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Kisebb országok levéltáraiban ritkán bukkan az ember olyan forrásra, amely jelentő-
sen módosítaná a világ vagy a térség múltjáról alkotott elképzeléseket. A világban ját-
szódó komplex folyamatokra és összefüggésekre ugyanakkor aligha adható kielégítő 
magyarázat két-három különböző, egymástól független forrás összehasonlítása nélkül. 
A bonyolult történelmi mozaik hiányzó részleteire a szakértő néha éppen kis levéltá-
rak iratai között lel rá. 

Ezt látszik alátámasztani a kis balkáni ország, Bulgária levéltárainak sok eredeti 
dokumentuma is. Ezek az iratok is segítenek abban, hogy a huszadik századi történe-
lem fontos kérdéseire pontosabb választ adhassunk. Az egyik legbefolyásosabb és 
legtitkosabb nemzetközi szervezet, a Komintern (és társszervezeteinek) története sem 
lehetne teljes, ha nem ismerhetnénk a szervezet két volt főtitkára, Georgi Dimitrov és 
Vasil Kolarov Szófiában őrzött személyes iratgyűjteményét. Itt mintegy 10 000 aktá-
nyi, hozzávetőleg 250 000 darab iratot tartanak nyilván, amelyek több mint ötven 
ország politikatörténetére vonatkozóan rejtenek értékes információkat. 

A gyakorlat és a törvényi szabályozás alapján ötven év elteltével szabadon ku-
tatható minden levéltári anyag, azaz a második világháború végéig keletkezett iratok-
ba lehet betekinteni. Jelentősek azonban a különbségek az egyes minisztériumok irat-
hagyatékának kezelésében, így a második világháború utáni évtizedek több fontos do-
kumentumegyüttese is tanulmányozható. A teljes áttekintés kedvéért az alábbiakban 
összefoglaltam a bolgár levéltárakban őrzött jelenkori iratok mennyiségére és szerke-
zetére vonatkozó legfontosabb információkat. 

A Bolgár Országos Levéltár több mint 500 millió eredeti iratot őriz, emellett 
ötmillió külföldi irat másolatát. A Bolgár Köztársaság Központi Állami Levéltárában 
több mint 3500 fond található (körülbelül 2000 fond, 780 000 aktányi a kormányzati 
és társadalmi szervezetek iratállományából származik, 1640 fond, 540 000 aktányi a 
személyes irat). A Külföldi Iratok Gyűjteménye 34 országból 39 gyűjteményt kezel 
(összesen 2 500 000 oldalt). 

1989 után sok közép- és kelet-európai ország gyakorlatához hasonlóan a bolgár 
történészek és kutatók előtt is megnyílt az egykori kommunista párt politikai levéltára. 
Bulgáriában, a Központi Állami Levéltárban (Centralen Darzhaven Archive - CDA) 
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erre 1993 júliusában került sor. Az itteni állományból az 1. számú fond a legérdeke-
sebb, amely 50 000 kronologikus és tematikus rendbe szedett aktát tartalmaz. A Bol-
gár Kommunista Párt Központi Bizottságának (BKP KB) 1944 és 1989 közötti tevé-
kenységét rögzítő iratok találhatók itt. 1991 végén a BKP KB Bizalmi (titkos) Levél-
tárában őrzött dokumentumokat is visszaminősítették. Egyik 1994-ben írt cikkemben 
a bolgár-jugoszláv kapcsolatokat terhelő úgynevezett macedón kérdés kapcsán már 
magam is hivatkoztam a „különleges" akták egyikének tartalmára.1 Egykori pártveze-
tők, későbbi miniszterelnökök - Georgi Dimitrov (1946-1949), Vulko Cservenkov 
(1950-1956), Anton Jugov (1956-1962) - személyes irattárának gyűjteményei is itt 
találhatók. A levéltárosok ígérete szerint néhány hónapon belül a három évtizeden át 
államfő és pártvezető Todor Zsivkov személyes irattára is kutathatóvá válik. Ebben 
hozzávetőleg ötszáz, magas szintű döntésekről árulkodó aktát tárolnak. 

A Külügyminisztérium Diplomáciai Levéltára viszonylagosan jó kutatási kö-
rülményeket teremtett, így most sok történész bepillanthat a térségre vonatkozó dip-
lomáciai jelentésekbe és más külügyi iratokba. A kutathatóság határát itt a hatvanas 
évek elejéig teijesztették ki. A külügyi levéltárban egyébként is kizárólag a második 
világháború utáni időszakban keletkezett iratokat tárolják, több mint 300 000 krono-
logikusan rendezett aktát. Néhány minisztériumi levéltárban a kutatáshoz külön enge-
dély szükséges. Ilyen a Védelmi Minisztérium Központi Katonai Levéltára és a Bel-
ügyminisztérium Levéltára. A katonai levéltár 3270 fondjában 350 000 aktát, azaz 70 
millió iratot őriznek az 1879 és 1989 közötti időszakból. A legfontosabbak az 1. és 
7. számú (Védelmi Minisztérium - Altalános Ügyosztály és a Védelmi Miniszter Iro-
dája), a 3. és a 22. számú (vezérkar), a 23. (hírszerzés), a 24. (operációs osztály), a 40. 
(személyzeti osztály), a 43. (propaganda és tájékoztatás), az 1027. (tengerészet), az 
1049. (légierő) és az 1391. számú (határmenti egységek) fondok. A felsoroltak közül 
három fond is tartalmaz Sztálinnal kapcsolatos iratokat: a 3., a 7. és a 22. A Belügy-
minisztérium levéltárának három részlege van: operációs, hivatali és területi. Miután 
1997 júliusában elfogadták a titkosszolgálati iratokat visszaminősítő törvényt, nyilvá-
nosságra hozták, hogy itt körülbelül 280 000 aktát, azaz megközelítőleg négyezer 
folyóméternyi anyagot tárolnak. 

A kommunista berendezkedés jellegéből és az egykori államszervezet sajátságos 
működéséből következik, hogy a Bolgár Kommunista Párt Politikai Bizottsága (BKP 
PB) iratainak kivételes szerep jut az események rekonstruálásakor. Ide futottak be 
a legértékesebb információk, és itt hozták az igazán meghatározó döntéseket a hideg-
háború folyamán. A BKP PB és a KB Titkárságának legtöbb irata 1975-ig kutatható. 
A Központi Állami Levéltárban elkülönítve áll a „Sztálin és a hidegháború" címszó. 

A levéltár anyagának áttekintése után megállapíthatjuk, hogy a Sztálinnal kap-
csolatos iratok három gyűjteményben összpontosulnak: G. Dimitrov (146. számú 
fond) és V. Kolarov (147. számú fond) személyi iratai között, valamint a fentiekben 
már emlegetett 1. számú fondban (elsősorban a 3., 5., 6., 7., 8., 9., 22., 32. leltári szám 
alatt). A továbbiakban néhány olyan dokumentumra szeretném felhívni a figyelmet, 

1 Jordán Baev: A bolgár állami vezetés és a macedón kérdés. 1948-1978. Voennoisztoricseszkij 
Szbornik, 1994. 1. sz. 94-131. o. 
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amelyek minden szempontból lefedik Sztálin és a bolgár pártvezetés kapcsolatát. 
Típusuk alapján három nagy csoportra oszthatók: 

1. Sztálintól érkező vagy Sztálinnak címzett levelek és üzenetek, ideértve a leg-
közelebbi munkatársaival, Molotovval, Zsdanovval, Malenkovval, Mikojailnal, Bul-
ganyinnal és Szuszlovval folytatott üzenetváltásokat is; 

2. a bolgár párt- és állami vezetők Sztálin utasításaira és intencióira utaló levelei 
és egyéb feljegyzései; 

3. vezető bolgár politikusok jegyzetei a Sztálinnal és Molotovval folytatott titkos 
megbeszélésekről. 

J. V. Sztálin titokzatos személyiségének teljes megismeréséhez feltehetőleg nél-
külözhetetlen a híres 22 jegyzetfüzet aprólékos vizsgálata. Ezek Dimitrov naplói, 
amelyeket folyamatosan vezetett Hitler 1933-as hatalomra kerülése és a kelet-európai 
sztálinista rendszer 1948-49-es teljes kiépülése közötti, meghatározó jelentőségű kor-
szakban. Dimitrov naplóiban hozzávetőleg 350 bejegyzés említ Sztálinnal folytatott 
találkozókat és megbeszéléseket, az 1945-1948 közötti évekből mintegy hetvenet. 
A második világháború után keletkezett feljegyzések nemcsak Bulgáriára, a Balkánra 
vagy Kelet-Európára szorítkoznak, hanem érintik a nemzetközi viszonyok alakulását, 
és néhány nagy európai (Olaszország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia), 
vagy Európán kívüli ország (Kína, Japán, India, Palesztina, Latin-Amerika) belpoliti-
kai eseményeit is: összességében több mint hatvan országgal foglalkoznak. Sokéves 
alapos kutatás után Dimitrov naplóit most jelentette meg a szófiai egyetem.2 

Az említett helyeken több mint száz Sztálinhoz címzett vagy tőle érkezett levél 
található. A Molotovval (több mint ötven levél), Mikojannal és másokkal folytatott 
levelezésben Sztálin utasításainak is nyomára bukkanhatunk. Dimitrov személyes 
iratai között több aktát is kizárólag Sztálinnak szenteltek. Az 1765-ös számú aktában 
például 54 olyan levél van, amit Dimitrov írt Sztálinnak (összesen 242 oldal), a 639-es 
akta viszont 16 Dimitrovnak címzett, Sztálintól származó levelet tartalmaz (negyven 
oldal). Kutatásaim alapján megállapítható, hogy több mint négyszáz irat közvetlenül 
kapcsolatba hozható Sztálinnal. Ezek nagy részét a BKP KB egykori levéltárában, a 
CDA politikai pártok állagában őrzik, kisebb részüket, mintegy ötvenet a Diplomáciai 
Levéltárban, a Központi Katonai Levéltárban és a Belügyminisztérium Levéltárában. 
Néhány dokumentum kisebb bolgár levéltárakban is található. 

Az időrendben első Sztálinnal kapcsolatba hozható irat a húszas évek elejéről 
származik. Elsősorban az orosz párt belső harcaival, Sztálin Trockijjal, Zinovjevvel, 
Buharinnal és más bolsevik vezetőkkel folytatott vitáival foglalkozik, valamint Len-
gyelországgal, Németországgal, Finnországgal, Csehszlovákiával és a Balkánnal. 
A legfontosabb bennünket érdeklő iratok azonban 1944-1950-ből származnak. Dimit-
rov 1949 júliusában bekövetkezett halála után először megritkulnak, majd megszűn-
nek a Sztálin céljaira és szándékaira utaló írásos nyomok. 

Véleményem szerint a bolgár levéltárakban fellelhető Sztálin-iratok közül a leg-
érdekesebbek azok a jegyzetek és feljegyzések, amelyek a Kremlben, vagy Sztálin 
dácsáján, Kuncevón megszervezett titkos találkozókról készültek. Csak a legfon-

2 
Georgi Dimitrov: Dnevnik. 9 mart 1933 - 6 fevruari 1949. Szófia, 1998. 
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tosabbakat emelem ki: az 1945. január 28-i és augusztus 29-i találkozó, az 1946. jú-
nius 6-7-i, az 1948. február 10-i és december 6-7-i, végül az 1949. január 6-9-i és 
április 13-i tárgyalások. A kézzel írott feljegyzések sajnos sok esetben olvashatatla-
nok, vagy jól kell ismerni megfejtésükhöz a jegyzetelők stílusát és kézírását. Ezért 
ezeket az iratokat mindig eredetiben érdemes vizsgálni. 

A legértékesebb hiteles forrásnak azokat a jegyzeteket tekinthetjük, amelyeket 
Trajcso Kosztov, a párt politikai titkára készített gyorsírással a találkozók alatt. A ha-
lálos ítéletet kiszabó Kosztov-per után személyes feljegyzéseinek egy részét az Ál-
lambiztonsági Szolgálat őrizte. Csak a nyolcvanas évek végén adták át a párt levéltá-
rának, ahol egy külön gyűjteményben helyezték el (265. számú fond). A gyorsírással 
írt füzetek közül az eddig megfejtetlenek még mindig ott találhatók. Várhatóan ezek 
újabb adalékokkal szolgálnak majd Sztálinról. Meg kell említeni, hogy a gyorsírásos 
feljegyzések kiegészítik és módosítják azokat az információkat, amelyeket Milovan 
Dilas és Edward Kardelj visszaemlékezései, valamint Tito életrajzírója, Vladimír 
Dedier könyvei alapján gyakran idéznek az utóbbi időben. 

Az iratok fontos részletekkel szolgálnak Sztálin személyiségének megrajzolásá-
hoz. A Kreml falai között vagy a kuncevói házban, a bizalmasok zárt körében tett 
megjegyzések mentesek a rituális ideológiai frázisoktól, és a hagyományos európai 
reálpolitika szigorú pragmatizmusáról árulkodnak. Innen nézve Sztálin sokkal köze-
lebb állt Churchill birodalmi stílusához, mint Truman globális felelősségérzetéhez. Ez 
lehet az eredete a hidegháború korszakára oly jellemző kölcsönös félreértéseknek. 
Sztálin ideológiai álláspontját jól összegzi és példázza az, amit az 1948. február 10-i 
kremlbeli találkozón mondott a bolgár és a jugoszláv delegáció előtt a görög polgár-
háborúval kapcsolatban: „Nem kell megijedniük az erkölcsi elkötelezettségre utaló 
categoricus imperativusoktól. Nincs ilyen categoricus imperativusunk. A probléma 
lényege az erőegyensúly. Ha valaki erősnek érzi magát, harcoljon. Ha nem, téijen ki a 
harc elől."3 

Végezetül szeretnék röviden kitérni a titkos levelezésben használt álnevek körül 
kialakult vitára. Véleményem szerint tisztázni kell a kérdést. A Moszkva és Szófia 
közötti titkos levélváltásban 1944—45-ben a „Drug", azaz barát, vagy a „Bolsoj drug", 
nagy barát, 1946 elejétől a „Druzskov" Sztálint jelöli, az „Alekszejev" pedig Moloto-
vot. A „Drug" elnevezés először egy Dimitrov által Titónak küldött 1944. januári 
táviratban bukkan fel. Előfordul, hogy a vezérkar néhány iratában „Szemjonov" álné-
ven említik Sztálint. 1945 végén jelenik meg először a „Filippov" megnevezés. Az 
utóbbit néhány tanulmány Sztálinnal azonosítja. A legutóbbi orosz-bolgár történész-
konferencián, 1997 áprilisában a Rosszijszkij Centr Hranyenyija i Izucsenyija Doku-
mentov Novejsej Isztorii egyik vezetője, Grant Agyibekov határozottan azonosította 
Sztálint és Filippovot. 

A bolgár levéltárakban végzett saját kutatásaim is segítenek megvilágítani ezt a 
kérdést. A Moszkva és Szófia közötti titkos levélváltás anyagában 134 Filippovtól 
jövő, vagy Filippovnak címzett rejtjeltávirat van. Tartalmuk alapján megállapítható, 
hogy 1945 vége és a Dimitrov halála közötti időszakban Filippov névvel az SZKP 

3 CDA, 146B f. 2. op. 19. a. é.; 147B f. 2. op. 62. a. é. 
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KB-nak, és főként a bolsevik párt nemzetközi osztályának címezték az üzeneteket. 
A táviratok túlnyomó többsége technikai problémákkal foglalkozik, néhányuknak 
címzettje is van. Az 1946. április 20-i táviratot például „Filippovnak Alekszejev részé-
re" küldték, az 1948. április 13-it pedig „Filippovnak Szuszlov részére", az 1948. 
július 20-it „Filippovnak az SZKP KB részére", és így tovább. Nem valószínű, hogy a 
Szuszlovnak küldendő levelet Sztálinon keresztül továbbíttatták volna. 

Az első olyan bolgár dokumentum, amelyben a „Filippov" álnév bizonyossággal 
Sztálinnal azonosítható, 1949 áprilisában keletkezett. Dimitrov ekkor súlyos beteg 
volt, és Sztálin a párt és az állam élén várható személycserék kapcsán tárgyalt lehetsé-
ges utódaival. Az 1949. december 12-i és az 1950. január 30-i, valamint az azt követő 
rejtjeltáviratokban „Filippov" már egyértelműen Sztálint jelöli. Megjegyzéseimmel 
talán sikerült hozzájárulnom az orosz és a kelet-európai levéltárakban folyó kutatá-
sokhoz. 

Rövid írásommal a Sztálinnal kapcsolatos dokumentumokat akartam nagy vona-
lakban bemutatni a bolgár levéltárakban. Konkrét történelmi problémák vizsgálata 
természetesen más, jövőbeli tanulmányok témája lehet. Magam is írtam egy három-
száz oldalas monográfiát Sztálin - Dimitrov. Látványos együttműködés. 1922-1945 
címmel. 




