
A nürnbergi perben Keitel tábor-
noknak többek közt a következő 
kérdést tették fel: „Véleménye sze-
rint mikor következett be a fordu-
lat a második világháborúban?" A 
vádlott Keitel így válaszolt: „A 
moszkvai csatával." 

Nemrégiben a Szovjetunió mar-
salljával, Zsukovval beszélgetve, azt 
kérdeztük tőle, hogy a háború me-
lyik szakaszát tartotta a legnehe-
zebbnek. Szerinte a legkritikusabb 
időszak 1941. októberének eleje volt. 
November hó folyamán, a Tájfun fe-
dőnév alatt szereplő hadműveleteket 
megvalósítva, a német csapatok 
olyan közel jutottak Moszkvához, 
hogy látcsövön már láthatták a 
Kreml tornyait. Ez a hely huszon-
hét kilométerre fekszik Moszkva 
központjától. A helységet Krasznaja 
Foljánának hívják. E kis faluban a 
németek nehéztüzérséget állítottak 
fel, hogy a fővárost lőjjék. 

A múlt e drámai időszakát eleve-
níti fel a moszkvai csata több más, 
eddig kevéssé ismert részletével 
együtt dokumentumfilmünk, amely-

nek címét — Ha szereted hazádat... 
— Konsztantyin Szimonov egyik 
verséből vettük. A filmet szovjet és 
külföldi híradókból vágtuk össze, és 
bevettük a filmbe e harc még élő 
résztvevőivel — Georgij Zsukov, 
Ivan Konyev és Konsztantyin Roko. 
szovszkij marsaitokkal és a moszkvai 
népfölkelők sorkatonáival — készí-
tett interjúkat. 

Most amikor a háború után fel-
nőtt egy új nemzedék, mely már 
alig ismeri ezeket az eseményeket, 
egy ilyen dokumentumfilm készítői 
előtt elsősorban az a kérdés merül 
fel, hogyan tegyék a ma nézőit az 
akkori események résztvevőivé? 
Természetesen, első feltétel az igaz-
ság, bármennyire keserű legyen az. 
A néző csak akkor érzi magát a tör-
ténelmi események tanújának, sőt 
résztvevőjének, ha hisz abban az 
igazságban, amit a vásznon lát, csak 
ebben az esetben számíthatnak a 
szerzők a néző együttérzésére, csak 
így tűnnek el a gátak a néző és a 
film között. 



A film dramaturgiájának alapjává 
a Vörös téren négy történelmi idő-
pontban megtartott díszszemlét tet-
tük. Az 1940. május 1-i díszszemle 
hét és fél héttel azelőtt zajlott le, 
hogy Hitler megtámadta a Szovjet-
uniót; akkor Tyimosenko marsall a 
Lenin mauzóleumon elhelyezett tri-
bünről arról beszélt, hogy a világ-
háború már kétmilliárd embert so-
dort magával. Ezekben a percekben, 
háta mögött, idegesen járt fel s alá 
Sztálin, a téren pedig a csapatok áll-
tak, mit sem sejtve arról, hogy a 
háborúig mindössze ötvenegy nap 
és tizenhat óra van még hátra. 

Az 1941. november 7-i díszszemle 
két órával korábban kezdődött el, 
mint máskor, hogy a fasiszták eset-
leg ne kísérelhessék meg, hogy csa-
pást mérjenek a díszszemlén felvo-
nuló csapatokra. Ezek a csapatok a 
díszszemle után a Vörös térről 
egyenesen a Moszkva közelében fek-
vő elővárosok védelmére vonultak. 
A „harmadik díszszemle" csak vágy-

Kai inyin 
kép maradt, Hitler őrült terve, hogy 
a moszkvai Vörös téren a fasiszták 
felvonuljanak, s amelynek lefolyá-
sát Hitlerék pontosan kidolgozták és 
már a meghívókat is kinyomtatták. 
A díszfelvonulás szerencsére nem 
ment végbe, s a meghívókat nem 
küldték szét. 

De három és fél év után, 1945. jú-
nius 24-én megtartottuk a győzelem 
díszszemléjét, amikor a Wehrmacht 
zászlói földre hullottak a Kreml fa-
lainál. 

Mi történt a négy dísszemle kö-
zött, hogyan jutottak el a fasiszták 
Moszkva falaihoz és hogyan verték 
őket onnan vissza, hogy is történt a 
később „moszkvai csodának" neve-
zett csata, ezt szerettük volna fil-
münkben elmesélni. Művünkben 
nincsenek maszkírozott színészek és 
meggyőződésünk szerint nincsen 
benne maszkírozott történelem sem. 
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