Interlingua:
a modern latin
Hogyha Ön egy vagy több mondatot
megértett, lehet, hogy beszéli az
Interlingua, mesterséges nyelvet,
anélkül, hogy tudna róla. A
mesterséges nyelvek nem természetes
nyelvek, hanem bizony kritériumoknak
megfelelően lettek létrehozva.
Az Interlingua megértése kifejezetten
egyszerű azok számára, akiknek az
anyanyelve az újlatin nyelvcsoporthoz
tartozik, vagy ha már tanultak latint
vagy újlatin nyelvet.
Elméletileg legalább 850 millió,
újlatin nyelveket beszélő, személy
képes az Interlingua alapjainak
megértésére.

Az Interlingua az európai nyelvek
közös szókincsén alapul. Ezeknek a
közös szavaknak ugyanaz a jelentésük,
de eltérő a kiejtésük és a helyesírásuk.
Például olyan szavak, mint Medizin,
Musik, Radio, System stb.. A német
nyelvben és a nem újlatin nyelvekben
is sok nemzetközi szó megtalálható.
A nyelvtan logikus. Az Interlingua
például csak a 'le' és az 'un' névelőket
használja. A ragozás mindig egy
ragozatlan igéből és egy ragozott
személyes névmásból áll. Például: io
parla, tu parla, nos parla, vos parla
stb.. A kivételek elkerülésével a gyors
tanulási siker garantált.

Az Interlingua az optimális
közvetítőnyelv Európa számára!

Az Interlingua
megkönnyíti a
nemzetközi
kommunikációt!
QUE ES INTERLINGUA?
Interlingua es un lingua complete
perfecte pro le communication
international a causa de su
vocabulario international e un
grammatica totalmente regular – sin
exceptiones. Centos de milliones
comprende Interlingua a prime vista.
Interlingua functiona in casa, in
scholas, in officios - in omne locos,
ubi on necessita communication sin
frontieras. Il ha multe materiales – sur
papiro e electronic : litteratura
original o traducite, belletristic o
professional, magazines o brochures,
e-libros, sitos in le Internet. Le
avantages es numerose.

www.instituto-erasmo.de

Kik vagyunk mi?

Interlingua:

Az Interlingua nemzetközi, mesterséges

a semleges
közvetítőnyelv

nyelv, ami összeköti Európát: ebből az
ötletből született meg az Erasmus-Institut
für Interlingua e.V..
Ez a nonprofit szervezet az Interlingua
mesterséges nyelv alappillére
Németországban, Ausztriában és más német
nyelvterületeken. A gyűléseken
eszmecserét folytathatnak az Interlingua és
Európa iránt érdeklődők.
A célunk, az Interlingua, és annak
előnyeinek megismertetése Európa
számára, német nyelvterületeken.

Kapcsolat:
Az Interlingua-ról és tevékenységeinkről, illetve
a németországi és ausztriai kapcsolatainkról
bővebben az alábbi weboldalakon tájékozódhat:

„Bon die!“
„Como sta tu?“
„Parla tu interlingua?“

www.instituto-erasmo.de
info@instituto-erasmo.de

„Io me appella Phillip.“
„Io te ama.“

Köszönjük szépen a támogatást!
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