
Felszabadító harcok Észtországban a Nagy Honvédő Háború idején

i. A háború helyzete a szovjet-német arcvonalakon Észtország felszabadításának
megkezdésekor. 1941. június 22-én a Szovjetuniót viszonylag váratlanul nagyon erős né-
met hadsereg támadta meg. A váratlan támadás okozta zűrzavaros helyzetben csak
a visszavonulás lehetett az egyetlen helyes magatartás a támadással szemben. A visz-
szavonulás az első napok zavara és a németek gyors előrenyomulása ellenére azonban
korántsem volt olyan katasztrofális, mint a Nyugat-Európái hadszíntéren. A szovjet-
német megnemtámadási szerződés megkötése - annak ellenére, hogy a támadást meg-
akadályozni nem tudta - a Szovjetuniónak egy másfél éves felkészülési lehetőséget
biztosított. A kutatás jelenlegi állása szerint ugyan ezt a haladékot a szovjet állam
és hadvezetés nem használta ki maximálisan, azonban í|gy is jelentős, a háború továb-
bi menetét hatékonyan befolyásoló intézkedések születtek.

1941. elejétől kezdve pl. jelentős változásokat hajtottak végre a hadseregen belül.
Egy millió embert mozgósítottak, az európai területen állomásozó csapatokat közvet-
lenül a határok közelében helyezték el, a tiszti iskolásokat aktív szolgálatra vezé-
nyelték, elrendelték 5 hadosztály átvetését Keletről a Nyugati országrészekbe. A ka-
tonai intézkedésekkel párhuzamosan diplomáciai lépéseket is tettek. Kapcsolatokat
kerestek Jugoszláviával és reaktíválták a szovjet diplomácia legerősebb egyéniségét,
Litvinovot.

Ezek az intézkedések azt eredményezték, hogy a szovjet hadsereg egységei köz-
vetlenül a támadást követő időszakban már jelentékeny ellenállást tudtak tanúsítani.
Ez az ellenállás ugyan nem volt egységes és megszervezett, de ahhoz mindenesetre
elegendő volt, hogy akadályozza a német csapatok előrenyomulását. F. Halder ve-
zérkari főnök 1941-ben azt írja, hogy a bekerített szovjet csapatok Bresztnél rendkívül
erősen ellenálltak. Ugyanitt azt is megjegyzi, - mintegy a Kelet- és Nyugat-európai
hadszíntér állapotának jellemzéséül, hogy „ezek nem franciák" - (s itt a francia had-
sereg azonnali és lényegesen ellenállás nélküli kapitulációjára gondol.) így az alap-
tervek - azaz a Szovjetunió lerohanásának villámháborús módszere - már ekkor, te-
hát még a német sikerek időszakában megbuktak. Sőt Szmolenszk alatt és Kijev irá-
nyában rögtön a támadás elején jelentős ellenlökések vannak, amelyekért Churchill
már 1941. nyarán levélben gratulál Sztálinnak.

Kezdetben a németek azért tudtak sikereket elérni, mert ők voltak a kezdemé-
nyezők. Mivel a szovjet csapatok nem ismerték a német támadások irányát, az 1942-
ben harcdió 6 milliónyi szovjet katonaságot kénytelenek voltak az egész front vonalán
szétosztani, s így egyetlen német támadással szemben sem tudtak kellő ellenerőket
felvonultatni. Ezzel szemben a németek kezdeményeztek, s a kezdeményezéshez ugyan-
csak 1942-ben 5 millió katona állt rendelkezésükre, úgy*, hogy ha szükségesnek mu-
tatkozott, akár a teljes létszámot bevethették egyetlen támadáshoz.
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A szovjet csapatok szívós ellenállása és a nem várt ellentámadások lelassították
az előrenyomulást, s az erők kiegyenlítődtek. Azzal pedig, hogy a frontok stabilizálód-
tak, a szovjet hadsereg is abba a helyzetbe került, amiben a háború megindulásakor
a németek, azaz ők is tudtak az ellenfél ellen azok által nem ismert irányban támadá-
sokat kezdeményezni. Ez a Szovjetunió számára kedvező helyzet az egyre gyakoribb
és egyre jelentősebb szovjet hadi sikerekben - a moszkvai, sztálingrádi, kurszki csaták
győzelmeiben - jutott kifejezésre. A németek esélyeinek romlását viszont az a tény mu-
tatta legjobban, hogy az állandó előrenyomulás helyett állóharcra, sőt az addig meg-
szerzett területek biztosítása érdekében a védekezésre, a védelmi vonalak kiépítésére
kellett az újabb támadások helyett a német hadvezetésnek jelentős energiákat fordí-
tani.

Vizsgáljuk meg, hogyan látta el a német hadsereg ezt az új feladatát azaz, ho-
gyan rendezkedett be védelemre egyrészt a Baltikumon, másrészt pedig azokon a te-
rületeken, amelyeken a katonai akciók kittienetele szorosan összefüggött a Baltikum
hadműveleteivel.

A Baltikum a német hadsereg számára a Szovjetunió elleni támadások során
kulcsfontosságú hely volt. Észak-kelet felől fedezve Kelet-Poroszországot, előterül
szolgált a hadműveletek számára. A Baltikum birtokában blokád alatt tarthatta a
Finn-öblöt és az öbölben állomásozó szovjet hadi flottát. A területen keresztül kap-
csolatot tarthatott fenn Finnországgal, amely 1944. szeptemberéig fegyveres harcban
állt a Szovjetunióval. És ugyancsak a Baltikumon keresztül volt összeköttetésben
Svédországgal, amely a német hadiiparnak rendkívül sok fontos nyersanyagot szállí-
tott. A Baltikum, mint felvonulási terület is fontos volt a német hadvezetés számára.
Kiszen megfelelő csoportosítással bármikor alkalma nyílott arra, hogy, ha a szovjet
csapatok Kelet-Poroszország és Lengyelország irányában támadásba lendülnek, azo-
kat a német egységek oldalba támadják.

De fontos volt a Baltikum ellátás szempontjából is. Észtországban pl. a megszál-
lók felhasználták a gyárakat, az ott található, tüzelésre alkalmas olajpala feldolgo-
zására. A németek a balti köztársaságokból sok mezőgazdasági terméket is elszállíi-
tottak.

1944. nyarától, amikor megindul Észtország felszabadításáért a harc, a németek,
noha a front más szakaszain csapataikat egészen hátra szorították (szeptemberben már
a Kárpátok vonalán túl vannak a szovjet csapatok!), itt rendkívül makacsul védekez-
nek. Amikor a belorusz és ukrán fronton már nem tudták feltartóztatni az ellenük
irányuló támadásokat, Észtországban minden apró szigetért kénytelenek keményen
megverekedni1, mert a szárazföld felől és a tengereken elvágott utánpótlási vonalaik kö-
zül ez az egy, a Baltikum és a Skandináv országokkal összekötő tengeri vonal maradt
meg számukra egyedül. Ezért rendezkedtek be itt katonailag rögtön a megszállástól
kezdve rendkívüli gondossággal. A Baltikumon a német hadvezetés mélyen lépcsőzött
védelmi vonalat épített ki. Az első védelmi terepszakaszt Narva-Pszkov-Irdica-Po-
lock vonalán rendezték be. Ezt a „Keleti Fal északi Részének" nevezték. Ettől a vo-
naltól 40-50 km-re húzódott a hátsó védelmi terepszakasz, s közöttük még három
közbeeső védelmi vonalat iktattak be.

Belorussziában1, ami hadászatilag a Baltikummal összefüggő fontos harci terület
volt, a védelem két övből állt. Az első védőövet különös gonddal építették. Két-
három állásra tagozódott, s ezek mindegyikében két-három árokkal összekötött, egy-
mással összefüggő lövészárok volt. Az első védőöv mélysége 3-7 km között váltako-
zott. A második felállítását kevésbé gondosan végezték. Ezt a terepviszonyoktól és
az első védőöv mélységétől függően építették ki. Ugyancsak két három lövészárokra
tagozódott. A legjelentősebb erődítési munkálatokat a belorussziai védelem szárnyain
végezték. Ott, ahol a terep erdős-mocsaras volt, a védelmet nem összefüggően épí-
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tették ki, hanem csak egyes támadhatóbb pontokon, szakaszokon. A németek teljesen
felszerelt és műszakilag berendezett belorussziai védelme elérte a 250-270 km-es
mélységet, s bár építése nem fejeződött be teljesen, rendkívül nagy erősséget jelen-
tett. Az egymás mögött húzódó erődítmény vonalak nagyszerűen kihasználták és kö-
vették a természetes terepviszonyokat (mocsarat, erdőt, folyókat, tavakat is belekom-
bináltak a védelmi vonalakba az építéskor!), s ezzel is fokozták a vonalrcndszer erős-
ségét.

Ahhoz, hogy a szovjet hadsereg a jól felszerelt német csapatok ellenében sikere-
ket érjen el és ezt a nagy erősséget jelentő védelmi rendszert áttörje, minden erőt
összpontosítani kellett. A szovjet történetírás a moszkvai csatát tekinti a németek el-
leni háború menetében azon fordulatnak, amelytől a szovjet hadisikerek bekövet-
kezte után ez a fenti koncepció tudatosan is alkalmazásra kerül. Ekkor válik u. i.
világossá, hogy a verhetetlennek tudott német hadsereg több ponton is sebezhető,
s csak gondos elemzés és az erők összpontosítása szükséges ahhoz, hogy ellenükben
mind több és több győztes csatát vívjanak. Ezért nagy körültekintéssel kidolgoztak
egy koncepciót, az u. n. „aktív védelmi stratégiát", amely a moszkvai csata utáni idő-
szak teendőit vázolja és előkészíti a nagy ellentámadást, a sztálingrádi csatát.

E koncepció realizálása óriási efőfeszítéseket igényelt. Ezért a hátországban min-
dent a haditermelésre állítanak át. Ez azt eredményezi, hogy megváltoznak a német
és szovjet hadviselő felek egymáshoz viszonyított erői. Azt a fölényt, amivel ember-
anyagban (az emberfölényt a háború kezdetén tanúsított gyors támadás eredményezte,
valamint az, hogy a szovjet csapatok nem ismerték a támadás irányát), hadianyagban,
hadi technikában a háború elején a németek rendelkeztek, 1943-ban a Szovjetunió
nemcsak behozta, hanem a német hadsereggel szemben több tekintetben határozott
fölénybe is került.

Szmélyi állomány, magasabb egységek, fegyverzet
és haditechnikai eszközök

•2 «Sí

SSo

Szárazföldi csapatok (ezer fő)
Légierő (a távol bombázó légierővel együtt) — (ezer fő)
Hajóhad (ezer fő)
Légi deszant csapatok (ezer íő)

5 568

331

266

419

77

75

6 987

408

266

75

összesen 6 165 571 6 736

Lövész, gépkocsizó lövész, lovas és ejtőernyős hadosztályok
önálló dandárok (lövész, gépesített, gépkocsizó lövész tengerészgyalogos)
Megerődített körletek
Harckocsi és gépesített hadtestek
önálló harckocsidandárok
Tüzér- és aknavető hadosztályok
önálló tüzér- és aknavető dandárok
Repülő-hadosztályok
Lövegek, aknavetők (sorozatvetők nélkül)
Harckocsik és rohamlövegek
Harci repülőgépek

461
38
32
23
42
76
69

124
92 650
5 357
8 506

19
17

12
4
4
4
4

5040
271
312

480
55
32
35
46
80
73

128
97 690

5 628
8 81H

Ezzel szemben Németországnak és szövetségeseinek a szovjet fronton 236 had-
osztályuk volt, ebből 25 páncélos és 8 gépesített hadosztály, valamint 18 dandár. Ez
az egész német hadsereg 65 %-át jelentette. Ugyanitt összpontosították a harckocsik
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és rohamlövegek 54 %-át, a lövegek és aknavetők 71 %-át, a repülőgépek 56 %-át.
A német csapatok teljes létszáma a szovjet fronton 4 millió 906 ezer fő, volt, ezenkí-
vül 54-57° lövegük és aknavetőjük, 5.400 harckocsijuk és rohamlövegük es 3.073 repülő-
gépük volt. A szovjet fegyveres erők fölénye létszám tekintetében 1,3-szeres, lövegek-
ben és aknavetőkben 1,7-szeres, harckocsikban és rohamlövegekben 1,4-szeresl, repülő-
gépekben 2,7-szeres volt.

Ez a jelentős ember és anyagfölény lehetőséget nyújtott a szovjet hadvezetésnek
arra, hogy gondosan megszervezett támadó hadműveletekhez a közölt átlagot is meg-
haladó erejű csapatnsszevonásokat alkalmazzon.

így például 1944. szeptember 16-án a 7. Észt Divízió a Suur Emajögi folyómenti
harcokban az ellenséghez viszonyítva a következő erőkkel vett részt:

Zászlóaljak
Aktív harcosok
Tábori lövegek
Aknavelő
Kézi-géppuska
Tankok

9

4590
210

225

372

22

ellenfélnél

3

1800
28

22

120

arány

3 :1
2,5:1
7,5:1

10 :3
3,1:1

22 :0

A Szovjetunió fegyveres erői nemcsak mennyiségben, hanem czidőtájt már minő-
ségileg is felülmúlták a németekét. Fegyverzetük erősebb, korszerűbb volt. A száraz-
földi csapatoknál a T-34-es harckocsik, ISZ-2-es nehéz harckocsik, ISZU-122-es és
ISZU-152-es rohamlövegek, nagyobb hatóerejű 100 mm-es lövegek, és M-3i-i2-es tí-
pusú sorozatvetók korszerűbbeknek bizonyultak az ellenségénél. Korszerűsítették a
légierőt is. Az új JAK-3, LA-7, JAK-9 dd típusú vadászgépek harcászati és techni-
kai tekintetben jobbak voltak az előző típusoknál. A hajóhad új tengeralattjárókat és
hadihajókat kapott!, a légvédelmi tüzérség pedig rádiólokátor állomásokat.

A háború két és fél éve alatt nagyot fejlődött a szovjet hadművészet is. Rugal-
masság és a különböző harceljárásoknak a támadásban és védelemben való ügyes
kombinálása jellemezte.

A fasiszta támadások kezdeti sikerei idején a vártnál jóval nagyobb és szívósabb
védekező harcai a szovjet haderőnek, majd 1943-ban a szovjet haderő sikeres támadó
hadműveletei, valamint az ellenség által megszállt hatalmas területeken kibontakozó
partizán akciók jelentős veszteségeket okoztak a németek ember és hadianyagában.

A keleti fronton az emberanyagban elszenvedett veszteségek miatt a német had-
vezetés már 1943. végén kénytelen volt csökkenteni a gyalogos divíziók állományát
16.855 főről 12.708 emberre.

De jelentős felhígulás következett be a rendelkezésre álló emberanyagban is. Az
Észtországban harcoló csapatokban a birodalmi németek száma sokkal kisebb lett a
szokásosnál. Például a gépesített „Nordland" SS-divízió 24-es gránátos ezredében a
birodalmi németek száma csak 30-40 %, a romániai németek száma 40-50 %, a dá-
noké 10 % volt. A „Nederland" SS gépesített divízió 48-as gránátos ezredében a bi-
rodalmi németek száma 20 %, a romániai németek száma 20 %, a hollandoké 60 %
volt. A németek harci szellemére ez a körülmény annál is inkább károsan hatott, mert
az egyes nemzetiségek egymáshoz való viszonya nem volt barátságos. Pl. a szovjet
csapatok által foglyul ejtett J. Adolman és I. Vogel katonák elmondták, hogy különö-
sen gyanakodva viszonyultak a német hadseregen belül a romániai németekhez, aki-
ket a többieknél rosszabbul tápláltak, nem adtak nekik szabadságot, a fronton felde-
rítésre és más veszélyes feladatokra küldték őket. De voltak olyan értesülések is, hogy
a katonák nem hittek többé a német fegyverek győzelmében. Larsen, a „Nordland"
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SS gépesített divízió katonája elmondta: „Katona, aki vakon hinne a náci propagan-
dában, többé nincs." A fasiszta hadsereg harci szellemének romlását bizonyítják az
olyan szélsőségesnek számító esetek, amikor német katonáknak a Vöröshadseregbe való
átállására került sor.

A német hadsereg villámháborús terveinek kudarca, a Szovjetunió makacs véde-
kezése, 1943-as esztendőben a hátországi erőfeszítések eredményeképpen megszerzett
hadianyag és hadi technika, területén történő szovjet előrelépés, mindjobban a Szov-
jetunió oldalára billentette a mérleget.

A támadások és a hosszú harcok során a szovjet hadsereg nagy katonai tapasz-
talatokra tett szert, kiismerte a német hadsereg támadási, harcmodorát, ki tudta dol-
gozni az ezzel szemben leghatásosabbnak mutatkozó harcmodort, sikeresen szervezke-
dett a kommunisták irányításával a németek által megszállt területeken, s mind több
és több sikert ért el a verhetetlennek tartott német csapatokkal szemben. Ugyanakkor
a német hadseregben ogy ellenkező folyamat indult meg. Sikertelenségek, a legválto-
zatosabb formájú ellenállás, és szándékaik, terveik állandó keresztezése, a technikai
fölény lassú elveszítése, az állomány csökkenése, a harci szellem hanyatlása figyelhető
meg. A szovjet hadsereg azonban nemcsak hadianyag és haditechnika tekintetében ke-
rekedett a német hadsereg fölébe, de megszerezte a morális fölényt is. Mindezek együt-
tesen olyan kedvező feltételeket teremtettek a szovjet hadsereg számára, hogy lehe-
tőségük nyílott egy olyan koncentrált hadművelet megindítására, amely nemcsak az
ellenség kiűzését, hanem teljes megsemmisítését is lehetővé tette.

z. 1944. elején a német csapatok súlyos vereségeket szenvedtek Leningrád és Nov-
gorod alatt. Ezek az események közvetlenül hatoltak, a Baltikumon folyó hadműve-
letekre is.

|„A leningrádi győzelem - mondta Kalinyin - olyan katonai győzelem, amely
nemcsak Leningrád, hanem a szovjet népek német behatolók elleni egész harca szem-
pontjából jelentős." Az északi fal nevű, hatalmas, mélyen tagolt és lépcsőzött véde-
lem a szovjet haderők támadása alatt összeomlott. A Vörös Hadsereg a nehéz termé-
szeti viszonyok és kedvezőtlen, téli időjárás ellenére az ellenséget 220-280 km-re Le-
ningrád alól a Baltikumba, a finn csapatokat pedig a Karéi földszorostól a finn-szov-
jet határig vetette vissza. Felszabadította majdnem az egész leningrádi területet a ka-
linyini terület egy részét. Szétverték a német 18-as számú hadsereget, több más város-
sal együtt felszabadították Kingissepp várost és február 2-yán eljutottak Észtország
határáig.

1944. február 2-tól kezdődtek meg a harcok Észtország területének felszabad'itá-
tásáért. Ekkor jutottak ki a Leningrádi Front csapatai a Narva folyó vonaláig. A fel-
szabadító harcok 1944. november 24-ig majdnem tíz hónapon át tartottak. Az ország
területének felszabadítása négy front támadó akcióinak eredményeként valósult meg.

1. A Leningrádi Front narvai támadó akciói (1944. VI. 24-VIII. 10.)
2. A 3. Balti Front tanúi támadó akciói (1944- VIII. 10.-IX. 6.)
3. A Leningrádi Front és a Balti Front közös támadó akciói (1944. IX. 16.-IX. 26.)
4. A Leningrádi Front és a Balti Front együttes deszant akciója a Nyugat-Észtor-

szági szigetvilág felszabadításáért (Monsundi operáció) 1944. IX. 27.-XI. 24.)
Az Észtország felszabadításáért folyó harcokban 1944-ben általában négy hadsereg

vett részt. A narvai és tallinni akciókban a 2. csapásmérő hadsereg és a 8. hadsereg,
a tartui akcióban az 1. csapásmérő hadsereg és a 67. hadsereg, valamint a Valga-
Pszkov déli vasútvonalnál az 54-es hadsereg jobbszárnyának katonai alakulatai; a
moonsundi hadműveletekben a Leningrádi Front és a Balti Flotta alakulatain kívül
a 8. hadsereg.

A szárazföldi csapatok támadását segítette a Balti Flotta, s a szárazföldi és ten-
geri erőkkel együtt dolgozott a légierő is. A 8. Észt Lövész Hadtest a Leningrádi
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Front kötelékében vett részt hazája felszabadításáért a küzdelemben, közelebbről a
narvai, tallinni és moonsundi akciókban.

A Leningrádi Front 2. csapásmérő hadserege Narva irányában támadva érte el
a Narva folyót. Február z-áti, 3-án több helyen támadást intézett a folyó mentén hú-
zódó német vonal ellen. Ezzel párhuzamosan hídfő állást épített ki a folyó nyugati
partján. A németeknek csak egy kisebb hídfőállást sikerült megtartaniok a folyó ke-
led partján, Ivangorod mellett.

Bár mindkét fél több támadást vezetett helyzete javítására, s több mint fél éven
át folytak a harcok, - a front itt hosszú időre stabilizálódott. Az említett fél éven át
tartó harcok kiemelkedőbb eseményei a következők voltak:

ig44. február 14-én a Leningrádi Front parancsnoksága a Balti Flottával együtt-
működve a tengeri deszant segítségével be akarta keríteni Narvát, E nap hajnalán
a Finn öbölben a front nyugati vonalától 7 km-re Merikülében a Flottának egy kisebb
létszámú deszantja partara szállt azzal a feladattal, hogy vágja át a Tallinn-Narva
közötti vasúti és közúti vonalat, foglalja el Auvere állomását, és egyesüljön itt az Au-
vere térségéből támadó szárazföldi csapatokkal, s ilyenmódon alkosson gyűrűt Narva
körül. A deszant sikeresen partra szállt, de kellő tengeri tüzérségi támogatás hiányá-
ban a kitűzött célt nem tudta megvalósítani, s másfelől a szárazföldi csapatok táma-
dása is csak a hó végére ért el valamelyes sikert.

1944. március ű-zo-án ezekkel szemben komoly eredmény volt a 2. csapásmérő
hadsereg 256-os lövész-divíziójának támadása, illetőleg a támadás tovább fejlesztése
Auvere-Mundinurg állomások vonalán, aminek a Tallinn-Narva vasúti összekötte-
tés megszakítása volt az eredmény.

Ez az akció érzékeny hátrányt jelentett a németeknek. Ezért 1944. március 26-á/i
tizenkét teljes divízió bevetésével egy héten keresztül támadtak a vasúti összeköttetés
helyreállítása érdekében. Behatoltak a szovjet hadsereg állásai közé, ahol azonban a
csapatokat bekerítették és megsemmisítették.

1944. április iz-én újabb csapatokat vont össze a német had vezetőség Auvere híd-
főállásnál. A támadást április 19-én ,,Narva akció" néven Hitler születésnapjának
tiszteletére rendelték el nagy erők bevetésével. Egyetlen napon, április 19-én az ellen-
ség tizenhét támadását verte vissza a szovjet hadsereg, s a támadások megújuló erő-
vel április 23-ig tartottak. A hatalmas veszteségek ellenére minimális területi sikereket
ért el az ellenség Auvere-Vanamöise állomások közt. A Leningrádi Front parancs-
noksága ekkor a védelem megerősítését határozta el. Ennek keretében április 23-án
ide irányították a 8. Észt Lövészhadtestet, hogy megerősítse a Varevo-Porecsija fal-
vak védelmi vonalát. E munkán egyéb feladatok mellett az észt csapatok két és fél
hónapig dolgoztak. Teljes terjedelemében több mint 110 km lövészárok épült megerő-
sített falakkal, majdnem 30 km hosszú telefon vezeték több mint 6.000 lövészgödör,
valamint védelmi állások mindenféle fegyvernem számára.

Mivel a narvai frontszakaszon, egyelőre nem nyílott kedvező lehetőség a táma-
dásra, a Leningrádi Front csapatai a Karéi földszoroson kezdtek erősebb ütemű har-
cokat. Június 10-én nagy tüzérségi és légi tűz után indultak a Vörös Hadsereg csapa-
tai támadásra, s eredményként június 20-ra majdnem teljesen felszabadult a Karél-
földszoros és Viborg városa. Majd a Karéi Front csapatai június 29-én felszabadítot-
ták Petrozavodszkot, a Karéi SzSzK fővárosát, és a németeket egyesült erővel vissza-
szorították Finnországba.

A Balti Front védelmi munkálatai és harcai, a Karél-földszoroson elért sikerek-
kel párhuzamosan 1944. kora tavaszától a szovjet-német front középső részén a Vörös
Hadsereg csapatai nagy támadásnak lehetőségeit teremtették meg. A támadás, amelyre
a szovjet csapatok készültek, a német központi katonai egységek szétverését és Be-
lorusszia felszabadítását tűzte ki célul. Az 1943. évi téli hadjárat befejezése után az
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arcvonal Belorussziában kiszögellést alkotott, amelynek csúcsa kelet felé messze el-
nyúlt. E kiszögellés mindkét fél számára nagyjelentőségű volt. Az ellenség Belorusz-
sziára támaszkodva fedezte Kelet-Poroszországot és Lengyelország kapuit, biztosította
a Baltikumban tevékenykedő Észak hadseregcsoport helyzetét, észak felől fenyegette
az i. Ukrán Front csapatait, - s akadályozta azok nyugati irányú előrenyomulását.
Belorusszia felszabadítása viszont a szovjet csapatok számára megnyitotta a Lengyel-
országba és Németországba vezető legrövidebb utat, és veszélyeztette az ellenség Észak,
és Észak-Ukrajna hadseregcsoportjait, valamint a hadászati jelentősége miatt fontos,
több védelmi terepszakaszból álló, lépcsőzött védelmi vonalát, ahol több mint egy
millió katonát vont össze.

A szovjet csapatok előkészületei olyan titokban folytak, hogy a németek felderí-
tői nem szereztek róla tudomást. A támadást a szovjet csapatok Belorussziában 1944.
június 23-án indították meg. Széles frontszakaszon támadtak a Nyugat-Dvinától a
Pripjatyig, széttörve az ellenség védelmét, a fronton mintegy 500 km kiterjedésben.
Már a támadás első 6 napjában 120-150 km-t nyomultak előre. Július 3-án felszabadí-
tották Minszket, bekerítették a „Központ" hadsereg fő erőinek csapatait. Minszk-
Bobrujszk-Vityebszk körzetében bekerítettek és likvidáltak 30 ellenséges divíziót. Júli-
us második felében a szovjet csapatok felszabadították Grodno, Belosztok, Breszt,
Slanjaj, Elgava stb. városokat és a közöttük fekvő lakott településeket. Július végére
kijutottak Riga előterébe, s teljes bekerítéssel fenyegették az Észak hadseregcsoportot.
Az ellenség kezén csak egy keskeny folyosó maradt, amely összekapcsolta a Baltikum
északi részében lévő német csapatokat a Kelet-Poroszországban lévő egységekkel. Vég-
eredményben a szovjet csapatok július végére 500 km-re törtek előre nyugati irányban,
felszabadították Belorussziát, a litván SzSzK nagy részét, Lengyelország egy részét
és Németország határaihoz érkeztek. Az ellenség kezén maradt Észtország, a Litván
SzSzK nagy része és Lettország jelentős területei. Ez a szovjet erők egy részét nem-
csak lekötötte, de támadással is fenyegette a Kelet-Poroszország elleni támadásra ké-
szülő csapatokat.

3. Az Észtországi felszabadító harcok.
a. A Leningrádi Front narvai támadó akciói 1944. július 24-től augusztus 10-ig. A

beloru^sziai sikeres harcok a fasiszta hadvezetőséget arra kényszerítették, hogy erő-
sítésül a szovjet-német front más más területeiről vonjanak el ide erőket. így az
Észak-Baltikumban lévő Észak Hadseregcsoportból 1944. júliusában Belorussziába
dobtak át 8 gyalogos és egy tank divíziót. Ez a körülmény lehetővé tette, hogy a szov-
jet parancsnokság 1944. július-augusztusában a Baltikumban egy sereg helyi jelentő-
ségű támadást vezessen.

A Leningrádi Front csapatai 1944. júniusában kezdtek készülődni a Narva elleni
támadásra, s az július 24-től augusztus 10-ig tartott. Résztvett benne a 2. csapásmérő
hadsereg, együtt működve a 8. hadsereggel, amelyik az auverei hídfőállásból táma-
dott. A Narva felszabadításáért vívott harcokban résztvettek az Észt 8. hadtest egy-
ségei is, július 2-tól beosztva a 2. csapásmérő hadsereg kötelékébe.

Az ellenség a Narva körüli fontos frontszakaszon 1944. tavaszán és nyarán erős
védelmi állásokat épített ki, s 1944. februárjában az itt állomásozó csapatok létszámát
is - amennyire tehette - megnövelte: 8 divízióra egészítette ki. É megnövelt létszámot
júniusban a Karél-földszoroson folyó hadműveletek és a Belorussziában szükséges erő-
sítések érdekében lecsökkentették, s így a Narva elleni szovjet támadás idején e front-
szakaszon már csak 8 katonai egysége maradt a németeknek. (4 gyalogos, egy moto-
rizált SS divízió és 3 motorizált SS-brigád 22.250 fős állománnyal).

Ilyen helyzetben a szovjet csapatok támadása július zyén kezdődött hatalmas tü-
zérségi és légi előkészítés után. Ennek méretére jellemző, hogy az előkészítő tüzérségi
tűzben csak a 2. csapásmérő hadsereg frontszakaszán 1.000 ágyú és többszáz repülőgép
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vett részt. É hadsereg egységei az előkészítő tűz után 80 perccel kezdték meg az át-
kelést a folyón Narva északi részénél, s az ellenség tüzérségi és gépfegyver tüze el-
lenére 20 perc alatt elfoglalták a folyó nyugati partján az első ellenséges állásokat,
majd további 20 perc alatt az egész nyugati partszakaszt. A 191-es lövész divízió, ki-
erőszakolva a Narva folyón az átkelést, Riida-Küla falu közelében július 25-én haj-
nalban kijutott a Tallinn-Narva úthoz, és elfoglalta Olgino és Pöhklimöe falvakat.
26-án hajnalban eljutott Narva város nyugati külvárosába, s még ugyanezen a napon
8 óra 50 perckor megtisztította az ellenségtől Narvát, illetve Narva romjait.

Július 26-27-én a szovjet csapatok folytatták lassú előrenyomulásukat. Kijutot-
tak Mummassaare - Tambi - Kirikuküla helyiségek határába és visszanyomták a jól
előkészített ellenséges védelmi állásokat. Ezzel megkezdődött a narvai akció második
lépcsője. A kegyetlen harcok azonban augusztus első felében nem hoztak kellő ered-
ményeket. Ezért augusztus 10-én beszüntették a támadást. Az addig elért pozíciókban
stagnált a front egészen szeptember 18-ig, a szovjet csapatok általános észtországi tá-
madásának megindulásáig. A Narva körüli harcokban sikeresen vettek részt az Észt
Lövészhadtest csapatai is. A hadtest önálló rohamszázada július 26-án a Narva folyón
keresztül, Ivangorodnál erőszakolt ki átkelést. Jelentős segítséget nyújtott a harcok
során a „Tazua" repülőszázad, a tüzérek és a 45-ös illetve a 221-es tankezred is. A had-
test 85-ös tűzérezredét 1944. augusztus 9-től a Legfelsőbb Parancsnokság rendeletére
a megtisztelő „Narvai-ezred" címmel tüntették ki.

A fentebb vázolt hadműveletek során Narva térségében kb. 25 km mélységű nyu-
gati irányú, és észak-dél irányban pedig kb. 15 km hosszúságú terület szabadult fel.
(1. sz. térkép melléklet.)

b. A 5. Balti Front tartui támadó akciói augusztus 10-től szeptember 6-ig. Párhuza-
mosan a narvai hadműveletekkel a Lcningrádi Front és a 3. Balti Front csapatai júli-
us 17-31-e között még Észtország határain kívül végrehajtották a Pszkov-Osztrovszki
támadó hadműveletet, s e sikerek után eljutottak 1944. augusztus i-re az Észt SzSzK
délkeleti hatórának térségébe. Itt azonban a korábban kiépített ellenséges állásokat
az első rohammal nem sikerült bevenni. Emiatt a 3. Balti Front csapatai beszüntették
a támadást. A vezérkar úgy döntött, hogy erőt gyűjtve készül fel az új, Tartu elleni
akcióra.

A 3. Balti Front összpontosított erőinek támadása augusztus 10-től szeptember
6-ig húzódott. A támadás Izborszk észak-nyugati körzetéből indult és Pecsor-Viru-
Tartu irányában gördült előre. A támadással szemben a németek jelentékeny erőket
mozgósítottak. A 26. és 38-as hadtestüket kiegészítették a Narva alól ide vezényelt
122-es divízióval és a Viruban összpontosított 122-es gyalogos divízióval, ezenkívül tan-
kokkal és tüzérséggel is. De e jelentékeny haderő sem tudta feltartóztatni a Vörös
Hadsereg támadását, annak ellenére sem, hogy még a helyi terep-adottságokat is
ügyesen kihasználták.

Már a támadás első napján 70 km-es frontszakaszon törték át az ellenség védel-
mét, s augusztus 11-én felszabadították Pecsora városát. Ez egyúttal azt is jelentette,
hogy átlépték az Észt SzSzK határait. Még ugyanezen a napon eljutottak Haava-
Hindoala-Perametsa vonaláig. A támadás lendületét kihasználva 12-én és 13-án elér-
ték Vastseliinát, és Lepassaare vasútállomását, Virut, Röugét, Nönuvot és Otsa va-
sútállomását, augusztus 14-én pedig Vagula vasútvonalát. A támadás az ellenség he-
ves ellenállása miatt Tartu irányában lassan fejlődött. E szakaszon az áttörés csak
úgy sikerült), hogy augusztus 16-án a Csud-tói brigád folyami motorosai a Lámmijátv
- tón keresztül éjjel váratlanul átdobták a 191-es a 128-as lövész divíziót, amelyek
azonnal támadásba kezdtek és a következő nap reggelére kijutottak a Terikeste-Vönnu
vonalig. A Lámmijárv-tavon való átkelést jelentősen segítette az, hogy az ellenség
Csud-tói flottilláját a Balti Flotta tengeri és légi erői már korábban szétvertek.
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Folytatva a támadást, az 1. Csapásmerő Hadsereg csapatai augusztus iyéi fel-
szabadították Tarlut. Ugyanezen a napon szabadult fel Elva és Konguta is. A Tartu
felszabadítását követő néhány nap alatt a felszabadító csapatok megtisztították a
Vörstjárv-tó keleti partja és Suur-Emajögi folyó közötti területet.

Tartu alatt a németek komoly vereséget szenvedtek. Azok a szovjet csapatok,
amelyek Észak-Valgánál támadásba fejlődtek, az ellenség ekkor már minden talp-
alattnyi helyet makacsul védő ellenállásába ütköztek Sangaste körzetében.

Augusztus 16-án a németek nagy ellentámadást kezdeményeztek és visszaszorí-
tották a szovjet csapatokat Valga-Antsala irányába, sőt egyik divíziójukat bekerítés-
sel is fenyegették. A helyzet augusztus 20-ig az 1. Csapásmérő Hadseregben működő
7. hadtest mentette meg. Sikeresen támadta az ellenséget és visszavonulásra kény-
szerítette. Augusztus 21-28. között kegyetlen harcok folytak Samgaste-Haaná - és az
Aluksne-tó vonalánál. A harcok végén a németek ebből a pozícióból új védelmi ál-
lásba vonultak vissza a Vaike-Emajögi folyó és a Koiva folyó partjára. Nyugat-
Ilmjárv körzetében viszont a szovjet csapatok bekerítették a német 52-es divízió egy-
ségeit, s részben megsemmisítették, részben pedig foglyul ejtették az alakulat kato-
náit. Augusztus 26-án pedig a sikerek betetőzéseként a szovjet alakulatok feszabadí-
tották Rannu-Puka-Priipalu-Palupera-Keeni településeket, augusztus 27-én pedig
folytatva a sikersorozatot, kiverték a német csapatokat Pikasilla-Tsirgulinna-Karula-
Hargla -Sangaste-Ape nevű helységekből.

Miután a 3. Balti Front Tartu körzeteben kijutott csapatai kettévágás'al fenyeget-
ték az Észak hadseregcsoportot, a németek kénytelenek voltak meglévő tartalékaikat
Tartu körzetébe átdobni. Augusztus végén, szeptember elején ezekkel a felerősített
csapatokkal megkíséreltek ellentámadásokat indítani Tartu újbóli elfoglalására, s egy-
ben a 3. Balti Front főcsoportosításának oldal és hátirányból történő megtámadására.
A szovjet csapatok ellenállása miatt azonban szeptember 6-án felhagytak ezekkel a
próbálkozásokkal. Ez állapot viszont kedvező feltételeket biztosított Észtország egész
területének felszabadítására. (2. sz. térkép melléklet.)

c. A heningrádi Front és a Balti Flotta támadó akciói Tallinn irányában 1944.
szeptember 16-tól 22-ig. Augusztus végén a szovjet hadvezetőség a három Balti Fron-
tot bízta meg azzal a feladattal, hogy egy koncentrált támadással Riga térségében vág-
ják el a Baltikumot megszállva tartó német „Észak hadsereg csoportot" a főcrőktől,
s az így magára maradt, utánpótlás nélküli hadsereget a három Balti Front és a Le-
ningrádi Front Narva alól támadó összesített erői verjék szét és szabadítsák fel az
egész Baltikumot. A három Balti Front támadása Riga irányában 1944. szeptember
14-én kezdődött, de az ellenség már korábban kiépített védelme és a támadások al-
kalmával tanúsított erős ellenállása, valamint a mocsaras-erdős terület - ahol a szovjet
mechanikai egységek nehezen tudtak előre haladni - lelassították az akciót, s a 2.
és 3. Balti Front csapatai csak szeptember 27-én jutottak ki Valmiera-Cesis körzetébe.
Az r. Balti Front csapatai is ugyanekkor jutottak el egy 25 km-es kiterjedésű front-
vonallal Rigához. Hogy az akció sikeres legyen, az I. Balti Front elterelő hadmozdu-
latot kezdeménye/ett: Klaipeda irányában támadva október 10-én Palanginál kijutott
a Balti-tengerhez. S mivel a németek minden áron fenn akarták tartani a Rigai-öböl
mentén az összekötettést a főerőkkel. Riga alól voltak kénytelenek csapatokat átdobni
Kalipeda körzetébe a megszakadt ellenállás helyreállítására. Ezzel viszont a Rigai
védelmük gyengült meg. A szovjet hadvezetés tehát ügyesen taktikázott. A szerzett
előnyt azonnal ki is használták. 1944. október ij-án felszabadították Rigát, s ugyanak-
kor elvágták a Baltikumon lévő haderőket a Riga térségben harcoló német egységek-
től. A Baltikumon elszigetelt német csapatokkal szemben viszont már esélyeik voltsak
a szovjet csapatoknak: tehát megkezdődhetett Észtország egész területének felszabadi-
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lása, ami a Leningrádi Front és a Balti Flotta közös támadó akcióinak feladatát
képezte.

A Leningrádi Front tallinni támadó akcióinak első szakasza 1944. szeptember
17-től 20-ig tartott. A támadás akkor indult, amikor az ellenségnek nemcsak egész fi-
gyelmét lekötötték a Riga elleni támadások, hanem ottani pozíciói erősítésére Tartu
alól is csapatokat vezényelt át. Szeptember 17-én tüzérségi előkészítés után a 8. Észt
és a 30-as lövész hadtest megkezdte a Suur-Emajögi folyón az átkelést 20. perccel
később a 108-as lövész hadte t kezdett támadást tartui hídfőállásából.

Széttörték az ellenség védelmi vonalát, visszaverték ellentámadásaikat és estére
a Várná-Vara-Puhtaleva-Pupastvcre vonalon 5-17 km-re nyomultak előre. A 2. Csa-
pásmérő Hadsereg szept. 18-19-én is sikeresen nyomult előre, 20-án elérte az Avinurme-
Rahula-Rohu-Kurtna-Tapiku-Aidu-Pöltsamaa vonalat, szeptember 21-én pedig fel-
szabadították Rakverét és Tapát. A Tapa vonaláig való kijutással szeptember 21-én
befejeződött a tallinni támadó hadműveletek első szakasza. Az ellenség csapatai a
hadjáratnak ebben az első szakaszában még szervezett ellenállást tanúsítottak. A má-
sodik periódus szeptember 21-től 26-ig tartott, amelynek során a szovjet csapatok kö-
vették a rendszer nélkül visszavonuló német csapatokat. Szeptember 22-én a 8. Észt
Lövész Hadtest előosztaga, amelyik jóval előrébb járt a 2. Csapásmérő Hadsereg egy-
ségeinél, elérte az Észt SzSzK. fővárosát, - Tallinnt. Majdnem velük egyidőben érke-
zett ide a Narva úton támadó 117-cs lövész hadtest előcsapata is, amelyik a/onban
azonnal tovább folytatta előrenyomulását Nömme irányában. Szeptember 22-én Tal-
linnt teljesen megtisztították az ellenségtől. Szeptember 23-án a tallinni kikötőben a
Balti Flotta 12 torpedó motorcsónakja is partra szállt és biztosította a kikötők védel-
mét. Szeptember 22-én a 2. Csapásmérő Hadsereg tovább folytatta sikereit Észtország
déli területein: felszabadította: Parnut, Hallistét és Viljandit, majd szeptember 24-25-
én déli irányban követte a Finn-öböl partja mentén visszavonuló szétvert német csa-
patok maradványait, és átlépte az észt-lett határt. (3. sz. térkép)

d. A Balti Flotta és a Leningrádi Front együttes deszant akciói a nyugat-észtor-
szági szigetvilág felszabadításáért (Moonsundi operáció) 1944. szeptember 27-től no-
vember 24-ig. Az itt tárgyalt hadművelet a tallinni felszabadítási akciók egyenes foly-
tatása volt. A szigeteken folyó harcok azonban módszerek és bonyolultság tekinteté-
ben minden korábbitól különböztek. A szárazföldi harcoktól eltérően először az öb-
löket kellett elfoglalni. Majd a part mentén partraszállni az ellenség állandó tüze kö-
zepette, és a továbbiak céljából hídfőállást kellett kialakítani és csak ezután lehetett
folytatni a harcot a már ismert körülmények között. Mindez különös művészetet és
bátorságot igényelt a csapatoktól, a vezérkartól pedig szoros együttműködést a ten-
geri alakulatokkal. A Moonsundi operáció 1944. szeptember 27-től november 24-ig tar-
tort, s a harcok jellege szempontjából három szakaszra osztható.

/. szakasz: 1944. szeptember 27-től október 4-ig. Ekkor szabadul fel Vormsi, Muhu
és Hiiumaa szigete, és ekkor teremtődik meg a feltétele Saaremaa sziget felszabadítá-
sának.

//. szakasz: 1944. október 5-től 9-ig. Ekkor szabadul fel Saaremaa szigete.
///. szakasz: 1944- október 10-től november 24-ig (másfél hónapig véres harcok

folytak a Sörve félsziget felszabadításáért).
A Leningrádi Front csapatai a finn háborúból való mentesülés (1944. szeptember

19-i fegyverszünet alapján) és Észtország szárazföldi részének felszabadítása után a
Balti Flottával együtt feladatul kapták a Moonsundi szigetek megtisztítását az ellen-
ségtől. A Moonsund szigetcsoport elfoglalása elzárhatta az ellenséges flotta előtt a Ri-
gai-öböl bejáratát, az írben szorost és lehetővé tette a szovjet deszantok partraszállá-
sát Kurlnndban, az ellenséges balti csoportosítások hátában. Másfelől a Moonsund szi-
getek a németek számára is nagy jelentőségűek voltak. Ezek fedezték a Baltikumban
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harcoló csapataik szárnyát és hátát, s biztosították a Finn-öböl blokádját. A szigete-
ken a felszabadító harcok megindulásakor négy német őrzászlóaljon kívül a 23. német
gyalogos hadosztály tartózkodott. Október elején érkeztek ide ezek kiegészítésére a
218-as gyalogos hadosztály egységei a hozzájuk tartozó műszaki alakulatokkal. így
a támadás megindulásának időpontjára a német erők megkétszereződtek. A s/.igetek
védelmét a németek a flotta könnyű erőivel (naszádokkal és ágyús hajókkal), vala-
mint két torpedó rombolóval támogatták, s a Moonsund déli kijáratát claknásították.
Sőt a harcok során többször bevonták a német flotta négy cirkálóból és több torpedó
rombolóból álló 2. harccsoportját is.

all. A felszabadító harcok első szakasza: Ahhoz, hogy megakadályozzák az ellen-
ség könnyű hajóinak manőverezését a siigetek kö/ött és kedvező körülményeket te-
remtsenek a Hiiumaa és Muhu szigeteken a partraszállásra, először fel kellett szaba-
dítani Vormsi szigetét, amely a Finn-öböl felől a Moonsund-szigetek bejáratát ellenő-
rizte. Ebben jelentős szerepe volt annak a Paldiskiben megalakított harci csoportnak,
amelyik három motorcsónakból és tengerész gyalogos századbólt állt. Ez a csoport
szeptember 27-én váratlanul partraszállt Vormsiban, Relbü körzetében, s ugyanakkor
a sziget déli részén alkalmi halászcsónakokkal a Tallinnból Haapsaluba szállított tenge-
rész gyalogosok is partra szálltak. Az ellenség egy kisebb csoportját e támadások szét-
verték, és töredékei Hiiumaa szigetére vonultak vissza. Ezzel a szárazföldi és Vormsi-
sziget közötti szorosban a hajózás biztonságossá vált.

Szeptember 29-én a flotta könnyű egységei, amelyeket a parancsnok a dcszant
hadműveletek végrehajtására kijelölt (55. torpedónaszád, 8 tengeri páncélos naszád,
40 vitorlás hajó és kb. 30 kisebb hajó), Rohukülában, Virtsuban és más kikötőkben
összpontosultak, hogy felvegyék a 6. hadsereg deszantját, a 109. és a 8. Észt Lövész-
hadtesttet. A flotta a 260. önálló tengerészgyalogos dandárt is kijelölte az első deszant
rohamban való résztvételre. A terv szerint a szovjet erőknek először Muhu és Hiiumaa
szigeten kellett partra szállniok: az előbbin a 8. Észt Lövészhadtest deszant osztagai-
nak, az utóbbin a 109. Észt Lövésrhadtest deszant osztagainak. Ezt követően x7. osz-
tagoknak két irányból - Hiiumaa és Muhu felől - kellett támadni Saaremaa szigete
ellen, ahol a németek fő erői tartózkodtak. E tervvel összhangban szeptember 29-én
12. torpedó naszádról 90 kétéltű gépkocsin Muhu szigetén partra szállt az első 950
harcos. Ezután megkezdték a partraszállást az. Észt Lövészhadtest következő alakula-
tai is. Bár a torpedó naszádokat fergeteges tűz fogadta, a partraszállás sikerült és a
kialakított hídfőállást tartani tudták, biztosítva ezzel az egész osztag partraszállását
is. Majd nyugati és észak-nyugati irányban fokozatosan visszaszorították a hitleristá-
kat és már szeptember 30-án reggelre megtisztították a szigetet.

Bonyolultabb volt a helyzet a Hiiumaa szigetért folytatott harcban. A kedvezőt-
len időjárás miatt a partraszállást a tervtől eltérően október 2-ra kellett halasztani.
A partraszállt deszantok első egységeit heves tűz fogadta, de a légi erő és hajó-tűzér-
ség ellensúlyozta a németek tűzfegyvereit. Így a 109-es Észt Lövészhadtest dcszantjai
október 3-án estére ezt a szigetet is megtisztították a németektől, illetve egy részüket
a Saaremaa szigetre való visszavonulásra kényszerítették.

alll. A felszabadító harcok második szakasz": Saaremaa sziget felszabadítására
október 5-én hajnalban kezdtek átkelni a 249. és a j . Észt divízió felderítő brigádjai.
Majd egyóra múlva a 921-es, a 915-ös é; a 300-as ezredek kezdték meg az átkelést.
6 óra 30 perckor már valamennyien a szigeten voltak. Nem sokkal később elfoglal-
ták Orissaare partjait és nyugat felé megkezdték az előrenyomulást.

Ezzel egyidőben szálltak partra a 300-as Lövész Ezred 2. zászlóaljának katonái
a Paramaja zátonynál, s ezt követően a 131-es Lövf^z Divízió t-ámadott a sziget északi
partjánál.
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Október 6-án a németek a sziget északi részén több ellentámadást vezettek, si-
kertelenül. A következő napon a 27-es ezred betört Kuressaaareba, s az őket követő
354-es ezreddel együtt megtisztították a várost a németektől, akiknek egy része a Sörve
félsziget irányába vonult vissza.

Október 8-án a hadvezetőség előtt világossá vált, hogy a németek minden csapat-
egységüket a Sörve félszigetre vonják vissza, s itt komoly ellenállásra készülnek. A
félszigetre való visszahúzódásukig azonban rendkívül komoly ellenállást tanúsítottak.
Ez következett be pl. Járve-Tehumardi körzetében is, ahol. kegyetlen éjszakai harc
kezdődött, amelyben ember-ember ellen küzdött, s nem is lőfegyverekkel, hanem ké-
zitusában tőrökkel, lapáttal, szervezetlenül. A harc kimenetelét a fizikai erő döntötte
el. Ez a támadás is megtört a szovjet csapatok hősiességén, kitartásán. Október 10-én
reggelre a szovjet csapatok elérték a Sörve félszigetet. Az alig 2.5 - 3 km-es földszo-
roson nagyon erős, kiépített német állásokat találtak. Olyanokat), amelyekbe vissza-
húzódva a félszigetet az ellenség még másfél hónapon át védeni tudta.

a!III. A felszabadító harcok harmadik szakasza: A Sörve félszigeten a németek
elkeseredetten védekeztek. Ez volt e területen az utolsó erődítményük, innen már nem
lehetett sehová sem visszavonulniuk. A keskeny földnyelven kb. 7.000 embert, 126
ágyút és aknavetőt, néhány tankot és automata ágyút összpontosítottak.

Az október 10-én megkezdett támadó hadműveletek bár értek el némi sikereket
(a 249-es divízió kiverte több helyiségből azokat a német csapatokat, akik a mögöt-
tes erődített vonalakat makacsul tartották), további támadásai nem jártak eredmény-
nyel. Sikertelen volt a 300-as Észt Lövészezred Sörve félszigeten megkísérelt partra-
szállási akciója is. Ezek után világossá vált, hogy a félsziget elfoglalása csak akkot
lehetséges, ha a németek egységeit a tenger felől teljesen elszigetelik. Ezért a parancs-
nokság október 12-én utasította a Balti Flottát, hogy nagyobb mértékben támogassa
az itt harcoló szárazföldi csapatokat. Ekkor tisztázódott az is, hogy a harcok sikeres
folytatásához több lőszerre és nehéz tüzérségi egységre van szükség.

Október 19-21 között megerősített csapatokkal áttörték az első védelmi vonala-
kat. Azonban a követktóő állásokat ekkor nem tudták bevenni, mivel a német flotta
2. harccsoportjának hajóegységei ezt erős tüzérségi tűzzel megakadályozták.

November 18-án, a szükséges tüzérségi támogatás és lőszerkiegészítés megérkezése
után a szovjet csapatok újra támadásba lendültek. A németek két cirkáló és több tor-
pedó romboló segítségével továbbra is erősen védekeztek. A szovjet légierő sikeres
csapásai azonban jelentékenyen meggyengítették az utánpótlásra nem számítható né-
metek ellenállását. Ettől kezdve azt fokozatosan sikerült megtörniüki, majd az utolsó
védelmi terepszakaszt is bevettek és november 24-én reggelre teljesen megtisztították
a Sörve félsziget. Ezzel felszabadult Észtország utolsó része is.
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