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Tippek 
Tipp 1: A “mattampa puang lé ri batara” mondat kétszer is megismétlődik a latin ábécéval írt 
feladatrészben. Tudsz olyan karaktersorozatot találni a bugi szövegben, ami kétszer ismétlődik? Használd ezt a 
részletet segítségképpen a többi szövegrészlet megtalálásához. 
Tipp 2: Gondolj a jelekre szótagokként és nem betűkként. 

 
A lontara írásmód 
Mindegyik jel egy szótagot jelképez. Lontara egy ún. abugida: a jelek nagyobbik, legfontosabb részei jelképezik a 
kezdeti mássalhangzó(ka)t míg a kisebb hangsúlyjelek a magánhangzókat képviselik. 

 
Amikor nincs magánhangzónak megfelelő jelölés, akkor az alapmagánhangzót, az a-t kell 
“beilleszteni”.  

 
Íme a lontara mássalhangzói, a bugi szövegben való megjelenésül sorrendjében:  

 

 
 
Érdekesség képpen, a következő mássalhangzók is a lontarához tartoznak, bár nem voltak benne a feladatban: 

 
 

Bár néhány bugi szótagnak van szótagvégi mássalhangzója, lontarában nincs mód ezeknek a 
mássalhangzóknak a jelölésére. Tehár az  -ng és a  -q, amik sokszor szerepelnek szótagvégként, a lontara 
írásban kimaradnak. Kettős mássalhangzók, mint például a mattampa szóban, egy mássalhangzóként 
(matampa) vannak kezelve. A szóközök is kimaradnak. 

Az egyedüli pontozási jel egyaránt jelképezi a pontot és a vesszőt:    
 

Hivatkozás a lontarai írásmódra: http://en.wikipedia.org/wiki/Lontara_alphabet
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Az összeillesztett vers 
Lé namasuaq mua na sia                                Nincs ember 
mattampa Puang lé ri batara,                          hogy az isteneket Úrnak hívja, 
mappaleq wali ri Pérétiwi.                              vagy az Alvilágnak áldozatot tegyen. 
Tammaga Puang muloq séua rijajiammu,      Úr, miért nem küldöd le az egyik gyermeked, 
tabareq-bareq ri atawareng,                           és bújtatod emberi testbe a földön, 
ajaq naonro lobbang linoé                              ne hagyd, hogy a világ üres legyen és 
makkatajangeng ri atawareng.                        a föld pedig lakatlan. 
Teddéwata iq, Puang, rékkua masuaq tau      Te nem vagy isten, Úr, ha nincsenek emberek 
ri awa langiq, lé ri ménéqna Pérétiwié,          a mennyország alatt, az Alvilág fölött, 
mattampa Puang lé ri batara.                          hogy az isteneket Úrnak nevezzék. 

 
A bugi szöveg és fordítása Sirtjo Koolhof írásából származik: 
http://www.sabrizain.org/malaya/library/lagaligo.pdf 

 
Megoldások 
1.Feladat 
1. B 
2. E 
3. D 
4. I 
5. H 
6. A 
7. C 
8. J 
9. G 
10. F 

 
2.Feladat 

  úr = puang 
alvilág = pérétiwi VAGY pérétiwié 
föld = atawareng 

 
 
3.Feladat  

Sulawesi                            Amparita           
 

La Galigo                Tenriabéng          
 

 
Tompoq Tikkaq 


