Budapeste-Viena

Mais informação sobre a Áustria-Hungria

Áustria-Hungria, também conhecido por outros nomes e muitas vezes referido como o Império
Austro-Húngaro, foi uma união constitucional do Império Austríaco (os reinos e terras
representado no Conselho Imperial, ou Cisleithania) e do Reino da Hungria (Terras de a Coroa
de Santo Estêvão ou Transleitânia) que existia 1867-1918, quando desmoronou em
consequência da derrota na Primeira Guerra Mundial I. a união foi um resultado do
compromisso austro-húngaro de 1867 e entrou em existência em 30 de março 1867, quando o
compromisso foi ratificado pelo Parlamento húngaro. Áustria-Hungria consistiu em duas
monarquias (Áustria e Hungria), e uma região autónoma: o Reino da Croácia-Eslavônia sob a
coroa húngara, que negociou a liquidação croata-húngaro (Nagodba) em 1868. Foi governado
pela Casa de Habsburgo e constituiu a última fase na evolução constitucional da Monarquia de
Habsburgo. As capitais foram Viena Budapeste . Após as reformas de 1867, o austríaco e os
estados húngaros eram co-iguais. O compromisso exigido renovação regular, assim como a
união aduaneira entre os dois componentes da união. Relações Exteriores e os militares ficou
sob a supervisão conjunta, mas todas as outras faculdades governamentais foram divididos
entre os respectivos estados.

Áustria-Hungria era um Estado multinacional e uma das grandes potências do mundo na
época. Áustria-Hungria foi geograficamente o segundo maior país da Europa depois do Império
Russo, em 621,538 km2 (239.977 MI quadrado), eo terceiro mais populoso (depois da Rússia e
do Império Alemão). O Império construiu a indústria de construção de máquinas quarta maior
do mundo, depois dos Estados Unidos, da Alemanha e do Reino Unido da Grã-Bretanha e
Irlanda.

Mais informação sobre Budapeste

" Budapeste " é a combinação dos nomes das cidades Buda e Peste, que foram (em conjunto
com Óbuda) unidos em uma única cidade em 1873. Uma das primeiras ocorrências
documentadas do nome combinado "Buda-Peste" foi em 1831 no livro "Világ" ( "World" /
"Light"), escrito pelo conde István Széchenyi.

As origens dos nomes Buda e Peste são obscuras. Segundo as crónicas da Idade Média, o
nome do Buda vem do nome do seu fundador, Bleda (Buda), irmão do governante Hun Átila. A
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teoria de que "Buda" foi nomeado após uma pessoa também é suportado pelos estudiosos
modernos. Uma explicação alternativa sugere que Buda deriva do вода palavra eslava, voda (
"água"), uma tradução do nome latino Aquincum, que foi o principal assentamento romano na
região.

Há também várias teorias sobre a origem do nome de Pest. Uma das teorias afirma que a
palavra "Pest" vem desde os tempos romanos, já que havia uma fortaleza (
"Contra-Aquincum") nesta região que foi referido como "Pession" por Ptolemaios. De acordo
com outra teoria, Pest origina da palavra eslava para cave (mais estreitamente relacionadas
com macedônio búlgara e: пещера, Peştera), ou um forno em referência a uma caverna de
chamas.
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