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 A CDU és a CSU szövetsége 

Összefoglalás: A CDU és a CSU egysége „sorsközösségnek” számít – fogalmazott 
Angela Merkel a német kereszténydemokraták és keresztényszociálisok legutóbbi 
vitás ügye apropóján. A két párt közötti konfliktus forrását első ránézésre a mig-
rációs- és menekültpolitika eltérő értelmezése jelenti, a valós problémák azonban 
ennél mélyebben húzódnak. A testvérpártok közötti nézeteltérések nem új keletű-
ek: közel olyan hosszú a múltjuk, mint magának a CDU és a CSU szövetségének, 
amelynek a fennmaradása a történelem során több alkalommal is késélen táncolt. 
A pártvezetők viszont eddig mindig találtak olyan kompromisszumos megoldást, 
amely a további szimbiózist lehetővé tette. A jelen írás az uniópártok történetének 
főbb mélypontjait tekinti át, s egyúttal az aktuális konfliktusuk elemzési keretéül is 
szolgál.

Abstract: On the occasion of the latest dispute between Christian Democrats and 
Christian Socials, Angela Merkel called the unity of CDU and CSU a “community of 
destiny”. The source of the conflict between the sister parties at first glance seems 
to be their different ideas concerning migration and asylum policy, though the real 
problems lie much deeper. Disagreements between the two parties are not a new 
occurrence, but as old as the parties themselves. The survival of the alliance of CDU 
and CSU was often put to the test throughout the course of history, but the party 
leaders always ended up finding a compromise that ensured their further symbiosis. 
This paper provides an overview over the main critical moments in the history of the 
union parties, and also serves as a framework for analyzing the current conflict 
situation between CDU and CSU.

AZ ALAPOK

A Kereszténydemokrata Unió (Christlich Demokratische Union Deutschlands, 
CDU) és a Bajor Keresztényszociális Unió (Christlich-Soziale Union in Bayern, 
CSU) szövetsége 1949 óta áll fönn, s azóta képeznek frakcióközösséget a 

Bundestagban. Ez utóbbit a német parlament többségének 1969-ig jóvá kellett 
hagynia, utána – a parlamenti ügyrend 10. § (1) megváltozása következtében – erre 
már nem volt szükség. A frakciók megalakításáról szóló, kibővített rész értelmé-
ben ugyanis egy frakcióhoz az annak nevét adó párt „vagy azon pártok tartoznak, 
amelyek hasonló politikai céljaik következtében egyetlen tartományban sem állnak 
versenyben egymással”. Ezt a módosítást teljes mértékben az uniópártokra szab-
ták: a CSU csak Bajorországban, a CDU a másik 15 (a módosítás évében a másik 9 
nyugat-német) tartományban működik.

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/10080000.pdf
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NEM MA KEZDŐDÖTT

Aki a jelenlegihez hasonló konfliktust szeretne találni a testvérpártok történe-
tében, annak 1968-ig kell visszatekintenie. A szövetségi köztársaságot akkor 
a CDU-s Kurt Georg Kiesinger vezette, az ország első nagykoalíciója élén, 

aki tökéletesen megértette magát a nagyobbik koalíciós partnerszervezettel, Né-
metország Szociáldemokrata Pártjával (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, 
SPD). Akárcsak ma, az akkori kancellár számára sem a nagyobbik koalíciós partner 
jelentette a fő gondot, hanem a saját bajor szövetségesei. A testvérpártok közötti 
konfliktus oka az SPD-s külügyminiszter, Willy Brandt által kezdeményezett Ostpolitik 
volt. A CSU ugyanis akkoriban – néhány hónappal a prágai tavasz leverése után – 
a Szovjetunióhoz történő mindennemű közeledést ellenzett, s az antikommunista 
kurzust a kancellártól is elvárta – ám hiába: Kiesinger hajlott az SPD által képviselt 
enyhüléspárti politikára.

Franz Josef Strauß, aki a nagykoalíciós kormány pénzügyminiszteri és a CSU 
elnöki tisztségét töltötte be, de még nem volt bajor miniszterelnök (Horst Seehofer 
ma belügyminiszterként tagja a kabinetnek, szintén a CSU elnöke, de már nem ba-
jor miniszterelnök) „odahaza” még egy gonddal szembesült: felemelkedőben volt 
egy új, a CSU-nál sokkal jobboldalibb párt. A keményen nacionalista gyökerű Né-
met Nemzeti Demokrata Párt (Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD) 
ugyanis az 1966-os tartományi választáson a bajor parlamentbe is bekerült (de 
csak egy ciklus erejéig), az 1968. áprilisi baden-württembergi tartományi válasz-
táson pedig 9,8 százalékot szerzett. A bajorok attól tartottak, hogy a „barna párt” 
az 1969-es országos választáson eléri az 5 százalékos küszöböt, ami jó eséllyel a 
nagykoalíció folytatását eredményezte volna. Végül nem így lett: az NPD 4,3 száza-
lékot szerzett, a nagykoalíciós kormány befejezte a munkáját, az uniópártok pedig 
ellenzékbe kerültek. (Bár az NDP 1970 óta egyetlen alkalommal sem jutott be sem 
a szövetségi, sem a tartományi parlamentekbe, a pártot beszüntetni sem sikerült.)

A testvérpártok közötti vita következő felvonására 1976 novemberéig kellett vár-
ni. Nagyjából egy hónappal a szövetségi parlamenti választás után CSU-s körökben 
csalódottság és frusztráció lett úrrá, mivel az uniópártok nem tudták leváltani a 
szociálliberális kormányt, hiába nyerték meg a választást (48,6 százalékos ered-
ménnyel). Ennek következtében új lendületet kapott a Strauß által már egy ideje 
dédelgetett terv, hogy a CSU rugaszkodjon el a biztosnak mondható bajor földtől, s 
a működését országos szintre terjessze ki. Az elképzelés szerint a „negyedik párt” 
célja, hogy a liberális-középutas CDU-t országos szinten a határozott konzervatív 
profilú CSU egészítse ki. A két párt így az összes tartományban indult volna a vá-
lasztásokon (ami egyet jelentett volna egy bajor CDU-val) – egymás vetélytársaként, 
de a parlamenti együttműködés fenntartásával. Helmuth von Moltke tábornagynak 
a königgrätzi csatát megelőző szavaival élve: „Vonulás külön-külön, csapásmérés 
közösen” („Getrennt marschieren, vereint schlagen”).

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-07/cdu-csu-streit-geschichte-franz-josef-strauss/komplettansicht
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-07/cdu-csu-streit-geschichte-franz-josef-strauss/komplettansicht
https://wahl.tagesschau.de/wahlen/1968-04-28-LT-DE-BW/index.shtml
https://wahl.tagesschau.de/wahlen/1969-09-28-BT-DE/
https://wahl.tagesschau.de/wahlen/1969-09-28-BT-DE/
https://wahl.tagesschau.de/wahlen/1976-10-03-BT-DE/
https://www.fjs.de/der-politiker/parteivorsitzender/vierte-partei/
https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_helmuth_graf_von_moltke_thema_strategie_zitat_19699.html
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A CSU-s parlamenti képviselőkből álló csoport 1976. november 18–19-én a dél-
bajorországi fürdővárosban, Kreuthban tartott megbeszélést. A jelenlévők 30:18 
arányban az önálló parlamenti frakció létrehozása, ezáltal a CDU-val való szakítás 
mellett döntöttek. A harcias bajor különutasságra utaló – a CSU-s körökben a mai 
napig kedvelt retorikai szófordulat – „Kreuth szelleme” (Geist von Kreuth) gyakran 
visszajár kísérteni, ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk.

Helmut Kohl, aki akkoriban a CDU pártelnöke volt, a CSU szakításáról csak a 
sajtóból értesült. A későbbi kancellár nem habozott, követeket küldött Münchenbe, 
hogy ott a CDU pártszékházának egy megfelelő ingatlant keressenek. (Bő negyven 
évvel később, 2016 őszén Volker Bouffier, Hessen CDU-s miniszterelnöke egy párt-
elnökségi ülésen ismét felvetette a kohli „müncheni ingatlan” ötletét, mint a bajorok 
egyre élesebb politikai inzultusaira adandó választ.) Néhány héttel a kreuthi szakító 
nyilatkozat után Franz Josef Strauß bevonta a fehér-kék zászlókat, s a korábbi dön-
tést semmissé nyilvánították.

Strauß és Kohl ellentéte ugyanakkor nem vált köddé: a bajor pártelnök a CDU-s 
kollégáját teljesen alkalmatlannak tartotta a kancellári pozícióra. Strauß az unió-
pártok ifjúsági tagozata, a Fiatal Unió (Junge Union, JU) tagjai előtt egyszer a 
következőket mondta Kohlról: „Sosem lesz kancellár. Teljesen alkalmatlan. Hiányoz-
nak belőle a karakterbéli, a szellemi és a politikai előfeltételek – minden!” A kreuthi 
szakadás utáni kompromisszumos megoldás eredményeképpen a közös uniópárti 
jelöltként Strauß indult az 1980-as parlamenti választáson, ám vereséget szenve-
dett. Helmut Kohlt három évvel később kancellárrá választották.

A német egyesülési folyamat során a CSU-ban újra erőre kaptak az expan-
ziós törekvések: tevékenységüket ismét ki akarták terjeszteni a bajor határokon 
túlra. Elsődleges célterületét a keleti szomszédos szabadállamok, Szászország és 
Türingia jelentették. A CDU azonban ezt nem nézte jó szemmel: Helmut Kohl köz-
beavatkozását követően a CSU-nak le kellett tennie minden terjeszkedési ötletéről. 
A bajor tervek ugyanakkor nem voltak légből kapottak, mivel a CDU keleten működő 
egyesületei alapvetően közelebb érzik magukhoz a CSU-s vonalat, mint akár a párt 
bölcsőjének számító rajnai CDU által követett irányzatot.

„Nincs szükségünk a kancellárra. Itt van nekünk Edmund Stoiber” – jelentette 
ki a jelenlegi bajor miniszterelnök húsz évvel ezelőtt. Markus Söder pedig JU-
elnökként legszívesebben lezárta volna a bajorországi határokat Helmut Kohl előtt, 
akinek az 1998. szeptemberi bajor tartományi és országos parlamenti választások 
előtt nem álltak túl jól a népszerűségi mutatói. Kohlnak azonban nem kellett Stoiber 
közreműködése ahhoz, hogy tömegeket tudjon megmozgatni: kilencszer lépett fel 
különböző bajorországi kampányrendezvényeken, a CSU vezetésének a támogatá-
sával.

Ma már más a helyzet: Markus Söder bajor miniszterelnökként inkább a szom-
szédos osztrák kancellárnak küld meghívót a CSU-s kampányrendezvényekre – a 
német kancellár nem szívesen látott vendég ma a bajor sörsátrakban, így az októ-
beri tartományi választások előtt nem is terveznek olyan CSU-s kampányeseményt, 
amelyre hivatalos lenne.

https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Geist_von_Kreuth
https://www.welt.de/geschichte/article149094209/Kreuth-das-Menetekel-zwischen-den-Unionsparteien.html
https://www.br.de/br-fernsehen/programmkalender/ausstrahlung-432282.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundesweite-csu-bayerische-cdu-konflikte-der-union-15657214.html?premium
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundesweite-csu-bayerische-cdu-konflikte-der-union-15657214.html?premium
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-06/markus-soeder-sebastian-kurz-treffen-asylstreit/komplettansicht
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A MENEKÜLTEKKEL ÚJRA KISZABADULT
A KREUTHI SZELLEM A PALACKBÓL

Az uniópártok közötti legutóbbi konfliktus valójában egy három éve tartó, le-
záratlan fejezet. A vita lényegének a megértéséhez a 2015. szeptember 13-i 
eseményeket érdemes röviden felidézni. Thomas de Maizière akkori belügy-

miniszter a Szövetségi Rendőrség elnökével, Dieter Romann-nal történt hosszas 
egyeztetés után végül úgy döntött, a német–osztrák határon ellenőrzéseket 
vezetnek be, de a tízezresével érkező menekülteket nem fogják feltartóztatni és visz-
szautasítani. Romann – aki egyébként a visszautasítás mellett volt – ugyanis arról 
tájékoztatta a belügyminisztert, hogy a német rendőrség kapacitásai következté-
ben az érkezőket nagyjából egy hétig lehetne feltartóztatni. Thomas de Maizière 
számára azonban ez az opció nem jöhetett számításba: túl nagy lett volna a poli-
tikai ára annak, ha a rendőrök esetleg képtelenek teljesíteni a kiadott parancsot, és 
nem tudják feltartóztatni a határnál a menekülteket.

A CSU ma azzal érvel, hogy a belügyminiszter utasítása visszavonható, és a 
visszautasításnak nincsenek jogi akadályai. A De Maizière döntése mellett érvelők 
a procedúra nehézségeit emelik ki, és szintén az érvényes jogra hivatkoznak. A két 
tábor közötti jogi vita a német menekülttörvény (Asylgesetz) 18. § (4) eltérő értelme-
zéséből fakad. A bekezdés első mondata szerint ugyanis a határátlépést meg lehet 
akadályozni, ha az nem ütközik európai jogi és nemzetközi jogi szabályozásba (De 
Maizière olvasata). A bekezdés második mondatának értelmében a belügyminisz-
térium nemzetközi vagy humanitárius okokból, illetve az ország politikai érdekeinek 
a védelme céljából eltekinthet a kiutasítástól. A CSU értelmezése szerint ez azt je-
lenti, hogy dönthet a kiutasítás mellett.

Attól kezdve egyre fokozódott a politikai eszkaláció az uniópártok között, amit 
csupán néhány gesztusértékű megbékélési szakasz szakított meg. A konfliktus fá-
zisai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

• Az alaphangot a CSU 2015. november 20–21-i müncheni pártnapján tör-
téntek adták meg: Angela Merkel megszégyenített diáklányként 13 percen 
keresztül tűrte, hogy a mellette felszólaló Horst Seehofer a pulpitusról a fejé-
re olvassa a menekültpolitikája hibáit.

• 2016. január 4-én Seehofer a CSU Kreuthban rendezett gyűlésén (ame-
lyen a kancellár is részt vett) előállt a menekültek befogadását éves szinten 
200.000 főben maximalizáló ötletével, ám azt a CDU határozottan ellenezte.

• Nem egészen két héttel később, január 26-án Seehofer egy fenyegető levelet 
küldött Merkelnek, amelyben a kancellár menekültpolitikájának a gyöke-
res megváltoztatását követelte. Mint írta, ellenkező esetben Bajorország 
(Seehofer) az egykori szövetségi alkotmánybíró, Udo Di Fabio szakvélemé-
nye alapján be fogja perelni az alkotmánybíróságnál a német szövetséget 
(Merkelt).

http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__18.html
https://www.youtube.com/watch?v=K-3I5R-nd9g
https://www.youtube.com/watch?v=K-3I5R-nd9g
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/csu-klausur-kreuth-seehofer-fordert-obergrenze-200-000-a-1070390.html
http://blogs.deutschlandfunk.de/berlinbruessel/2016/01/26/in-erwartung-einer-antwort-verbleibe-ich-ein-brief-aus-muenchen/
http://blogs.deutschlandfunk.de/berlinbruessel/2016/01/26/in-erwartung-einer-antwort-verbleibe-ich-ein-brief-aus-muenchen/
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• Február 9-én a CSU-elnök a Passauer Neuer Presse című napilapnak adott 
interjúban Merkel 2015. szeptember 4-i döntését (a budapesti Keleti pálya-
udvarról gyalog elindult menekültek átvételét) „a jogtalanság uralmának“ 
nevezte.

• 2016. november 4-én történt meg első ízben, hogy Angela Merkel nem vett 
részt a CSU pártnapján; helyette Volker Kauder frakcióvezető képviselte a 
CDU-t.

• November 20-án Merkel bejelentette, hogy negyedszerre is indul a kancel-
lári címért. Horst Seehofer csak 2017. február 6-án adta a CSU áldását a 
közös jelöltre, Merkelre. A befogadhatók számának felső határa kérdésében 
továbbra sem született egyezség a pártok között. A választások közeledtével 
kezdetét vette a két testvérpárt közötti enyhülési folyamat.

• Április 1-jén Seehofer egy interjúban Merkelt az uniópártok legnagyobb „ütő-
kártyájának” nevezte, s kijelentette, hogy csakis „vele lehetséges megnyerni 
a választásokat, senki mással”.

• Július 1-jén nyilvánosságra hozták az uniópártok választási programját, 
melyben nem szerepelt a menekültek felső határa. Horst Seehofer augusz-
tus 20-án az ARD-nek adott nyári interjúban már el is határolódott a témától, 
s az a továbbiakban már nem szerepelt a CSU kormányalakítási hajlandósá-
gának a feltételéül.

• Szeptember 24-én az uniópártok megnyerték ugyan a parlamenti válasz-
tást, de a közös történelmük legrosszabb eredményét érték el.

• Október 8-án a két párt az évente befogadható menekültekre vonatkozóan 
egy rugalmas keretszámban, 200.000 fős „lélegző plafonban” egyeztek meg. 
A „felső határ” kifejezést nem említette az egyezség, a német határokon való 
feltartóztatás és visszautasítás lehetőségét a pártok elvetették.

• November 19-én a német Szabad Demokrata Párt (Freie Demokratische 
Partei, FDP) megszakította az ún. Jamaica-koalíciós tárgyalásokat. A CSU 
kitartott Merkel mellett, aki a régi koalíciós társhoz, az SPD-hez fordult.

• Az uniópártok és az SPD 2018. március 12-én aláírták a koalíciós szerződést. 
Seehofer az új nagykoalíció belügyminisztere lett, s még aznap meghirdette 
a gyorsabb menekültügyi eljárásokról és konzekvens kiutasításokról szóló 
„mestertervét”. Március 14-én a Bundestag negyedik alkalommal választot-
ta meg Merkelt kancellárnak.

• Horst Seehofer március 15-én, belügyminiszterségének első napján kijelen-
tette, hogy az „iszlám nem része Németországnak”. Merkel elhatárolódott 
Seehofer kijelentésétől.

Az uniópártokon belüli menekültvita a kompromisszumos megoldások és a ko-
alíciós szerződés ellenére június közepére ismét kiújult. A CSU – a tavaly októberi 
kompromisszumot felrúgva – azt követelte, hogy minden olyan migránst utasít-
sanak vissza a német határon, akit már egy másik EU-s országban regisztráltak. 
Angela Merkel figyelmeztette Horst Seehofert, hogy a kormány általános politikai 
irányának a meghatározása (Richtlinienkompetenz) a német alaptörvény 65. cikke 

https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/1958889_Seehofer-unterstellt-Merkel-Herrschaft-des-Unrechts.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-11/csu-seehofer-merkel-parteitag-fluechtlingskrise
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-11/csu-seehofer-merkel-parteitag-fluechtlingskrise
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-11/presse-konferenz-angela-merkel-kanzlerkandidatur-cdu-chefin
http://www.sueddeutsche.de/politik/bundestagswahl-merkel-jetzt-auch-kanzlerkandidatin-der-csu-1.3365826
http://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/seehofer-lobt-die-kanzlerin-merkel-ist-unser-trumpf-14952567.html
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/170703regierungsprogramm2017.pdf?file=1&type=field_collection_item&id=9932
https://www.tagesschau.de/inland/btw17/seehofer-sommerinterview-obergrenze-101.html
http://kki.hu/assets/upload/19_KKI-elemzes_DEU_Molnar_20171012.pdf
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-10/unionsparteien-csu-cdu-gespraeche
http://kki.hu/assets/upload/31_KKI-elemzes_DEU_Molnar_20171123.pdf
http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-elemzesek/ismetles-vagy-ujrakezdes-a-negyedik-merkel-kormany/481
http://www.sueddeutsche.de/politik/integration-seehofer-der-islam-gehoert-nicht-zu-deutschland-1.3908644
http://www.sueddeutsche.de/politik/integration-seehofer-der-islam-gehoert-nicht-zu-deutschland-1.3908644
https://www.welt.de/regionales/bayern/article177757688/Asylstreit-Merkel-bekommt-zwei-Wochen.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_65.html
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értelmében a kancellár, és nem a belügyminiszter feladata. A kisebbik testvérpárt 
elnöksége végül két hetet adott a kancellárnak arra, hogy európai megoldást talál-
jon a CSU problémáira. Az a tény, hogy Merkelnek figyelmeztetnie kellett Seehofert, 
hogy nem a bajor pártelnök hordja a marsallbotot, illetve hogy a nyilvánosság előtt 
nem utasította el a CSU ultimátumát, a kancellár gyengeségének a jeleiként volt 
értékelhető.

Hiába tartott Jean-Claude Juncker Merkelnek a német belpolitikai helyzet or-
voslására egy EU-s minicsúcsot, és hiába született megállapodás migrációügyben 
a június végi EU-s állam-, illetve kormányfői csúcsértekezleten, Horst Seehofer úgy 
értékelte, hogy mindez nem jár olyan eredménnyel a migráció megfékezésében, 
mint a határokon történő visszautasítás. A kancellár számára, aki végig egy kö-
zös európai megoldás mellett érvelt, a nemzeti intézkedések továbbra sem jöhettek 
szóba: ha beindul a dominóeffektus, és a belső tagállamok mindegyike a külsők felé 
tolja a migránsokat, akkor azok meg fogják tagadni az érkezők regisztrálását, mivel 
végül úgyis mindenki a külső tagállamokban kötne ki.

A CSU tehát nem fogadta el Merkel eredményeit; a konfliktus innentől fogva el-
kerülhetetlen volt. A párt elnökségének július 1-jei (nyolcórás) ülésén Horst Seehofer 
három opciót vázolt fel a résztvevők előtt: engedni a visszautasítás kérdésében, 
ezáltal a hitelességet kockáztatni; keménynek maradni a saját álláspont képvi-
selésében, s ezzel a CDU-val való szakítást kockáztatni; illetve ő maga vállalja a 
felelősséget, és lemond. Már bőven éjfél után járt az idő, amikor a müncheni párt-
központból megérkezett a hír, hogy Horst Seehofer minden pozíciójáról lemondott. 
A visszalépéstől való visszalépés mindössze néhány perccel később következett 
be: Seehofer „visszalépése” ugyanis egy újabb ultimátumba csapott át, hiszen a 
lemondását a CDU-val való megegyezéstől tette függővé.

Angela Merkel nem kívánta kockáztatni a CSU-val való szakítást, ezért a konf-
liktus további eszkalációja helyett inkább megegyezett a bajor testvérpárttal. Az 
uniópártok közötti hárompontos megállapodás megvalósíthatósága már az aláírás 
pillanatában is igencsak kétséges volt, ugyanakkor az egyezséget a CSU a köz-
vélemény előtt egyértelmű sikerként tudta demonstrálni. A három pont: gyorsított 
menekültügyi eljárások a német–osztrák határon felállított tranzitcentrumokban; a 
menekülteknek a közigazgatási szerződések alapján történő visszaszállítása abba 
az EU-s országba, ahol először regisztrálták őket; illetve ilyen szerződés híján az il-
lető visszatessékelése Ausztriába (amit szintén egy egyezmény szabályozna). Horst 
Seehofer megtartotta a pozícióját, és az uniópárti egyezséget egy, a jövőre nézve 
„nagyon tartható megállapodásnak” nevezte.

Seehofer a magyar miniszterelnök berlini látogatásával egy időben Bécsben 
tárgyalt, hogy érvényt szerezzen a három nappal korábban kötött megállapodás-
nak. A találkozót megelőzően Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár a Bild 
újságnak adott interjúban leszögezte: nem történhet meg, hogy „Ausztriát a né-
met politika hibáiért büntessék”. Sebastian Kurz osztrák kancellár a Seehoferrel 
közös sajtótájékoztatón – Strachénál finomabb hangnemben – kijelentette, hogy 
Németország nem fog intézkedéseket hozni „Ausztria hátrányára”. Seehofer pedig 
maga ismerte el, hogy német részről nem akarják „Ausztriát olyan menekültekért 

https://www.politico.eu/article/angela-merkels-migration-mini-summit-gives-brussels-major-headache-matteo-salvini/
https://www.politico.eu/article/eu-leaders-reach-consensus-on-migration-at-summit-angela-merkel/
http://www.sueddeutsche.de/politik/seehofer-ruecktritt-chronik-eines-dramatischen-abends-1.4036815
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/horst-seehofer-tritt-von-allen-aemtern-zurueck-a-1216050.html
https://derstandard.at/2000082695361/Die-Einigung-von-CDU-und-CSU-im-Wortlaut
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-in-der-union-und-ploetzlich-steigt-doch-noch-weissblauer-rauch-auf-1.4038189
https://www.bild.de/politik/ausland/migrationspolitik/werden-sie-zurueckweisungen-an-der-grenze-akzeptieren-herr-strache-56218260.bild.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/asylpolitik-horst-seehofer-sebastian-kurz-oesterreich-wien
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felelőssé tenni, akikért mások azok” (értsd: Olaszország és Görögország). A július 
5-i találkozón világossá vált, hogy az osztrákok semmi esetben sem hajlandóak 
átvállalni a máshol regisztrált menekülteket – a három nappal korábban megkötött 
uniópárti „nagyon tartható” megállapodás így tarthatatlanná vált.

Az uniópártok közötti menekültvita aktuális fejezetének a lezárásához a koalíci-
ós társ SPD-re volt szükség, amely a testvérháborút eddig jóformán a „partvonalról” 
szemlélte. A CDU, a CSU és az SPD kompromisszumos egyezménye még július 
5-én este megszületett. A megállapodás értelmében a német határon ún. transz-
fercentrumokat alakítanak ki (mivel az SPD „szótárából” már 2015-ben kihúzták a 
CSU által követelt „tranzitcentrum” szót, a szemantikai vitában ez lett a közös neve-
ző), már meglévő rendőrségi létesítményekben, ahonnan azon menekülteket, akiket 
másutt már regisztráltak, és beadták a menekültügyi kérvényüket, a hatóságok 48 
órán belül visszajuttatják az illetékes országba. Azokat, akiket már regisztráltak 
ugyan, de még nem nyújtottak be menekültkérelmet, gyorsított eljárásban igye-
keznek majd visszajuttatni a regisztráció szerinti országba. Mindkét esetben a már 
említett bilaterális közigazgatási szerződésekre van szükség, melyek megkötéséért 
a belügyminiszter felelős.

A három párt megegyezett abban is, hogy még idén egy ún. szakmunkaerő-
bevándorlási törvényt megalkotnak. A bevándorlási törvény az SPD régi követelése 
volt, ennek megfelelően a saját sikerükként igyekeztek azt a közvéleménynek tálalni 
(jóllehet néhány hónappal korábban a három párt közösen állapodott meg róla a 
koalíciós szerződésben). A pártok vezetői elégedetten távoztak a megbeszélésről: 
Andrea Nahles SPD-elnök szerint megakadályozták az „egyoldalú nemzeti intéz-
kedéseket”, Horst Seehofer nyilatkozata alapján az egyezség „ától cettig olyan, 
amilyent egy felelős miniszter kívánhat”. A berlini köztársaságban viszonylagos 
nyugalom állt be a nyári szünetre.

„FOLYT. KÖV.” OKTÓBER 14-E UTÁN?

Amikor a bajorok szemére vetik a makacs hozzáállásukat, a szokásos CSU-s 
válasz úgy hangzik, hogy valójában csakis az ügyről van szó, nem szemé-
lyi vagy hatalmi kérdésekről. Amennyiben ez így van, az uniópártok aktuális 

konfliktusában a CSU az „ügy” érdekében nem sokat tudott elérni, cserébe rengeteg 
mindent kockára tett. A migránsoknak a határon történő feltartóztatása és vissza-
szállítása érdekében sem a német állam, sem a bajor kormány nem fog egyoldalú 
intézkedéseket foganatosítani – azok sikeres megvalósulása az uniós partnerekkel 
való együttműködési hajlandóságtól függnek. Merkel „európai megoldásra” irá-
nyuló vezérelve végső soron célt ért: a bilaterális szerződések esszenciális részei 
maradtak a koalíciós egyezménynek. Feltehetjük a kérdést, hogy akkor mégis miért 
volt érdeke a CSU-nak, hogy a márciusi kormányra kerülés után néhány hónappal 
ismét kiélezze a testvérpárttal való konfliktust?

http://www.sueddeutsche.de/politik/migrationspolitik-koalition-einigt-sich-auf-asyl-schnellverfahren-und-einwanderungsgesetz-1.4043202
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2018/03/2018-03-14-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=B6FE09BF189FE51847C90EE203228224.s4t1?__blob=publicationFile&v=6
https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Die-CSU-beteuert-Uns-geht-es-um-die-Sache-id51379291.html
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„Le kell zárni a jobbszárnyat” – vonta le a tavaly szeptemberi választások után a 
következtetést Horst Seehofer, emlékeztetve Franz Josef Strauß híres kijelentésére, 
melyben kijelölte a CSU helyét a német politikában: „tőlünk jobbra csak a fal van”. 
A CSU és a fal között Strauß óta felnőtt egy országos politikai erő, az Alternatíva 
Németországnak (Alternative für Deutschland, AfD), amely ma már a Bundestag leg-
nagyobb ellenzéki pártja. Strauß egykori NPD-problémája igen hasonlatos Seehofer 
és Söder mai AfD-problémájához. Ezért a CSU-vezetés a tavaly szeptemberi fias-
kó után valószínűleg a következő stratégiát fogalmazta meg magának az október 
14-i tartományi választásra: konfrontatív kurzus Merkellel és a CDU-val szemben, 
amelynek célja az AfD folyamatos kiszorítása a politikából (és a szavazók vissza-
nyerése).

Amennyiben a CSU valóban ezt a célt követi, akkor annak sikeressége egyelőre 
a negatív tartományban van. A bajor párt ugyanis a legutóbbi uniópárti konflik-
tus után 2-3 százalékot veszített a népszerűségéből, így jelenleg 40 százalék alá 
mérik. A Forsa intézet egy friss felmérése szerint a bajorok a tartomány legna-
gyobb problémájának – a menekülteket megelőzve – első helyen a CSU-t említik. 
A konfrontációs kurzus egyelőre tehát nem tűnik kifizetődőnek, hiszen az uniópárti 
szavazók (ellentétben például az SPD szimpatizánsaival) a nyilvános viták helyett 
hagyományosan jobban szeretik a problémákat a „családon belül” megbeszélni, ki-
felé pedig harmóniát demonstrálni. A jelen állás esetén egész biztosan nem jönne 
össze októberben a CSU legitimitását biztosító „50 százalék plusz egy”.

Ha a párt a konfrontációs kurzusnak valóban értelmet akart volna adni, és 
Seehofer valós kárt okozni Merkelnek, akkor a CSU-elnök kitartott volna a vissza-
lépése mellett. A CDU-n belül is hallatszottak olyan hangok, amelyek alapvetően 
támogatták a CSU Merkellel szembeni kemény kiállását (ahogy azt Armin Laschet, 
Észak-Rajna–Vesztfália CDU-s miniszterelnöke egy politikai vitaműsorban is elis-
merte). A végsőkig küzdő belügyminiszterre könnyen rá lehetett volna aggatni az 
„áldozat” szerepét, a kancellár pedig szembetalálta volna magát a teljes CSU-val 
és a saját pártjának egy részével. Seehofer elképesztő fordulatait és sorozatos ulti-
mátumait viszont már nem tolerálta a CDU, így a párt egy emberként felsorakozott 
Merkel mögé.

Az októberi tartományi választásig már nincs sok idő, így nem valószínű, hogy 
komoly változás történik a CSU vezetésének a személyi összetételében. Október 
14-ét követően azonban – különösképpen, ha a választások eredménye esetleg 
a CSU számára kedvezőtlenül alakul – megkezdődhet a hatalmi harc a kisebbik 
uniópárton belül. A főszereplők a párt keményvonalasai lesznek: Markus Söder (ba-
jorországi miniszterelnök) és Alexander Dobrindt (a CSU tartományi csoportjának 
az elnöke a Bundestagban). Horst Seehofer pedig, akinek a népszerűségét rendkí-
vüli módon megtépázta a legutóbbi testvérharc, várhatóan béna kacsaként csak 
szemlélője lesz a CSU-n belüli jövőbeli küzdelmeknek.

https://www.welt.de/newsticker/news1/article168989600/Seehofer-will-nach-Wahldebakel-rechte-Flanke-der-Union-wieder-schliessen.html
https://www.bundestagswahl2017.bayern.de/
https://www.bundestagswahl2017.bayern.de/
https://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/bayern.htm
https://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/bayern.htm
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-06/unionsstreit-csu-bayern-problem-forsa-umfrage
https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner/grenzwertiger-asyl-kompromiss-bleiben-nur-verlierer-sendung-vom-5-juli-2018-100.html
https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/index.html
https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/index.html

