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Ur Den Kommunistiska Internationalen N:o 2 (dec 1920) 

Mot Ungerns bödlar! 
TILL ALLA LÄNDERS PROLETÄRER 

Arbetare! Arbeterskor! I dessa dagar, då Sovjetryssland segerrikt tillbakavisar angreppen från 
den polska adelns förbrytarklick; i dessa dagar, då i hela världen en våg av arbetarhat höjer sig 
mot de kapitalistiska regeringarna; i dessa dagar, då revolutionens proletärer på 
Kommunistiska Internationalens kongress fullbordar den mångmiljonhövdade arbetararméns 
väldiga sammanslutning; i dessa dagar finnes det ett land, som är bestrött med liken av våra 
bästa revolutionskämpar. Detta land är Ungern. 

Det internationella kapitalet, detta vidriga och skändliga odjur, har krossat den unga 
sovjetrepubliken i Ungern. Till ett fälttåg mot denna republik hade alla krafter i den gamla 
världen förenat sig: de hantvärksmässiga mördarna i generalsrock och kristenhetens präster; 
Londons bankirer och Rumäniens adliga slödder; Frankrikes ockrare och socialförrädarna i 
alla länder; de svarta soldenärerna och civilisationens ociviliserade kulturbärare. Trängd och 
knuffad från alla sidor, med sönderbrutna armar och ben, har den ungerska sovjetrepubliken 
under outsägliga kval dött på kontrarevolutionens Golgata, men blott för att åter uppstå, så 
snart vi kan ila till dess hjälp. Denna bestialiska kontrarevolution, som ledes av 
officersligornas avskum, den av engelsmännen besoldade amiral Horthy, dansar nu sin 
fasansfulla ringdans på arbetarnas döda kroppar. Det finnes ingen grymhet, ingen nedrighet, 
ingen djurisk fräckhet, som det tygellösa våldet och de kristligt sinnade generalernas 
”ordning” icke tager i sin tjänst. 

Tusenden är hängda eller arkebuserade, tiotusenden är kastade i fängelse, pryglade och 
försåtligt lönnmördade, nedkastade i kloaker, spårlöst försvunna, rånade, våldförda, 
lemlästade genom tortyr – detta är den ”ordning” som ”återupprättats” av det demokratiska 
Nationernas Förbund med tillhjälp av den II. Internationalens hjältar. ”Ve de besegrade!” 
ropar den engelske översten och fortsätter att skjuta ner kommunistiska arbetare. ”Ve de 
besegrade!” ropar den djuriske godsägaren och våldtager en arbetarkvinna. ”Ve de 
besegrade!” ropar den vit-gardistiske fångknekten och sätter de ännu icke begravda arbetarna 
bakom lås och bom. 

Proletärer! Arbeterskor! I denna stund, då rasslet och knakandet från det sönderslagna 
ungerska proletariatets ben och knotor når våra öron, har vi en plikt, en oeftergivlig plikt att 
höja vår stämma och hejda de borgerliga bödlarnas förbrytarhand, dessa bödlar, som flår 
människor levande, som tvingar dem att äta sin egen avföring, som våldtager kommunistiska 
kvinnor och sprättar upp deras buk! Till och med kapitalets egna lakejer, de socialpatriotiska 
fackföreningshjältarna i Amsterdam, har, förskräckta av sin egen uselhet, förklarat det vita 
Ungern i bojkott. Och deras kommission har fastslagit den engelska regeringens och hela 
Horthyligans tusentals plundringar och skändliga ogärningar. Och så har det kommit sig, att 
dessa socialpatrioter blivit två gånger förrädare, förrädare mot sitt eget förräderi. På sin 
världskongress vänder sig Kommunistiska Internationalen i miljoner arbetares namn, på 
tröskeln av världskriget mot kapitalismen, till hela jordens proletariat med följande upprop: 
Res er alla till kamp mot Ungerns bödlar! Använd i denna kamp alla till buds stående medel! 
Stoppa ammunitions- och vapentågen! Spräng i luften varje militärtransport, som går till 
Horthy-Ungern! Oskadliggör de officerare, som ilar iväg till mord på Ungerns arbetare! 
Förstör genom en mäktig våg av oupphörligt upprepade sträjker all vapenproduktion utan 
undantag! Beväpna eder själva! Ansträng eder av alla krafter, både i ord och gärning, att 
upplösa imperialismens armé! Omgiv mördarnas och bödlarnas land med en mur av hat! 
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Arbetare! Genom er likgiltighet gör ni er själva till bödlarnas medhjälpare! Träd alla som en 
man in i stridsmännens led! Rädda er proletära heder! Rädda det stackars lidande ungerska 
proletariatet! Arbetare i Ungern! Fatta mod! Hela världens proletariat står på eder sida. 
Kommunistiska Internationalen sänder eder uttrycket för sin kärlek och sitt broderskap. 

Sovjetungern har dött! Leve Sovjetungern! 
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