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There are no translations availableA japÃ¡n stratÃ©gÃ¡k mÃ¡r az 1910-es Ã©vek kÃ¶zepÃ©tÅ‘l szilÃ¡rdan hittek a
szupercsatahajÃ³k lÃ©tjogosultsÃ¡gÃ¡ban: a nagy tÅ±zerejÅ± Ã©s pÃ¡ncÃ©lvÃ©dettsÃ©gÅ± hajÃ³ akÃ¡r tÃ¶bb, kisebb csataha
kÃ©pes megsemmisÃ-teni egyszerre Ã©s ezzel a kÃ¼zdelmet a maga javÃ¡ra eldÃ¶nteni.

Ennek szellemÃ©ben Ã©pÃ-tettÃ©k meg a Nagato Ã©s Mutsu csatahajÃ³kat 1917 Ã©s 1921 kÃ¶zÃ¶tt. Az Ãºj csatahajÃ³k nÃ©g
lÃ¶vegtornyÃ¡ba elsÅ‘kÃ©nt a vilÃ¡gon 8db 406 mm-es lÃ¶veget Ã©pÃ-tettek be, amelyek 993 Kg-os lÃ¶vedÃ©ket tudtak kilÅ‘ni
39 Km-re is! Nagy-Britannia 2, az EgyesÃ¼lt Ã•llamok 3 hasonlÃ³ hajÃ³t volt ?kÃ©nytelen? Ã©pÃ-teni. Az 1920-as Ã©vek
gazdasÃ¡ga azonban a vilÃ¡gvÃ¡lsÃ¡g felÃ© tartott. Nem volt pÃ©nz a szuperhajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©re. Ã•gy jÃ¶tt lÃ©tre a washin
flottaegyezmÃ©ny, amely korlÃ¡tozta a nagy hajÃ³k szÃ¡mÃ¡t, Ã©s ezzel befagyasztotta a tengeri fegyverkezÃ©st.

Az 1930-as Ã©vek kÃ¶zepÃ©tÅ‘l azonban Ãºjra megindult a hÃ¡borÃºs kÃ©szÃ¼lÅ‘dÃ©s JapÃ¡nban, persze a legnagyobb titok
Egy olyan Ãºj szupercsatahajÃ³ kezdett kÃ¶rvonalazÃ³dni a tervekben, amely talÃ¡n egyedÃ¼l is kÃ©pes csatÃ¡k gyÅ‘zelmes
megvÃ-vÃ¡sÃ¡ra Ã©s a hÃ¡borÃº eldÃ¶ntÃ©sÃ©re. Ã–vpÃ¡ncÃ©lja elÃ©rte a 410 mm-t, Ã¡gyÃºi (9 db) pedig 460 mm Å±rmÃ©re
(egy lÃ¶vedÃ©k sÃºlya 1460 Kg). Hossza 263 m, legnagyobb szÃ©lessÃ©ge 38.9 m, legnagyobb sebessÃ©ge pedig 27 csomÃ
teljes vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡sa tÃ¶bb mint 70.000 t. Ilyen hajÃ³t nem lÃ¡tott a vilÃ¡g! A legnagyobb titokban Ã©pÃ-tettÃ©k meg az elsÅ‘
egysÃ©get Kure kikÃ¶tÅ‘jÃ©ben 1937 Ã©s 1941 kÃ¶zÃ¶tt. Az elsÅ‘ szuperhajÃ³ a Yamato nevet kapta. Ã–sszesen Ã¶t ilyen
csatahajÃ³t terveztek megÃ©pÃ-teni, de vÃ©gÃ¼l is csak a Musashi (1942) Ã©s a Shinano (ez utÃ³bbi repÃ¼lÅ‘gÃ©phordozÃ³kÃ©nt, 1944-ben) kÃ©szÃ¼lt el.

A Yamato elsÅ‘ igazi bevetÃ©se a midway-i csata volt, Yamamoto admirÃ¡lis zÃ¡szlÃ³shajÃ³jakÃ©nt. Itt fÃ¡jdalmasan
bebizonyosodott, hogy a csatahajÃ³k nem gyÅ‘zhetik le a repÃ¼lÅ‘gÃ©phordozÃ³kat. EzutÃ¡n a Yamato-t Ã©s az ezidÅ‘tÃ¡jt
elkÃ©szÃ¼lÅ‘ Musashi-t sokÃ¡ig elsÅ‘vonalbeli harcokba nem is vetettÃ©k be. A repÃ¼lÅ‘gÃ©pek ellen egyre tÃ¶bb lÃ©gvÃ©de
Ã¡gyÃºt Ã©s gÃ©ppuskÃ¡t helyeztek el a fedÃ©lzetÃ¼kÃ¶n. 1944 oktÃ³berÃ©ben aztÃ¡n eljÃ¶tt az idÅ‘: az amerikaiak a FÃ¼lÃ
szigeteket akartÃ¡k visszafoglani, ezzel elvÃ¡gni JapÃ¡nt a nyersanyag utÃ¡npÃ³tlÃ¡stÃ³l. EljÃ¶tt a pillanat, hogy bevessÃ©k a
szupercsatahajÃ³kat! A Musashi-t mÃ¡r a Sibuyan-tengeren elsÃ¼llyesztettÃ©k az amerikai repÃ¼lÅ‘gÃ©pek. A Yamato csak
megrongÃ¡lÃ³dott. A gyÅ‘zelem kÃ¼szÃ¶bÃ©n azonban a demoralizÃ¡lÃ³dott Kurita tengernagy parancsot adott a hajÃ³
visszafordulÃ¡sÃ¡ra. A Yamato sorsa 1945 Ã¡prilis 7-Ã©n teljesedett be, amikor is Ã¶ngyilkos kÃ¼ldetÃ©sre Okinawa
vÃ©delmÃ©re rendeltÃ©k. Az amerikaiak azonban idÅ‘ben felfedeztÃ©k a kÃ¶zeledÅ‘ Ã³riÃ¡st. Sok szÃ¡z repÃ¼lÅ‘t vetettek be
A hajÃ³ 156 db lÃ©gvÃ©delmi lÃ¶vegÃ©vel elkeseredetten vÃ©dekezett, mindhiÃ¡ba. TÃ¶bb torpedÃ³ Ã©s bombatalÃ¡lat utÃ¡n
egyik nehÃ©zbomba Ã¡tÃ¼tÃ¶tte a hÃ¡tsÃ³ 155 mm-es lÃ¶vegtorony tetejÃ©t, Ã©s a lÅ‘szerraktÃ¡rban felrobbant? A hatalmas
detonÃ¡ciÃ³ utÃ¡n a hajÃ³ kettÃ©tÃ¶rt Ã©s elsÃ¼llyedt.

A YAMATO makett megÃ©pÃ-tÃ©se

A Tamiya 1/350 - es mÃ©retarÃ¡nyÃº makettje az egyik legnagyobb Yamato makett. Ã‰n ezt vÃ¡lasztottam. A hajÃ³
megÃ©pÃ-tÃ©se kÃ¶zel kÃ©t Ã©vet vett igÃ©nybe. Kb. 4500 alkatrÃ©szbÅ‘l Ã¡ll. Az Ã©pÃ-tÃ©shez Janusz Skulski: Superpanc
Yamato c. mÅ±vÃ©t hasznÃ¡ltam. (Ez a lengyel Ãºr a Yamato egyik legnagyobb szakÃ©rtÅ‘je)A hajÃ³t az 1945-Ã¶s Ã¡llapotban
akartam megjelenÃ-teni. A munka kezdetÃ©n semmifÃ©le feljavÃ-tÃ³ kÃ©szlet nem Ã¡llt rendelkezÃ©semre, kÃ©sÅ‘bb azonban
sikerÃ¼lt az Eduard fotÃ³maratott kÃ©szletÃ©t beszerezni. AzÃ©rt ez sem tÃ¶kÃ©letes: a radarantenna pl. nem rÃ¡csos
szerkezetÅ±.a katapultok alsÃ³ rÃ©sze teljesen hiÃ¡nyzik.viszont nagyon szÃ©pek a csÃºszÃ¡sgÃ¡tlÃ³ lemezek, szellÅ‘zÅ‘rÃ¡cso
A maratÃ¡s csak a tovÃ¡bblÃ©pÃ©shez elegendÅ‘.

HajÃ³test: szÃ¡momra nagy csalÃ³dÃ¡s volt, amikor a fedÃ©lzet darabjait Ã¶sszeragasztottam a hajÃ³testtel: Ã³riÃ¡si hÃ©zagok
maradtak kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a parancsnoki torony mellett. Itt sokat kellett tÃ¶mÃ-teni, csiszolni. A felsÅ‘ rÃ©szeket a Tamiya Ã¡ltal
megadott XF 54-el, a vÃ-zvonal alatti rÃ©szt pedig "sajÃ¡t keverÃ©kkel" festettem le. A fa fedÃ©lzetet is a Tamiya Ã¡ltal
megadott szÃ-nnel festettem, amit mÃ©g kÃ©t mÃ¡sik Ã¡rnyalattal is Ã¡tecseteltem, majd feketÃ©vel igyekeztem a pallÃ³k
Ã¶sszeeresztÃ©sÃ©t imitÃ¡lni. A kÃ¡beldobokra 0.2-es rÃ©zdrÃ³tot tekertem fel. A hajÃ³ tatjÃ¡n talÃ¡lhatÃ³ "repÃ¼lÅ‘fedÃ©lzet"
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sÃ-nrendszerÃ©t is ezzel a rÃ©zdrÃ³ttal emeltem ki. EzutÃ¡n a trepnilemezek, szellÅ‘zÅ‘rÃ¡csok, lÃ©trÃ¡k felragasztÃ¡sa
kÃ¶vetkezett.

Parancsnoki torony: A torony tetejÃ©n lÃ©vÅ‘ tÃ¡vmÃ©rÅ‘ feljavÃ-tÃ¡sa kÃ¼lÃ¶n fejezet volt. A rÃ¡csos radarantenna elkÃ©szÃ
nem mindennapi feladat: pontos kimÃ©rÃ©s utÃ¡n 0.2-es fÃºrÃ³val lyukakat fÃºrtam, ezekbe ragasztottam bele a rÃ©zdrÃ³tszÃ¡lakat, majd mÃ©retre levÃ¡gtam azokat. Keresztbe 0.2-es Ã©s 0.1-es rÃ©zdrÃ³tokat ragasztottam rÃ¡. (IgazÃ¡bÃ³l a
kÃ©sÅ‘bbiekben ezzel a mÃ³dszerrel csinÃ¡ltam az Ã¶sszes korlÃ¡tot is.) A tÃ¶bbi antennÃ¡t is rÃ©zdrÃ³tbÃ³l csinÃ¡ltam. SÅ‘t m
a torony teraszÃ¡n lÃ©vÅ‘ binokulÃ¡rokat is ezzel imitÃ¡ltam. Ã‰rdekes feladat a torony hÃ¡tsÃ³ rÃ©szÃ©n lÃ©vÅ‘ lÃ©trarendsz
elkÃ©szÃ-tÃ©se. HiÃ¡nyzott a jelzÅ‘terasz kÃ©t reflektora is, ezeket pÃ³toltam. Az ez alatt lÃ©vÅ‘ alsÃ³ teraszt Ã¡t kellett Ã©pÃrajzoknak megfelelÅ‘en. VÃ©gÃ¼l elkÃ©szÃ-tettem a jelzÅ‘szÃ¡szlÃ³k kÃ¶tÃ©lzetÃ©t is 0.1-es drÃ³tbÃ³l.

KÃ©mÃ©ny: Csak ezen az alkatrÃ©szen tÃ¶bb, mint egy hÃ³napot dolgoztam intenzÃ-ven, mivel az Ã¶sszes kapaszkodÃ³t
igyekeztem elkÃ©szÃ-teni. A mÃ³dszer ugyanaz volt: a kapaszkodÃ³sorok tartÃ³inak lyukakat fÃºrtam, ezekbe 0.2-es
rÃ©zdrÃ³tot ragasztottam, majd keresztbe rÃ¡ragasztottam a kapaszkodÃ³kat. A vÃ©gÃ©n a szikrafogÃ³ rÃ¡csokat kÃ©szÃ-tette
el. A kÃ©mÃ©ny Ã©s a hÃ-d kÃ¶zÃ¶tti Ã¡tjÃ¡rÃ³t maratÃ¡sbÃ³l alakÃ-tottam ki (+korlÃ¡t). A keresÅ‘reflektorokat kifÃºrtam, kiresz
a reflektortÃ¼krÃ¶t dÃ-szcsomagolÃ³ sztaniolbÃ³l kÃ©szÃ-tettem.

Tripod Ã¡rbÃ³c: Teljesen szÃ©t kellett szedni Ã©s ÃºjraÃ©pÃ-teni, hogy megfeleljen az 1945-Ã¶s Ã¡llapotnak. Itt kÃ¼lÃ¶n nehÃ©
az Ã¡rboc-szÃ¡rakon vÃ©gigfutÃ³ lÃ©tra-rendszer Ã©s hozzÃ¡juk a kapaszkodÃ³k. HiÃ¡nyzott az a kis platform is, ahonnan a
tengernagyi zÃ¡szlÃ³t fel szoktÃ¡k vonni. Itt is talÃ¡lhatÃ³ egy radarberendezÃ©s, ez egy alaposan feljavÃ-tott fotÃ³maratÃ¡s.
Az Ã¡rbocvÃ©geken lÃ©vÅ‘ jelzÅ‘lÃ¡mpÃ¡k Ã¡tlÃ¡tszÃ³ hÃºzott szÃ¡lbÃ³l kÃ©szÃ¼ltek.

HÃ¡tsÃ³ hÃ-d: Gyakorlatilag itt is a szÃ¡mtalan korlÃ¡t Ã©s kapaszkodÃ³ adta a legtÃ¶bb munkÃ¡t. KiegÃ©szÃ-tÃ©skÃ©nt a hÃ-d
rÃ©szÃ©n kÃ©toldalt lÃ©vÅ‘ szellÅ‘zÅ‘ket Ã©s a tÃ¡vmÃ©rÅ‘ tisztÃ-tÃ¡sÃ¡t lehetÅ‘vÃ© tÃ©vÅ‘ jÃ¡rÃ³lemezt kellett pÃ³tolni.

FÅ‘ lÃ¶vegtornyok (3 db.): Itt a leglÃ¡tvÃ¡nyosabb feljavÃ-tÃ¡s a tornyok tetejÃ©n lÃ©vÅ‘ korlÃ¡trendszer. VÃ©lemÃ©nyem szerin
maratÃ¡sbÃ³l nem is lehet szÃ©pen megcsinÃ¡lni. Teljesen a rajzoknak megfelelÅ‘en igyekeztem elkÃ©szÃ-teni. A
lÃ¶vegcsÃ¶veket felfÃºrtam, majd kifestettem feketÃ©vel a kifÃºrt rÃ©szt, a hatÃ¡s fokozÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben. Ã‰rdemes a peris
Ã¼veglencsÃ©it is megjelenÃ-teni. A torony hÃ¡tuljÃ¡n ajtÃ³ Ã©s lÃ©tra van, ezeket is kidolgoztam. A TÃ¡vmÃ©rÅ‘ "fÃ¼leit" igen
sokat kellett csiszolni, az optika tisztÃ-tÃ¡sÃ¡ra szolgÃ¡lÃ³ kapaszkodÃ³kat is elkÃ©szÃ-tettem. A Tamiya a csÃ¶vek tÃ¶vÃ©hez
valamilyen alkatrÃ©szt Ã¶ntÃ¶tt, ami a rajzokon egyÃ¡ltalÃ¡n nem szerepel. Ã‰n ezt a "valamit" eltÃ¡volÃ-tottam. A lÃ¶vegcsÃ¶
tÃ¶vÃ©ben talÃ¡lhatÃ³ vÃ-zhatlan borÃ-tÃ¡s szÃ-ne szÃ¼rkÃ©sfehÃ©r.

155 mm-es tÃ¼zÃ©rsÃ©g lÃ¶vegtornyai (2 db.): TermÃ©szetesen a lÃ¶vegeket itt is felfÃºrtam. A lÃ¶vegtornyok tetejÃ©n a
japÃ¡noknÃ¡l szokÃ¡sos antennatartÃ³ Ã¡llvÃ¡ny talÃ¡lhatÃ³. A kittben adott alkatrÃ©sz tÃºl vaskos. Ã‰n 0. 3-as rÃ©zdrÃ³tbÃ³l
kÃ©szÃ-tettem el a lÃ¡bakat, a felsÅ‘ rÃ©sz pedig a maratÃ¡sbÃ³l szÃ¡rmazik. A tetÅ‘ rÃ©szen lÃ©vÅ‘ korlÃ¡t itt is "kÃ¶telezÅ‘" fe
hÃ¡tul lÃ©vÅ‘ ajtÃ³krÃ³l sem szabad megfeledkezni.

127 mm-es lÃ©gvÃ©delmi lÃ¶vegtornyok (89 tipus A-1-3 model; 6 db.): ElkÃ©szÃ-tettem a lÃ¶vegek vÃ-zhatlansÃ¡gÃ¡t biztosÃborÃ-tÃ¡sokat, valamint jÃ³ nÃ©hÃ¡ny szelÅ‘zÅ‘t is. A lÃ¶vegtornyok elejÃ©n lÃ©vÅ‘ igen jellegzetes korlÃ¡tot, Ã©s a sok kapasz
is kialakÃ-tottam.

127 mm-es lÃ©gvÃ©delmi lÃ¶vegek (89 tipus A-1 model; 6 db.): EzeknÃ©l az iker gÃ©pÃ¡gyuknÃ¡l a rengeteg kapaszkodÃ³t
kellett imitÃ¡lni.

lÃ¶vegcsÅ‘-hatÃ¡rolÃ³ korlÃ¡t. A szerepe az volt, hogy a kÃ¼zdelem hevÃ©ben megakadÃ¡lyozza, hogy a tÃ¼zÃ©rek a 127 mm
es lÃ¶vegekkel a sajÃ¡t hajÃ³ fedÃ©lzetÃ©t is eltalÃ¡ljÃ¡k. A bonyolult szerkesztmÃ©nyt 0.3-as rÃ©zdrÃ³tbÃ³l kÃ©szÃ-tettem el.

127 mm-es lÃ¶vegek tÃ¡vmÃ©rÅ‘i (2+2 db.): A kÃ©t elsÅ‘n csak a fÅ‘optika nyÃ-lÃ¡sÃ¡t Ã©s a zÃ¡rfedeleket kellet elkÃ©szÃ-ten
hÃ¡tsÃ³knak viszont mÃ³dosÃ-tani kellett a rajzoknak megfelelÅ‘en a tetÅ‘rÃ©szÃ©t , Ã©s a hÃ¡tulsÃ³ ajtÃ³kat is kialakÃ-tottam.

25 mm-es hÃ¡romcsÃ¶vÅ± (96-os tipus) lÃ©gvÃ©delmi lÃ¶vegek (24 db.zÃ¡rt kivitel): A japÃ¡nok ezt a hÃ¡romcsÃ¶vÅ± lÃ©gvÃ©
fegyvert igazi lÃ¶vegtoronyban helyeztÃ©k el! A kidolgozÃ¡suk nehÃ©z feladat: a tetÅ‘n vÃ©gigfutÃ³ kapaszkodÃ³, az elÅ‘rÃ©sz
korlÃ¡tjÃ¡t, a megfigyelÅ‘Ã¡llÃ¡s "redÅ‘nyzete", a vaskos csÃ¶vek lecserÃ©lÃ©se. Ã©s rÃ¡adÃ¡sul mindez 24-szer !
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25 mm-es hÃ¡romcsÃ¶vÅ± (96-os tipus) lÃ©gvÃ©delmi lÃ¶vegek (24 db.nyitott kivitel):1945- re mÃ¡r 24 db. szolgÃ¡lt a hajÃ³
fedÃ©lzetÃ©n ebbÅ‘l a fegyverbÅ‘l - nyitott kivitelben. A kittben kb. 12 db. volt csak belÅ‘le.Ã•gy tetszet, vagy sem, nem volt mÃ¡
vÃ¡lasztÃ¡s, csinÃ¡lnom kellett. A rajzokbÃ³l kiindulva egy "egyszerÅ±sÃ-tett" kivitelt kÃ©szÃ-tettem, egyenkÃ©nt 16 db
alkatrÃ©szbÅ‘l. KÃ¼lÃ¶n nehÃ©zsÃ©g, hogy soknak a pÃ¡ncÃ©lozott, kÃ¶rkÃ¶rÃ¶s Ã¡llÃ¡sa hiÃ¡nyzott (kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a hajÃ³
elÅ‘fedÃ©lzetÃ©rÅ‘l!), ezeket egy fecskendÅ‘ hengeres testÃ©bÅ‘l csinÃ¡ltam meg (ennek az Ã¡tmÃ©rÅ‘je felelt meg a legjobban
nÃ©hÃ¡ny lÅ‘szereslÃ¡dÃ¡t is pÃ³tolni kell.

25 mm-es lÃ©gvÃ©delmi lÃ¶vegek (egycsÃ¶vÅ± kivitel - 2 db.): 1945-re mindÃ¶sszesen 2 db ilyen lÃ¶veg maradt a hajÃ³n,
ezek is csak a tatfedÃ©lzeten. A nÃ©gyszÃ¶gletes talapzatot pÃ³tolni kellett. A cÃ©lkeresztet is pÃ³toltam.

Katapultok (2-es tipus, 5-Ã¶s model; 2 db.):A katapultokat akkor kÃ©szÃ-tettem el, amikor mÃ©g nem Ã¡llt rendelkezÃ©semre a
maratÃ¡s. ElÅ‘szÃ¶r a kittben megadott alkatrÃ©szek kireszelÃ©sÃ©vel (rÃ¡csszerkezet.) prÃ³bÃ¡lkoztam, de ez nem tetszett. Ã
hÃ¡t sajÃ¡t katapult kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©be fogtam! VÃ©gÃ¼l 185 db (x2). alkatrÃ©szbÅ‘l kÃ©szÃ¼ltek el. A belsÅ‘ szerkezetet is
elkÃ©szÃ-tettem

Daru: NagyobbrÃ©szt a maratÃ¡sbÃ³l szÃ¡rmazik. KÃ©t nagy hiÃ¡nyossÃ¡ga volt: 1.A maratÃ¡sban egyÃ¡ltalÃ¡n nem adjÃ¡k a da
lelÃ³gÃ³ kapcsÃ¡t (sic!), ezt nekem kellett elkÃ©szÃ-teni. 2. Az Ã¡llÃ³ rÃ©sz oldalrÃ³l gyÃ¶nyÃ¶rÅ±, de hÃ¡tulrÃ³l. bizony a marat
0.2-es lemezvastagsÃ¡ga lÃ¡thatÃ³. Ez kevÃ©s! EzÃ©rt rÃ¡ragasztottam egy-egy 0. 3-as rÃ©zdrÃ³tot a daru "szÃ¡raira".
TermÃ©szetesen a kÃ¡belek is rÃ¡m vÃ¡rtak.

ZÃ¡szlÃ³k: Ezek is egyedi darabok. AlufÃ³liÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ¼ltek. ElÅ‘szÃ¶r lefestettem fehÃ©rre (szÃ³rÃ³pisztollyal), aztÃ¡n
ecsettel festettem rÃ¡ a napkorongot Ã©s a sugarakat. A szamurÃ¡j-jelmondat Ã-rÃ¡sjeleit alkoholos filccel kÃ©szÃ-tettem el.

Ã–sszegzÃ©s: Minden II. vilÃ¡ghÃ¡borÃºs hajÃ³ bonyolult, de a japÃ¡nok mindenkin tÃºltettek.Aki egy ilyen hajÃ³nak nekilÃ¡t,
nagyon nagy fÃ¡ba vÃ¡gja a fejszÃ©jÃ©t, ha rÃ©szletesen szeretnÃ© kidolgozni. Fontos: 1.jÃ³ rajzok 2.jÃ³ Ã¶tletek 3. elszÃ¡ntsÃ
4. fotÃ³maratÃ¡s .A White Ensign-nek van egy maratÃ¡sa, ami szinte mindent tartalmaz, ami kell, de az Ã¡rÃ¡t meg sem
mertem nÃ©zni.
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