
Honvéd főhadnagy az Ostenburg 
különítményből
Hungarian first lieutenant from the Ostenburg Detachment

Ostenburg Gyula őrnagy zászlóalja bevonul Sopronba,
1921. augusztus

Major Gyula Ostenburg’s battalion marches in Sopron,
August 192

A nyugat-magyarországi felkelők első rohamcsoportja,
1921. szeptember

The first assault squad of the Western Hungarian insurgents,
September 1921

A Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottság vezetői 
az 1921. december 4-én megtartott népszavazás 
alapján Magyarországhoz csatolt Sopronban.
Első sor balról jobbra: Gorton angol, Hamerin 
francia, Guilleaume Árpád magyar és Antonio 
Ferrario olasz tábornokok.
1922. január

Leaders of the Military Inter-Allied Commission of Control
in the re-annexed city of Sopron after the referendum
held on 4 December 1921. In the first row from left to right:
British General Gorton, French General Hamerin,
Hungarian General Árpád Guilleaume
and Italian General Antonio Ferrario.
January 1922

Nyugat-magyarországi felkelők, 1921
Insurgents of Western Hungary, 1921
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NYUGAT-MAGYARORSZÁG
KÉRDÉSE
A békeszerződésekben Magyarország három vármegyéjének nyugati peremét 
(Burgenland) Ausztriának ítélték a győztesek. Antant-nyomásra 1921 
augusztusában megkezdődött a magyar katonaság és a közhivatalok kivonása, ám 
a beérkező osztrák erők ellen fegyveres ellenállás bontakozott ki. Sopront és 
környékét Ostenburg Gyula különítményesei szállták meg, a hivatalosan kiürített 
területeken pedig, Felsőőr központtal Prónay Pál kiáltottaki a „Lajta Bánságot”. 
A konfliktus a soproni népszavazással rendeződött, a város és környéke magyar 
kézen maradt. A helyi királypárti érzelmű különítmények a második királypuccs 
után teret és presztízst vesztve beolvadtak a Nemzeti Hadseregbe. 

The western periphery of three counties of Hungary (Burgenland) were provided 
by the winners for Austria in the Peace Treaty. The withdrawal of the Hungarian 
armed forces and public administration was started in August 1921 upon the 
pressure of the Allies, yet resistance to the incoming Austrian forces evolved. 
Sopron and its environs were invaded by Gyula Ostenburg’s detachment, whilse 
in the area officially evacuated Pál Prónay declared the “Banate of Leitha” with 
its headquarters in Felsőőr. The conflict was settled by the referendum held in the 
city of Sopron. The consequence was that both the town and its environs 
remained under Hungarian control. By losing range and prestige, the local 
royalist detachments were integrated into the National Army following the 
former king’s second coup attempt.


