegyezni, hogy noha arisztokrata származása volt, a 
szegény és szenvedő parasztok iránt mégis erős erkölcsi felelősséget érzett. 
Grófként is az egyszerű muzsikok, illetőleg a nép irányában pozitív érzelmeket 
táplált. E korai iskolaalapítási próbálkozása sajnos meglehetősen rövid életű 
volt, és gyakorlatilag sikertelen. Tolsztoj azonban e kezdeményezése révén rá-
döbben arra, hogy a nevelés és oktatás egyáltalán nem egyszerű dolog, és meg-
felelő képzettséget, megfogható elképzeléseket igényel. Elhatározza, hogy szak-
könyveket fog olvasni (például Rousseau több művét áttanulmányozta, és szin-
te teljes mértékben azonosult annak nevelésfelfogásával), neves oktatókkal fog 
kapcsolatot kialakítani, a gyermeknevelés lényeges kérdéseire vonatkozó nem-
zetközi tapasztalatokat fog felkutatni és megismerni. Iskolájának megalapítása-
kor a kiinduló alapeszméje azt tételezte, hogy a nevelésnek a gyermek tiszta új 
és harmonikus lényét kell tiszteletteljesen fejlesztenie. Központi alapelve pedig 
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a gyermek egyéniségének, emberi méltóságának és szabadságának tiszteletben 
tartását, a gyermekkel szembeni megértő attitűd és szeretet, valamint a szemé-
lyes tapasztalás fontosságát érintette. Meggyőződéssel vallotta azt is, hogy az 
emberi megismerés, mint ahogyan az egész értelmi szféra működésének köz-
ponti kritériuma a szabadság. 

Tolsztojnak az oktatás világát érintő nagy hatású kezdeményezése volta-
képpen a hivatalos cári oktatási rendszer és a mechanikus pedagógia elleni re-
akció volt, jóllehet azokban az időkben az oroszországi kormányzati és okta-
tásügyi szakemberek, mondhatni a demokratizmus elveit valló orosz értelmisé-
giek nagy többsége is foglalkozott az oktatást érintő reformok keresésével, 
megvitatásával és tervezésével. Tolsztoj azonban nem hitt abba, hogy a han-
goztatott reformok életbe is fognak lépni, még kevésbé abban, hogy azok a szé-
les néptömegek érdekeit fogják képviselni, vagy hogy eredményesek lesznek.  
Éppen ezért vette tervbe, hogy majd ő maga fog konkrét lépéseket tenni egy 
megfelelőbb oktatási mód kidolgozására, egy (mondanánk ma alternatív) iskola 
beindítására, egy szakmai folyóirat megalapítására stb. A népoktatás szellemé-
ben beindított ingyenes iskolájában (amit a későbbiekben a cári hatóságok nem 
néztek jó szemmel), a hagyományos iskoláktól eltérően, nagyfokú szabadság 
uralkodott, hisz a tanulók akkor jöttek oda, amikor akartak, és gyakorlatilag azt 
tanultak, amit óhajtottak, illetve, ami iránt érdeklődésük támadt. Ezt a helyzetet 
egyébként jól tükrözte az a jelmondat is, ami az iskola bejárata fölé volt kiírva: 
„Lépj be és élj szabadon”. Az órarend is meglehetősen rugalmas volt. Noha a 
tanítás reggel kb. 8/9–12 óra között, majd ebéd és játszás után, délután hozzá-
vetőlegesen 15–18/19 óra között folyt, azon belül az időkihasználás a pillanat-
nyi feladatok és igények függvényében történt. Mindegyik tanító azonban rend-
szerint legalább öt leckét tartott. A tanulóknak nem kellett magukkal hozniuk 
semmilyen eszközt (könyvet, füzetet stb.), hisz az iskolában minden adva volt, 
s a tanulás kizárólag az iskolában folyt. Otthon nem kellett tanulniuk, és házi 
feladatokat sem kaptak soha. Az osztályokban az ülési rend sem volt szigorúan 
elrendelve, a gyermekek oda ültek, ahová óhajtottak. Ugyanakkor a tanítás te-
matikáját, a műveltségi területeket is gyakran maguk a tanulók választhatták 
meg. Aki megunta a foglalkozásokat az elmehetett, ha akart. Délelőtt rendsze-
rint olvasás-, írás-, fogalmazás-, nyelvtan-, vallás-, történelem- és számtanleckék 
voltak, délután pedig többnyire fizikai kísérletvégzések, rajzolások, éneklések, 
azonban a tárgyak sorrendje vagy időaránya nagyon könnyen változhatott a ta-
nulók kérésére. Ezzel magyarázható például, hogy a kezdeti (7 és 13 év közötti 
fiúkat és lányokat egyaránt magában foglaló) gyermeklétszám (22) rövid időn 
belül szinte a háromszorosára nőtt. Éppen ezért a tanulókat három csoportba 
(kiscsoport, középső csoport és nagycsoport) sorolták be.  Nagy kedvvel és 
élvezettel jártak iskolába, viszonylag hamar megtanultak írni, olvasni és számol-
ni, és jó minőségben sajátították el a szükséges ismereteket. Tolsztoj általában 
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számtant, fizikát és történelmet tanított a nagycsoportosok számára, amelyeket 
midig izgalmas mesékkel, érzékletes elbeszélésekkel egészített ki. A tanítók va-
sárnaponként is összegyűltek, és megbeszélték, megtervezték az elkövetkező 
hét teendőit, azonban mindegyik tanító (az általános tolsztoji koncepción belül) 
úgy járt el, ahogyan ő jónak gondolta. Esetenként a tanítók egyfajta naplót is 
vezettek, amelyben feljegyezték sikereiket és kudarcaikat egyaránt. Egyébként 
kötelesek voltak mindig jól felkészülni, képességeiket folytonosan fejleszteni, 
tudásukat gyarapítani, az elkövetett hibáikat felismerni, tudatosítani és a kijaví-
tás lehetőségeit szakadatlan latolgatni. Az oktatás megszervezésében Tolsztoj 
felesége is közrejátszott, sőt olykor idősebb gyermekei is besegítettek. 

Az iskolában az erőszak, a kényszer és a büntetési formák (pláne a testi 
fenyítések) alkalmazását Tolsztoj teljes mértékben elvetette és tiltotta, mivel 
úgy vélte, hogy ezek nem járulnak hozzá ahhoz, hogy a gyermek harmonikus és 
tiszta lénnyé fejlődjön. A fegyelmi problémák megelőzése végett nagy hangsúlyt 
fektetett a tanulók szabad kezdeményezési szellemének, önállóságuk és alkotó-
képességük fejlesztésére. Úgy vélte, hogy ha a tanulókat emberszámba veszik a 
tanítók, ha az oktatás tartalma és módja hozzáférhető, illetve számol a diákok 
egyéniségével, és ha a tanulás viszonylatában igazán érdekeltté teszik, akkor a 
fegyelmi problémák nem ütik fel a fejüket. Pár tanító (kezdetben voltaképpen 
írástudó és értelmes jobbágy) mellet maga Tolsztoj is szinte önfeláldozóan ki-
vette részét a tanítási folyamat megvalósításában. Az iskolában uralkodó sza-
badság és szellemiség alapján a tanulók végül arról győződhettek meg, hogy az 
iskolába járás, illetve a tanulás voltaképpen értékes és élvezetes dolog (és sok-
szor kérték például azt, hogy a megszabott időkereten túl is az iskolában ma-
radhassanak, hogy még többet tanulhassanak). 

Az oktatás bonyolult problémáiban való jártasságának megszerzéséért, va-
lamint a külföldi eredmények megismeréséért Tolsztoj két alkalommal is ta-
nulmányi körúton vett részt, számos iskolát látogatott meg, és pedagógiai mű-
veket olvasott. 1857-ben Franciaországban, Svájcban és Németországban járt, 
1860–61-ben (közel egy éven át) újra meglátogatja e három országot, de eljutott 
Olaszországba, Belgiumba és Angliába is. A külföldön látottakkal Tolsztoj nem 
volt megelégedve, ugyanis azt figyelhette meg, hogy az iskolák nagy többségé-
ben a formalizmus és a kényszer uralkodott, a tanárok pedig nem számoltak a 
gyermekek életkori sajátosságaival és egyéni szabadságával. Éppen ezért arra a 
következtetésre jutott, hogy az egyetlen lehetséges mód, amely a gyermekből 
szabad és boldog embert formálhat, az éppen a gyermek szabadságára alapozó 
nevelés. Ilyen értelemben Tolsztoj felfogásában a szabadság valóságos nevelési 
módszerként jelentkezik. Szerinte a gyermek lénye mindenfajta mesterséges 
ösztönzőtől függetlenül, kellemes vagy fájdalmas érzéseket kiváltó behatások 
nélkül egy szabad légkörben mintegy spontánul fejlődik. A szabadság fontossá-
gát a kognitív fejlődés vonatkozásában is hirdette, mert úgy látta, hogy a tudás 
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és az önálló szabad gondolkodás csakis a szabadság égisze alatt alakulhat ki, 
illetőleg hogy a gondolkodás nem is lehet más, csak szabad. 

Tolsztoj megkülönböztette az oktatást és a nevelést, mivel úgy gondolta, 
hogy az oktatás alapvetően bizonyos ismeretek tanárok általi átszármaztatását, 
közlését vagy kommunikálását, a nevelés pedig az érzelmi élet formálását, az 
erkölcsi eszmék és a magatartás fejlesztését tűzi ki elérendő fő célul.  Az okta-
tás tekintetében egyik értékes nézete arra vonatkozott, hogy a szükséges isme-
reteket nem lehet egyszerűen átadni, közvetíteni vagy rákényszeríteni a tanulók-
ra, hisz azok, ha nem akarják, ha nem érdekeltek, és ha nem fejtenek ki szemé-
lyes értelmi erőfeszítéseket, akkor nem fogják sikeresen megérteni és megta-
nulni az anyagot. A tanítóra eszerint egyfajta irányító, ösztönző, a tanulói kö-
zösség munkáját hathatósan támogató szerep hárult. 

Tolsztojnak a nép jobb nevelésére vonatkozó törekvése ábécéskönyvek és 
(saját meséit és elbeszéléseit tartalmazó) olvasókönyvek megszerkesztésében is 
testet öltött. Ugyanakkor pedagógiai eszméit, a nevelésre és oktatásra vonatko-
zó meggyőződéseit, iskolájának szervezeti problémáit vagy a tanítás módszer-
tani kérdéseit az általa szerkesztett (sajnos meglehetősen rövid életű) Jasznaja 
Poljana című pedagógiai folyóiratban is népszerűsítette. Az orosz író több pe-
dagógiai jellegű munkát is közreadott, amelyekre  egyfajta (orosz) szentimenta-
lizmus jellemző, de amelyek erős gyermekszeretetét, filantropikus beállítódását, 
a szabadság eszméje és a liberalizmus iránti elkötelezettségét, eredeti oktatásel-
méleti, valamint egészen korszerű metodológiai szemléletét tükrözték (Nevelés és 
oktatás, A nevelésről, A közoktatásról, A kézimunkáról stb.). Számos írása azonban 
komoly metodikai témákat is feszegetett. Leginkább az írás és az olvasás tanítá-
sát, eme kulcskészségek oktatási metodológiáit akarta javítani és hatékonyabbá 
tenni. Nagy jelentőséget tulajdonított a pedagógus személyének, a bizalmas ta-
nár-diák kapcsolatnak, a valóságos életre való kitekintésnek, a megfelelő didak-
tikai eszközök alkalmazásának, valamint a tanítás és tanulás kedvező iskolai 
légkörének. A tanítók szemináriumok révén történő képzését illetően is számos 
értékes és eredeti javaslatot terjesztett elő. 

A neves orosz író pedagógiai felfogásában az úgynevezett kísérletező pe-
dagógia gondolata kristályosodott ki, hisz a nevelés tudományát mindenekelőtt 
kísérleti, empirikus adatokat és ok-okozati kapcsolatokat felszínre hozó, és nem 
szellemtudománynak tartotta. Úgy vélte, hogy a pedagógia egyetlen lehetséges 
módszere a kísérletezés. 

A gyermekek vonatkozásában nagyobb előszeretettel a művelés terminu-
sát alkalmazta. Ugyanis úgy vélte, hogy a nevelés fogalmától eltérően (amit 
egyébként többnyire erőszakos formáló beavatkozásként értelmezett) a műve-
lés olyan hatásgyakorlás és olyan tanítás, amely számolva a nevelt szabadságával, 
akaratával, érdeklődésével, beleegyezésével, élményeivel és megelégedettségi 
szintjével, lemondva a kényszerítés eszközéről, előtérbe hozva a személyes 
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megtapasztalás, illetve a világ dolgaival és jelenségeivel való konkrét kapcsola-
tok kialakításának fontosságát, annak teljes körű fejlődését (tudásának viselke-
désének, életfelfogásának stb. alakulását) határozza meg. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a nagynevű orosz író pedagógiai 
érdeklődése szinte folyamatosan élénk volt, a gyermekekhez fűződő embersé-
ges és tiszteletteljes viszonyulását nem adta fel soha, filantropikus elemekkel 
átszőtt és szenvedélyesen gyakorolt humanisztikus pedagógiai tevékenységét 
kisebb-nagyobb megszakításokkal, valamilyen formában gyakorlatilag élete vé-
géig folytatta (még a legszenvedélyesebb irodalmi alkotási periódusaiban is, 
amikor fő törekvése az irodalom volt). Meggyőződéssel hitte, hogy az orosz 
nép és azon belül mindenekelőtt a parasztság legsürgetőbb és legfokozottabb 
igénye egy megfelelő nevelésre és művelődésre vonatkozik. Noha pedagógiája 
még jelentős mértékben nélkülözte a tudományos alapvetéseket, illetve az ob-
jektív és hiteles kutatási eredményeket (ami nem csökkenti annak értékét, hisz 
egyébként is csak rövid ideje, hogy a tudományos pedagógia elindult kifejlődési 
útján), elkötelezettsége, szenvedélyessége, hűséges odaadása, értelmes és ösztö-
nös tisztánlátása kompenzálta az egzakt tudományos kritériumok elégtelensége-
it. A nevelés viszonylatában a szabad és liberális áramlat iránt kötelezte el ma-
gát, és jelentős erőfeszítéseket tett annak elméleti és gyakorlati megalapozására 
és tisztázására. Úgy vélte, hogy kizárólag egy ilyen irányultságú, a növendékek 
kezdeményezésére és kreativitására is alapozó nevelés képes a növendékekből 
szabad és boldog felnőttet formálni. Tolsztoj nagy érdeme, hogy értékes peda-
gógiai eszméit nemcsak megfogalmazta, illetve nemcsak leírta, hanem saját is-
kolájában, a gyakorlat terén ki is próbálta, konkrét helyzetekben alkalmazta, 
majd miután azok érvényességéről meggyőződött szenvedélyesen hirdette és 
lelkesen terjesztette is gondolatait. Annak, amit az elemi oktatás szintjén Jasz-
naja Poljanán megvalósított, hamar híre ment, és orosz vagy külföldi, pedagó-
giai rendszerét megismerni óhajtó látogatókat gyakran fogadott. Megítélésünk 
szerint Tolsztoj kivételes neveléstörténeti jelentőségét mindenekelőtt az tá-
masztja alá, hogy rendhagyó nevelésfelfogásának központi eleme a szabadság 
gondolata volt, hisz úgy vélte, hogy az a jó nevelés egyetlen lehetséges szem-
pontja. Ugyanakkor vallotta, hogy az iskolai oktatás nem korlátozódhat az érte-
lem kiművelésére (hiszen a gyermeknek nemcsak értelme van, és annak érdek-
lődése, memóriája vagy fantáziája sem kizárólag értelmi irányultságú), mert hi-
szen szükség van az érzelmi élet, az akarat vagy a jellem művelésére is. Amo-
lyan rousseau-i szellemben, igazi humanista módjára azt vallotta, hogy a gyer-
mek természeténél fogva jó, ártatlan és tökéletes lény, aki csakis a szabadság 
körülményei között, illetve egy liberális nevelés révén tudja tudását megfelelő 
minőségben megszerezni, és képes a legjobb irányultsággal felnőtté fejlődni. 
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