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There are no translations available1937. nov.11-Ã©n bocsÃ¡tottÃ¡k vÃ-zre a Tone nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³t. Ebben a cikkben a
hozzÃ¡tartozÅ‘ fÅ‘bb esemÃ©nyeket, mÅ±szaki paramÃ©tereket ismerhetitek meg. A hajÃ³t 1945. jÃºlius 24-Ã©n ill. 28-Ã¡n tÃ¶b
talÃ¡lat is Ã©rte, ami miatt elsÃ¼llyedt e szebb napokat is lÃ¡tott hajÃ³!

Â

ElÅ‘zmÃ©nyek

Az I.VilÃ¡ghÃ¡borÃº esemÃ©nyei bebizonyÃ-tottÃ¡k, hogy a cirkÃ¡lÃ³k nem haszontalan elemei a haditengerÃ©szeteknek. MÃ-g
nagy csatahajÃ³k tÃ¶bbnyire a kikÃ¶tÅ‘kben rostokoltak, addig a cirkÃ¡lÃ³k naponta vÃ©geztÃ©k szolgÃ¡latukat: a tengeri blokÃ
fenntartÃ¡sÃ¡t, a felderÃ-tÃ©st Ã©s a gyors rajtaÃ¼tÃ©seket. Nem kis sikereket Ã©rt el pl. Horthy MiklÃ³s tengernagy az AdriÃ¡n
un. "gyorscirkÃ¡lÃ³"-ival, amikor feltÃ¶rte az OtrantÃ³i tengeri zÃ¡rat Ã©s Ã¡llandÃ³an nyugtalanÃ-totta az ellensÃ©get. A
cirkÃ¡lÃ³k tehÃ¡t jelentÅ‘sen felÃ©rtÃ©kelÅ‘dtek. (A hÃ¡borÃº utÃ¡n a gyÅ‘ztes hatalmak igÃ©ny tartottak az osztrÃ¡k-magyar
gyorscirkÃ¡lÃ³kra). A nagy vilÃ¡gÃ©gÃ©s utÃ¡n a londoni flottaegyezmÃ©ny rÃ©szletesen meghatÃ¡rozta, hogy az egyes nemze
hÃ¡ny Ã©s milyen paramÃ©terekkel rendelkezÅ‘ hajÃ³t tarthatnak szolgÃ¡latban. JapÃ¡nnak is elÅ‘Ã-rtÃ¡k, hogy pl. 12 cirkÃ¡lÃ³ja
lehet (az USA-nak 18), amelyeknek fÅ‘ Ã¡gyÃºi nem lehetnek nagyobbak 155mm-nÃ©l, Ã©s nem haladhatjÃ¡k meg a 10000 tÃ¡t. JapÃ¡n azonban mÃ¡r az 1930-as Ã©vek elejÃ©tÅ‘l kÃ©szÃ¼lt a nagy leszÃ¡molÃ¡sra: a rÃ©gi csatahajÃ³kat mind
modernizÃ¡ltÃ¡k, repÃ¼lÅ‘gÃ©p-hordozÃ³ikat is Ã¡tÃ©pÃ-tettÃ©k Ã©s Ãºj, modern cirkÃ¡lÃ³kat terveztek. Ã•gy kÃ©szÃ¼ltek el a
Takao, Maya, Mogami osztÃ¡ly cirkÃ¡lÃ³i. Az elÅ‘Ã-rÃ¡sokat betartottÃ¡k ugyan, de az Ãºj hajÃ³kat eleve Ãºgy Ã©pÃ-tettÃ©k, hog
rÃ¶vid idÅ‘ alatt fel lehessen szerelni Å‘ket a nagyobb, 203mm-es lÃ¶vegekkel Ã©s nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³vÃ¡ lehessen Ã¡talakÃ-tani.
hihetetlenÃ¼l erÅ‘s, 152.000 Le-s hajÃ³gÃ©pek akÃ¡r 35 csomÃ³ elÃ©rÃ©sÃ©re is kÃ©pessÃ© tette Å‘ket! (A 70.000 t-s Yamat
ezt a szerkezetet Ã©pÃ-tettÃ©k be!)

A hajÃ³ szÃ¼letÃ©se

A modern nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³k Ãºj generÃ¡ciÃ³jÃ¡nak kÃ©t utolsÃ³ tagja lett a Tone Ã©s testvÃ©rhajÃ³ja a Chikuma. (NevÃ¼ket kÃ
1932-ben leszerelt cirkÃ¡lÃ³tÃ³l Ã¶rÃ¶kÃ¶ltÃ©k, amelyeket hÃ-res japÃ¡n folyÃ³krÃ³l neveztek el.) Alapul a Mogami-osztÃ¡ly
terveit vettÃ©k. Kifejezetten arra terveztÃ©k Å‘ket, hogy a nagy egysÃ©geket kÃ-sÃ©rve felderÃ-tsÃ©k az adott tengeri szektoro
Ã©s megvÃ©djÃ©k Å‘ket az ellensÃ©ges rombolÃ³k Ã©s cirkÃ¡lÃ³k felszÃ-ni tÃ¡madÃ¡saitÃ³l. Hogy mind a kÃ©t feladatnak max
megfeleljenek, Ã©rdekes kialakÃ-tÃ¡s mellet dÃ¶ntÃ¶ttek: A fÅ‘ lÃ¶vegtornyokat (4 db.) az elÅ‘fedÃ©lzetre zsÃºfoltÃ¡k (ebben a
HMS Nelson volt a pÃ©ldakÃ©p), mÃ-g a tatfedÃ©lzet teljes mÃ©rtÃ©kben a vÃ-zirepÃ¼lÅ‘gÃ©pek szÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡ra Ã©s indÃ-t
kialakÃ-tva. Ã•gy a tÃ¶bbi cirkÃ¡lÃ³val szemben nem 3, hanem 6 repÃ¼lÅ‘gÃ©pet tudtak tÃ¡rolni Ã©s bevetni. (A repÃ¼lÅ‘gÃ©p
szÃ¡rnyait Ã©s ÃºszÃ³talpait kÃ¶nnyen bonthatÃ³ra terveztÃ©k, hogy maga a gÃ©p mÃ©g kisebb helyet fogaljon el.) Ne feledjÃ¼
JapÃ¡n a II. VilÃ¡ghÃ¡borÃº kezdetÃ©n nem rendelkezett radarral!!! A hajÃ³k parancsnoki tornyÃ¡nak legfelsÅ‘ teraszÃ¡n
beÃ©pÃ-tett binokulÃ¡roknÃ¡l Ã¼lÅ‘ sasszemÅ± tengerÃ©szek Ã©s a hidroplÃ¡nok szemÃ©lyzete volt a flotta szeme!!! A Tone-f
elrendezÃ©st kÃ©sÅ‘bb annyira sikeresnek Ã©s kÃ¶vetendÅ‘nek talÃ¡ltÃ¡k, hogy pl. ilyen formÃ¡ra Ã©pÃ-tettÃ©k Ã¡t az Ise, Hyu
csatahajÃ³kat Ã©s a Mogami cirkÃ¡lÃ³t is 1943-ban: hÃ¡tsÃ³ lÃ¶vegtornyaikat leszereltÃ©k, helyÃ¼kre repÃ¼lÅ‘fedÃ©lzetet
Ã©pÃ-tettek. Ilyen formÃ¡n pl. a Mogami mÃ¡r 11 repÃ¼lÅ‘t tudott szÃ¡llÃ-tani (a kÃ©p a MogamirÃ³l kÃ©szÃ¼lt). A TonÃ©t a
nagaszaki Mitsubishi (Hogy mit nem kÃ©szÃ-tett mÃ¡r ez a cÃ©g? HajÃ³, repÃ¼lÅ‘, autÃ³, golyÃ³stoll stb.) gyÃ¡r Ã©pÃ-tette 193
december 1-tÅ‘l 1938. november 20-ig, a szolgÃ¡latba Ã¡llÃ-tÃ¡s napjÃ¡ig (1937. nov.11-Ã©n bocsÃ¡tottÃ¡k vÃ-zre).

A hajÃ³ paramÃ©terei:

- standard vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡s: 11213 t
- teljes vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡s: 15200 t
- hajtÃ³gÃ©pek: kampon kazÃ¡nok Ã©s turbinÃ¡k 152.000 Le teljesÃ-tmÃ©nnyel
- max. sebessÃ©g: 35.5 csomÃ³
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- hossz: 201.6 m
- szÃ©lessÃ©g:19.42 m
- merÃ¼lÃ©s: 6.47-6.55 m
- Ã¼zemanyag: 2690 t olaj;
- hatÃ³kÃ¶r: 18 csomÃ³s sebessÃ©ggel 8000 tengeri mÃ©rfÃ¶ld
- pÃ¡ncÃ©lzat: Ã¶vpÃ¡ncÃ©l: 145-100 mm; fedÃ©lzet: 56mm
- fegyverzet:

- fÅ‘: 8 db. 203mm-es (50-es kaliber) nehÃ©zlÃ¶veg;
- mellÃ©k: 8 db. 127 mm-es lÃ¶veg;
- 12 db. 25mm-es lÃ©gvÃ©delmi gÃ©pÃ¡gyÃº
- 12 db. 61.2 cm-es torpedÃ³vetÅ‘ csÅ‘

- repÃ¼lÅ‘gÃ©pek: max. 6 db. Aichi E13A Ã©s, vagy Mitsubishi F1M 2 db. katapult
- legÃ©nysÃ©g: 875 fÅ‘

A Tone a II.VilÃ¡ghÃ¡borÃºban

TalÃ¡n nem volt mÃ©g egy olyan nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³ a vilÃ¡ghÃ¡borÃºban, amelyik annyi bevetÃ©st Ã©rt volna meg, mint a Tone.
1941.decemberÃ©tÅ‘l szinte folyamatosan 1944. novemberÃ©ig bevetÃ©sben volt. FedÃ©lzetÃ©rÅ‘l szÃ¡mtalan tengernagy
irÃ¡nyÃ-totta a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ kÃ¼ldetÃ©seket. JÃ³formÃ¡n minden emlÃ-tÃ©sre mÃ©ltÃ³ csendes-Ã³ceÃ¡ni hadmÅ±veletben
vett, hogy csak a fontosabbakat emlÃ-tsem: Pearl Harbour, Wake, Port Darwin, Indiai Ã³ceÃ¡n, Midway, Guadalcanal,
FÃ¼lÃ¶p-szigetek. A nagy csatÃ¡k kÃ¶zÃ¼l is hÃ¡rmat emelnÃ©k ki: Pearl Harbour, Midway Ã©s Santa Cruz, ezekben a nagy
csatÃ¡kban ugyanis dÃ¶ntÅ‘ szerephez jutott. A hajÃ³ fÅ‘ feladata mindenÃ¼tt ugyanaz volt: a felderÃ-tÃ©s. A kÃ-vÃ¡nalmaknak
mindig maximÃ¡lisan megfelelt, csak egyszer bukott el, pont a sorsdÃ¶ntÅ‘ pillanatban, a midway-i csatÃ¡ban.Pearl Harbour:
1941. dec.7-Ã©n, hajanali 5 Ã³rakor a Tone Ã©s a Chikuma kÃ©t felderÃ-tÅ‘gÃ©pet katapultÃ¡lt, amelyek a tÃ¡volfelderÃ-tÃ©st
hajtottÃ¡k vÃ©gre: mindent rendben talÃ¡ltak. EzutÃ¡n a kÃ¶zelfelderÃ-tÃ©st biztosÃ-tottÃ¡k repÃ¼lÅ‘ikkel az anyahajÃ³k kÃ¶rÅ±
felderÃ-tÅ‘k jelentÃ©sei nyomÃ¡n indult meg a mindent elsÃ¶prÅ‘ lÃ©gitÃ¡madÃ¡s.Midway:1942. jÃºn.4-Ã©n gyakorlatilag hason
feladatot szÃ¡ntak a TonÃ©nak, mint Pearl HarbournÃ¡l: a flotta szemekÃ©nt kellett volna felderÃ-tenie a kijelÃ¶lt terÃ¼leteket,
hogy minenfÃ©le meglepetÃ©st kizÃ¡rjanak. A precÃ-z tervekbe azonban hiba csÃºszott: amikor a 4.sz. gÃ©pet indÃ-tani kellett
volna, a katapult elromlott. Tudni kell, hogy a hajÃ³n kÃ©t katapult volt, de egy idÅ‘ben csak egyet lehetett hasznÃ¡lni, mert
mindig szÃ©llel szemben lehetett a repÃ¼lÅ‘ket indÃ-tani.
HÃ¡rom lehetÅ‘sÃ©g volt:

Megszegik a szigorÃº rÃ¡diÃ³csendet Ã©s kÃ¶zlik a problÃ©mÃ¡t (nyilvÃ¡n mÃ¡s hajÃ³ indÃ-tott volna egy repÃ¼lÅ‘t)

A Tone kivÃ¡lik a kÃ¶telÃ©kbÅ‘l, ezzel zavart okoz, de a mÃ¡sik katapultrÃ³l elindÃ-tja a gÃ©pet
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MegjavÃ-tjÃ¡k a hibÃ¡t, Ã©s kÃ©sve indul a felderÃ-tÅ‘gÃ©p.

Sajnos, a parancsnok az utÃ³bbi mellett dÃ¶ntÃ¶tt, fÃ©l Ã³rÃ¡val kÃ©sÅ‘bb indult a 4.sz. gÃ©p, fÃ©l Ã³rÃ¡val kÃ©sÅ‘bb fedezte
amerikai flottÃ¡t, amikor mÃ¡r el kezdtÃ©k Ã¡tszerelni a hordozÃ³k repÃ¼lÅ‘gÃ©peit a szÃ¡razfÃ¶ldi cÃ©lok elleni mÃ¡sodik
hullÃ¡mra. Mindent Ãºjra vissza kellet csinÃ¡lni Ã©s Ã-gy sok idÅ‘t vesztettek. A kÃ©sÃ©s idÅ‘t adott az amerikaiaknak, hogy
megsemmisÃ-tÅ‘ csapÃ¡st mÃ©rjenek a CsÃ¡szÃ¡ri HaditengerÃ©szet legkivÃ¡lÃ³bb egysÃ©geire: az amerikai dauntless
zuhanÃ³bombÃ¡zÃ³k pilÃ³tÃ¡i tisztÃ¡n lÃ¡ttÃ¡k, hogy a japÃ¡nok pont indÃ-tani akartÃ¡k gÃ©peiket, amikor lecsaptak rÃ¡juk.
ElsÃ¼llyedt az Akagi, a Kaga, a Soryu Ã©s a Hiryu. VelÃ¼k egyÃ¼tt merÃ¼ltek a hullÃ¡msÃ-rba JapÃ¡n legkivÃ¡lÃ³bb
haditengerÃ©szeti repÃ¼lÅ‘i. Ez volt az igazi fordulÃ³pont a csendes-Ã³ceÃ¡ni hadszÃ-ntÃ©ren. (Mindenkinek melegen ajÃ¡nlom
Walter Lord kivÃ¡lÃ³ kÃ¶nyvÃ©t, amely magyarul is megjelent Hihetetlen gyÅ‘zelem cÃ-men.) Ã•gy vezetett a Tone fÃ©lÃ³rÃ¡s
kÃ©slekedÃ©se a katasztrÃ³fÃ¡hoz. (Persze, nem ez volt az egyetlen oka a veresÃ©gnek.) Santa Cruz: 1942. okt. 26-Ã¡n, az
1.sz. hordozÃ³flottÃ¡t kÃ-sÃ©rve GuadalcanaltÃ³l 240 mÃ©rfÃ¶ldel Ã‰K-re, a Tone 4 sz. gÃ©pe felfedezte az amerikai anyahajÃ
egysÃ©get. ElsÃ¼llyedt a legendÃ¡s Hornet repÃ¼lÅ‘gÃ©p-hordozÃ³, megsÃ©rÃ¼lt a South Dakota csatahajÃ³, Ã©s majdnem
odaveszett a Enterprise is.Mivel ekkor mÃ©g nem Ã¡lltak szolgÃ¡latban az Essex osztÃ¡ly hordozÃ³i, az amerikaiak is
veszÃ©lyes helyzetbe kerÃ¼lhettek volna, ha mindenÃ¼k odavÃ©sz ebben a csatÃ¡ban. (EzutÃ¡n egy ideig csak az
Enterprise hordozÃ³ volt bevethetÅ‘ Ã¡llapotban.) A Tone majdnem tÃ¶rlesztett a midway-i fiaskÃ³Ã©rt. A dicstelen fÃ¼lÃ¶pszigeteki csata utÃ¡n tartalÃ©kba vontÃ¡k Ã©s a haditengerÃ©szeti akadÃ©mia kikÃ©pzÅ‘hajÃ³ lett. Az Ã¼zemanyag-hiÃ¡ny mi
azonban, egy idÅ‘ utÃ¡n mÃ¡r ki sem futhatott a kikÃ¶tÅ‘bÅ‘l. Itt Ã©rte a vÃ©gzet 1945. jÃºlius 24-Ã©n ill. 28-Ã¡n, amikor is
hordozÃ³krÃ³l felszÃ¡llÃ³ bombÃ¡zÃ³k (mindkÃ©t alkalommal 38 "helldiver" bombÃ¡zÃ³) tÃ¶bb kÃ¶zvetlen talÃ¡lattal kure-i
horgonyzÃ³helyÃ©n elsÃ¼llyesztettÃ©k. A hajÃ³ talÃ¡n mÃ©g kijavÃ-thatÃ³ lett volna, de vÃ©get Ã©rt a hÃ¡borÃº, Ã-gy feldarab
Ã©s szÃ©tbontottÃ¡k.
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