
Ai NSZK-ban a becslések szerint még 45 ezer tonna harci gáz van elrejtve. . .

Martin Leuschner (sétabottal) derűs nyugalommal 
kíséri végig a gyár udvarán a rendőröket

A mérges gázokat termelő gyárban tapasztalt káosz 
nem zavarta a Bundeswehr és a tartományi hivatal 
illetékes szakembereit

A hatóságok Csak a nyolcéves Oliver halála Után A második világháború befejezése előtt Hitler
leptek akcióba parancsára a felhalmozott vegyi fegyverek nagy

részét a tenger fenekére süllyesztették vagy elásták

évek végén a hadsereg
2,3 millió márka értékben 
rendelt a gyártól harci 
gázokat, ködgyertyákat, 
gázálarcszűrőket és 15 ki
ló mustárgázt. Történt
mindez annak ellenére,
hogy a genfi konvenció 
tiltja a mérges gázok elő
állítását. Ezt az NSZK 
kormánya is tudomásul 
vette, s kötelezte magát, 
hogy lemond a vegyi 
fegyverek alkalmazásáról. 
Ennek ellenére a muns-
teri gyakorlótér melletti 
laboratóriumban ma már 
újra harci gázokkal fog
lalkoznak. S ha a kísérle
tekhez szükséges mérges 
gázokat, grammonként, 
NATO-beli szövetségesektől 
kapják is, a Stoltaenberg 
cég 1966-ban még bizo
nyíthatóan a Bundeswehr 
szállítói közé tartozott.

A botrányt végül is nem 
az a tény robbantotta ki, 
hogy a harci gázokat elő
állító üzem nemzetközileg 
tiltott tevékenységet foly
tatott és mustárgázt' szál
lított a hadseregnek, ha
nem az, hogy a Stoltzen- 
berg cég túlságosan elha
nyagolta az alapvető biz
tonsági rendszabályokat. 
Ezt nyugodt lélekkel meg
tehette, hiszen a hosszú 
évek során a hatóságok 
egyszer sem léptek fel eré
lyesen ellene.

Arra a kérdésre, hogy 
tudtak-e a hatóságok, tu- “ 
dott-e a Bundeswehr ar
ról, milyen körülmények 
között dolgozott a gáz
gyár, jelenlegi tulajdono
sa, Martin Leuschner így 
felelt: „Az nekik teljesen 
mindegy volt” Nem cso
da, hogy nem érdekelte 
őket, hiszen a szövetségi 
hadsereg örült hogy akadt 
aki leveszi a válláról a 
kiselejtezett harci gázok 
megsemmisítésének a
gondját és helyette újat 
szállít. Ezért a veszélyes 
anyagok tárolása terén ta
pasztalható hanyagság is 
bocsánatos bűn — gondol
ták az illetékes hivatalno
kok.

Az NSZK területén ma 
több mint 45 ezer tonna 
háborús célokra gyártott 
vegyi anyag van elásva, s 
egyedül a munsteri rak
tárban 70 tonna harci gáz 
vár megsemmisítésre."

A szövetségi kormány 
pedig megpróbálja elbaga
tellizálni a harci gázok 
problémáját, egyszerűen 
azért, mert nem tudja, 
mit kezdjen a veszélyes 
anyagokkal. Az eltakarí
tás az egyes tartományok 
dolga lenne, a megsemmi
sítés pedig a munsteri 
gyakorlótér szakembereié 
— csakhogy még nem dol
goztak ki megfelelő eljá
rást.

Csak 1981-ben készül el 
az a speciális üzem, mely
ben a mérgező anyagokat 
elégetik. A kemence ka
pacitása azonban mindösz- 
sze évi 44 tonna, s így 
az NSZK területén szét
szórtan „elfekvő” 45 ezer 
tonnányi, a lakosságot ve
szélyeztető mérges gáz 
megsemmisítése mintegy 
1000 évig tartana. A har
ci gázok termelése közben 
pedig tovább folytatódik.

Kanyó László
27


