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Angelidisz Vaszilisz 
 

Gondolatok a görög ABC („alfa-béta”) körül∗ 
 

I. BEVEZETÉS 
 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon 
itt lehetek, és megoszthatom néhány gondolatomat 
Önökkel. 
Bakk István barátomék kerestek fel azzal a kérés-
sel, hogy tudnék-e segítséget nyújtani kutatásaik-
hoz, mert úgy érzik a görög abc olvasása és átírási 
szabályai miatt a kutatásaik meg-meg akadnak. 
Természetesen boldogan vállaltam, mert tanulmá-
nyaim során, sokszor találkoztam a görög eredetre 
való utalással. Nem véletlen, hogy korábban az 
ógörög nyelv tanulása elengedhetetlen volt a ma-
gát műveltnek tartó ember számára. 
 

Az első szövegek Európában a matematika, fizika, 
csillagászat, jogi, orvosi, történelem, gasztronó-
mia, stb. ezen a nyelven íródtak, és e nyelvből fej-
lődtek ki a ma is használatos tudományok és mű-
vészetek nyelvei. Gondoljunk csak pl. az első 
 

ső írott, színművekre, a homéroszi eposzokra, az 
Újszövetségre, a Bizánci Birodalom archívumaira. 
Azt gondolom, a magyarság kutatásához is elen-
gedhetetlen a görög-ógörög nyelv, legalább is a 
görög nyelven való olvasás szükségessége. Erre az 
egyik legkiemelkedőbb példa, a sokak által jól is-
mert Moravcsik Gyula, aki a görög nyelv kiváló is-
merőjeként készítette el művét, az „Árpád-kori 
magyar történet bizánci forrásai” (1988) címen, 
vagy a magyar-görög tanulmányok sorozatból is-
mert Gyóni Mátyás, aki „A magyar nyelv görög 
feljegyzéses szórványemlékei” (1943.) c. művét 
alkotta meg. Ezek a művek nem jöhettek volna 
létre a görög nyelv írásának ismerete nélkül. 
Érdekességként szeretném kiemelni, hogy a ma 
beszélt angol nyelv, 6000 (!) görög szót tartalmaz, 
mely alátámasztja az előbb leírtakat. 
Az 1. képen néhány görög eredetű, angol szót lát-
hatunk. 

 

 
 

(1. kép)∗ 

                                                 
∗ Elhangzott 2016. augusztus 2-án Miskolcon, a XXI. Magyar Őskutatási Fórumon. 
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II. A GÖRÖG „ABC” 
 

Napjainkban egyfajta felvilágosodás történik, ami-
kor is a nemzeti kultúrák újra értelmezik és felfe-
dezik, ill. felszínre hívják saját identitás-erősítő 
múltjukat, gondolataikat. 
Így találtam meg a most következő videó rész-
letet, melyet az egyik beszélgetésünk során leját- 

szottam Bakk Istvánnak és feleségének, Erzsébet-
nek, akik meggyőztek arról, hogy bár zenészként 
dolgozom, kérik, hogy adjam át ezeket a gondola-
tokat Önöknek, mert itt ennek helye lehet. 
 
 
„Elliniko alfavito” – Manolis Lambrakis /  /  /  /  film 
vetítése  
 

 
Az elhangzott szöveg tehát: 

 

 
 

(2. kép) 

 
Aki beszélt, Dr. Emmanuel Lambrakis – orvos 
(sebész traumatológus), az „End National Dept” 
nevű amerikai szervezet elnöke. A szervezet célja: 
Görögország szellemi, infrastrukturális és 
pénzügyi-gazdasági újraszervezése. 
 
Érdekes ez az Amerikában szerveződő jelenség, 
ismerve Görögország jelenlegi gazdasági hely-
zetét, szerepét Európában… 
De maradjunk a témánál, a hallott szövegnél, 
mely természetesen önmagánál többet jelent, nem 
véletlenül került előadásom elejére. 
A szöveg aktualitását erősíti, amit az imént emlí-
tettem – mely szerint, korunkban a nemzeti kul-

túrák újra értelmezik saját identitásukat, ennek 
egyik legmegfoghatóbb bizonyossága, az adott 
nemzet írásbelisége. 
Nézzük meg tehát részletesebben a számunkra 
első hallásra ismert „alfabéta” szövegét! 
A betűk sorrendje maximálisan megszerkesztett 
rendet mutat, melyet ha elemezni kezdünk, eljut-
hatunk az „alfabéta” háttér üzenetéhez, mely az 
egyes betűk mögé rejtett szavakból, mondatokból, 
gondolatokból áll össze. 
Ez a szöveg, amit hallottunk, összhangban van a 
Hermész Triszmegisztosz-i filozófiával – mely 
ima, évszádok óta a hellén tudatú görögség Abc-
jében van elrejtve. 
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(3. kép) „Alfa – vita” – a hallott szöveg elemzése, fordítása (négy részben) 
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Már első hallásra is észrevehető, hogy az általunk 
ismert betűk, tagolva hangoznak el, nem vélet-
lenül! Pontosan ez a tagolás adja majd a hallott 
szöveg, mögöttes tartalommal bíró jelentését. 
Elkészítettem írásban a dór nyelvjárásban elhang-
zottakat, kiemelve a görög „abc” betűit, de be-
tartva a hallott tagolását annak – ez látható a 3. 
kép első öt soros versében. 
A 3. kép 2. részében az egyes tagolások értel-
mezését írtam le a videón hallható Dr. Lambrakis 
előadása alapján. 
Nézzünk ebből egyet például, az általunk jól is-
mert „alfa” betű értelmezését a görög „abc”-n 
belül. Két részre tagolva hallható a betű: al + fa. 
Nem véletlen! Az „al” szó jelentése a „noitos 
ilios” rövidítése, mely a gondolat fényét, napját 
jelenti. A „fá”, a „fosz”=fény jelentésű szó. 
A második betű a „vítá”, mely szintén két részre 
lett tagolva, mint „ví”, melynek jelentése, a 
„veno”/jönni, menni ige felszólító módú alakja-
ként, itt „gyere” jelentéssel bír. A „tá”, „hoz-
zánk”-ot jelent. Tovább is folytathatjuk ezt az ér-
telmezést, a táblázat további része ezt mutatja. 
Jól látható tehát, – lásd. 3. kép 3. része – hogy 
egy vers áll össze az így leírtakból, melynek 
nyers, magyar fordítását készítettem el a képen 
látható negyedik részben („Teremtő Nap, Te vagy 
a fény!...”)  
A fordítás alapján megállapítható: egyértelmû, hogy 
a görög „abc” nem más, mint egy kozmogonikus 
ima, melynek forrása a fény, mely egyben kitel-
jesedése a léleknek. 
(…és mint tudjuk, a görögök a Napot gondolták a 
közösség forrásának.) 
 
Nem véletlen tehát, hogy miért pont ebben a sor-
rendben, ilyen magas grammatikai, szerkesztői, 
gondolati tartalommal született meg a betűk sor-
rendje, ill. miért került ennek értelmezése fel-
színre jelen korunkban, nem kis ellenállást elő-
idézve az egyes politikai érdekképviseletek kö-
zött. 

 
III. A PYTHAGOREUSOK 

    

Megdöbbentő volt számomra ez a tudatosság, ez a 
tökéletesen megszerkesztett „abc” rendszer, mely 
mögöttes tartalommal bír, éppen ezért, fontosnak 
tartom, hogy megismerjük azt is, mely korszakban 
született meg az „alfavita” sorrendje. 

A kor görög szellemiségét legkönnyebben a pyt-
hagoreusokon keresztül érthetjük meg, akik ebben 
az időszakban, meghatározó filozófiai irányzatot 
képviselték. 
 
Kik is voltak ők? Mit képviseltek?  
 

 
 

(4. kép) Pitagorasz-tétele 
 
„A számok atyja” néven emlegetett Pythagoras 
(i.e. 570-495), a dél-itáliai Kroton városában ala-
pította meg filozófiai iskolával egybekötött vallási 
szervezetét, a pythagoreus iskolát. 
A pythagoreusok számára a legfontosabb, és 
egyetlen tudomány a matematika volt. Azt gondol-
ták, hogy a Teremtő, a matematika nyelvén képes 
teremteni! Azt tanították, hogy minden dolog kul-
csa a számokban rejlik. 
Ők a geometriát nem is értékelték annyira, mint a 
számok tudományát. Ez megnyilvánult az elne-
vezésben is – a számelméletet mathémának, ta-
nulmánynak hívták, ebből származik a matema-
tika szó. 
 
A Pitagorasz-tételt, amely leginkább ismertté tette 
Pythagorasz nevét, nem ő fedezte fel. Babilonban, 
Egyiptomban, Kínában már előtte is ismerték, 
mégis neki köszönhető a Pitagorasz-tétel, illetve a 
négyzetszámok kifejezés. 
 

 
 

(5. kép) Pitagorasz-négyzet 
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A négyzetszám tulajdonképpen a homokba le-
fektetett keretbe rakosgatott kavicsok által felvett 
négyzetformáról kapta a nevét. 
A pythagoreusok számelmélete: A pythagoreu-
sok, a világ dolgainak a sokféleségét, az egyetlen 
Istennel állították szembe, aki egyszersmind forrá-
sa is a sokféleségnek. Az "egység" ellentétét a szá-
mokban látták; az egység szüli a számokat. Az 
egység, az "egy" nem is szám, hanem a számok 
eredete, amely részekre nem bontható, amelyet 
osztani nem lehet, csak szorozni, többszörözni.  
Így az egynél kisebb szám, nincs. 
Az „1” az oszthatatlan, a részekre nem bontható 
istenséget, illetőleg a világ egységét jelképezte. 
A matematikusok absztrakt „1” fogalma azonosult 
a kortárs eleai filozófia, „a létező” fogalmával, 
amely az eleai iskola tanítása szerint egységes és 
oszthatatlan. Az erre a mintára kialakított mate-
matikai egység fogalma nem fért össze az oszt-
hatóság, a feldarabolhatóság fogalmával, tehát a 
törtszámok létezésével sem, hiszen „a szám az 
egységek halmaza”. 
Ez az oka annak, hogy a pythagoreusok illetve a 
görög matematikusok a tört fogalmát helyettesí-
tették az arány fogalmával: a két szám (a görögök- 

nél a szám azonos a mi természetes számunkkal) 
arányával. 
Az egynél nagyobb számok az egyből keletkeznek, 
annak megsokszorozásával. A számok viszont ré-
szekre bonthatók, oszthatók, hiszen mindegyik va-
lamennyi egységet tartalmaz. 
A két egyenlő részre osztható számok, a páros szá-
mok – női jellegűek. 
A két egyenlő részre nem bonthatók – hím ter-
mészetűek – ezek a páratlan számok. 
Az "egy" hímnős, sem női, sem férfi, sem páros, 
sem páratlan. 
Az első női szám a „2”, az első férfi szám a „3”. 
A „4”-nek sokféle jelentése volt: az első négyzet-
szám, az igazság jelképe, az évszakok száma, 
stb… 
A férfi és női szám összege (2+3) az „5” – ez lett 
a házasság jelképe, mely az egységet szimbo-
lizálta. 
A pythagoreusok jelképe az ötszög lett, mely álta-
luk misztikus tisztelettel övezett, univerzum jel-
kép lett – ezzel is magasabb tartalmat adva az ötös 
számnak. Ezzel a jellel köszöntötték egymást, ezt 
rajzolták a homokba. 
 
 

 
 

(6. kép) Pentagram 
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A pythagoreusok ezen felül értékes kutatásokat 
végeztek a matematika, a művészetek és termé-
szeti jelenségek közti kapcsolatok, törvények fel-
derítésére.  
Ők foglalkoztak először azzal a kérdéssel, hogy 
milyen szabályos testekkel lehet a teret hézag-
mentesen kitölteni. Erre alkalmasnak találták az 
oktaédert és a kockát. 
A gömböt végtelen sokoldalú szabályos testnek 
tekintették, szóhasználatukkal a legtökéletesebb 
testnek, aminthogy a kör is a legtökéletesebb 
síkidom. 
Egyik legfontosabb szabály, mely szintén a pytha-
goreusok nevéhez a köthető, az aranymetszés    né- 

ven ismert egyszerű aránypár, mely szerint, a sza-
kasz felosztásakor a kisebb darab úgy aránylik a 
nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez – 
a/b=b/(a+b). 
Az aranymetszés szabálya valószínűleg még a Pyt-
hagorasz előtti idők geometriai divatú képzőmű-
vészetéből kristályosodott ki. Számos természeti 
tárgy, jelenség mutat megközelítően ilyen felosz-
tottságot. 
Nem hagyhatom ki személyes érintettségem miatt 
– lévén, zenészként tevékenykedem – az arány-
számok és az aranymetszés szabályának megje-
lenési formáját a zenében. 

 

 
 

(7. kép) Pitagorasz-gitár 
 
A képen látható gitár, arány felosztásai a pytha-
goreusok által lejegyzett és ma is használatos vi-
szonyszámokat mutatja. Pld, a C hang a saját ok-
távjához  úgy aránylik, mint 1:2-höz ,vagy a C a D 
hanghoz úgy aránylik, mint 8:9-hez stb… 
Eredetileg a pythagoreusokkal azonosítják a mai 
oktáv fogalmát, amit csak a rómaiak hívtak nyol-
cadik hangnak, mert a pythagoreusok szerint, az 
első és a hetedik utáni hang együtthangzik, azaz 
szimfóniája van. A mítosz szerint is, Hermész a 
teknős páncéljára hét húrt feszített fel. 
Aristoteles azt állítja, hogy a pythagoreusok rájöt-
tek arra, hogy a zenei harmóniák számoktól és 
arányoktól függnek, Platón pedig kiegészíti ezt 
azzal, hogy a pythagoreusok szerint a csillagászat 
és a zene testvértudomány, mert az egyik a látható 
égitestek mozgásában, míg a zene a hallható szim-
fóniákban keresi a törvényeket, mint számokat. 
Ők ezt csak körülírva határozták meg, diapaszon 
(ma hangvilla) néven jelölték, azaz mindenen át-
menő konszonancia (együtthangzás). 

Platon (i.e. 427. Athén) szerint az elme összhang-
ban van a természettel, ahol élsz, és a természet 
rezgéseit tükrözi vissza a kibocsájtott hangok ál-
tal. Ez viszont még nem elég, mert szükség van 
egy módszerre (pld. homéroszi, hérodotoszi), egy 
ritmusra, egyfajta tempóra, hogy visszatükröződ-
jön mindez. 
 
Az eddig leírtak alátámasztják azt, hogy a görög 
„ABC” betűinek helye sem lehetett véletlenszerű, 
hiszen a kor filozófiai szelleme, nem engedte vol-
na a szabálytalan ill., felsőbb jelentéstartalom nél-
küli, örök érvényű rendszer kialakulását.  

 
IV. NÉHÁNY GONDOLAT 

A GÖRÖG ÍRÁSRÓL 
 

Mint az látható, a kor pythagoreus filozófiája ha-
talmas változást hozott – egyértelmű lett tehát az 
igény, a magasabb szintű, görög írásrendszer ki-
alakulására. 
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Először nagybetűkkel írtak, jobbról balra és a 
hangok között nem volt szünet, ez azonban az i.e. 
5. sz. körül megváltozott és elkezdődött a balról 
jobbra írás. 
A görögök az abc-jüket, több jelből rakták össze, 
hiszen a tengereken, a partvidékeken kialakult 
már egyfajta kereskedői, illetve kommunikációs 
jelrendszer, de ezt i.e. 500 körül a görögök egysé-
gesítették, így születhetett meg saját, egységes 
„abc”-jük. 
Az ő találmányuk – melyet az előadás elején be-
mutatott ima is igazol – a betűk sorrendje, ill. 
olyan írásos szimbólum rendszer létrehozása,  
 

melynek mindegyike csak egy kiejtett hangot kép-
visel. 
Ez az ún. fonéma (foni+onoma=név+hang), el-
lentétben a föníciai ábécé, mássalhangzóírásával.  
Sok magánhangzót használtak a szavak elején, 
ami jelentősen megváltoztatta a szavak értelmét. 
Ezért is jelenítették meg a magánhangzókat, mert 
nem mindegy pl., hogy Erisz vagy Írisz, mert, 
Erisz a viszály istennője, míg Írisz az istenek 
hírnöke, ill. szivárvány… 
Ezek a letisztult fonémák megváltoztatták a törté-
nelem menetét, mert ebből az ötletből fejlődött ki 
a ma is ismert ún. „abc”. 
 

 
 

(8. kép) Váza fotó 
 
Ebben a korban lett lejegyezve az első „abc” sor-
rend, melyet ma is „alfabéta”----nak hívunk. 
Ennek közvetlen következménye a később kelet-
kezett római, vagy latin írás és „abc”, ill. minden 
európai „abc” ebből származtatható.  

 
V. BETÛSZÁMOK 

 

A ma használatos görög „abc”, 24 betűből áll 
(fonéma). 
Ez már egy leredukált forma, hiszen láthattuk az 
előadás elején bemutatott imában, hogy 25 betűt 

használtak, az „5”-ös szám, univerzum-misztikája 
alapján (5x5). 
Természetesen a betűk és számok között is felál-
lítottak egy kapcsolati rendszert – a görögök, ún. 
betűszámokat használtak (ez 27 számot jelentett, 
melyet kis betűkkel írtak), ezt vették át később a 
rómaiak tőlük. Ők is a saját „abc” betűikkel jelöl-
ték a számaikat – ezek a ma is használatos római 
számok. 
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(9. kép) 
 
Nagyon érdekes összefüggés, hogy az „abc” ta-
golása, 3 x 9 -es sorban helyezkedik el. 
Természetesen ez sem véletlen, mert a „9”, az 
utolsó egytagú számjegy, amely a pythagoreusok 
számára, szent számot jelentett. 
Amit „F”-fel jelöltünk a táblán, az egykori „di-
gamma” jelölése (gamma=3, digamma=2x3) ami 
az eredeti abc-ben a „szt” hangzó volt (sztadion). 
A 90-es érték a „Kóppa” nevű jel, ami még a ko-
rinthoszi pénzérmeken látható. 
A „Szambinak” már nem tudjuk a régi kiejtését, 
csak a számértékét, mely 900. 
Feltevések szerint, a dupla „sz” pld. a tesszaron 
hangzáshoz volt rendelve. 
 
Visszatérve a „9”-es, tökéletes számhoz. Töké-
letes, hiszen 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45, a 
4+5=9. 
Ugyanez érvényes a 10-zel kezdődő sor össze-
adásánál – a végösszeg „450” lesz, ahol a szám-
jegyek összege szintén „9”. 
Ez a szabály a 100-zal kezdődő sorban – a vég-
összeg „4500” – szintén „9” a számjegyek vég-
összege. 

 
A fontos betûk és szavak, 
illetve játék a számokkal 

 

ALFA/ΑΛΦΑ: Betűszám, értéke: 1, , , , ha összead-
juk a szó betűszámainak összegét, érdekes ered-
ményt kapunk: 1+30+500+1=532 
 532  /  5+3+2=10 
 1+0=1111, 
az egész, az egység, a kezdet jelképe. 
 

Egység/ΜΟΝΑΣ 40+70+50+1+200=361 
 361  /  3+6+1=10 
 1+0 =1111, 
a pythagoreusoknál a tüzet is jelenti. 
 
Az ”Egész”////ΕΝ 5+50 =55 
   55  /  5+5 =10 
 1+0 =1111 
 
Körforgás v. Év/ΕΝΙΑΥΤΟΣ    
5+50+10+1+400+70+200=1036 
  1036  /  1+3+6=10 
 1+0 =1111 
 

Kettõsség - pár/∆ΥΑΣ  4+400+1+200=605 
 605  /  6+0+5=11 
 11  /  1+1=2222 
 
Három/ΤΡΕΙΣ  300+100+5+10+200=615 
 615  /  6+1+5=12 
 12  /  1+2 =3333 
 
OMIKRON/ΟΜΙΚΡΟΝ hasonlóan az alfához, ér-
demes összeadni a betűk számértékét, mely utal a 
betű formájára:  
 70+40+10+20+100+70+50=360 
– a kör szögeinek összege. 
 
Epszilon: a hellének, Ellászként (ΕΛΛΑΣ) neve-
zik országukat, mert az „El” nevű néptörzshöz, 
filéhez tartozónak vallják magukat, mely furán 
összecseng az „él” igével. 
Az epszilon számértéke az „5”, mely a korábban 
említett, számukra oly’ fontos „5” szám miszti-
kájához tartozik. 
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Lambda: a fény/lámpa szó is innen eredeztethető, 
hiszen a görög „lambi” szó azt jelenti, fénylik. 
Magukat a fény népének is nevezik. 
A fizika, „lambdával” jelöli a fény hullámhossz 
értékét. 
 
Néhány további gondolat, a teljesség igénye nél-
kül: 
Érdekes a szavak jelentése, kapcsolata az ana-
grammákban. 
Ilyen pld.: ΠΟΛΙΤΗΣ – ΟΠΛΙΤΗΣ /„politisz – 
oplitisz” (=698) anagramma pár. 
Tudvalevő tény, hogy a polgár, aki „politisz”, 
egyben köteles fegyvert hordania hazájáért, ami az 
„oplitisz” szó jelentése. 
Egy másik, igen érdekes filozófiai ugrást tartal-
mazó anagramma, a ΛΕΞΗ – ΕΛΞΗ / „lexi – 
elxi” anagramma pár. A „lexi” szó jelentése=szó, 
az „elxi” szó jelentése vonzódás. 
Ha valamilyen dolog felé vonzódunk („elxi”), azt 
szóban (lexi) fogalmazzuk meg. 
Értelemszerűen, többes számban is érvényes a 
szabály – ΛΕΞΕΙΣ („lexisz”) / szavak, ill. 
ΕΛΞΕΙΣ („elkszisz”) vonzások. 
A mai kutatások már a neurológiai vizsgálatokra is 
kiterjedtek, melyben vizsgálták az egyes hangok 
idegrendszeri, pszichés hatását az emberre. Az ez-
zel kapcsolatban végzett kutatások eredményét 
hozta nyilvánosságra a German Medicin Journal 
(1996), melyben kijelentették, hogy az „N” betű 
oxigént szállít az agy felé, így összehangolja az 
agy munkáját. 
Véletlen lenne, hogy a 27 betűs „abc” középső 
betűje, egyben az „elme” szó görög megfelelője? 
(ΝΟΥΣ-„nusz”) 
Kifejtették továbbá, hogy a szóvégi „sz” betű 
(ΣΙΓΜΑ-„szigma”), lenyugtatja a lelket. 
Magyarán, az „N” betű felpezsdíti az elmét, az 
„Sz” betű pedig megnyugtatja a lelket. 
 
Mindez természetesen folytatható lenne, sőt, azt 
gondolom, külön tanulmány foglalkozhatna a sza-
vak és betűszámok kapcsolatával, ill. számos to-
vábbi szempontból is vizsgálható lenne a téma. 
Egy bizonyos, hogy a görög betűk/szavak mélyebb 
jelentést is hordoznak, melyek rendszerbe fogla-
lása igen fontos volt az ókori bölcsek, tudósok szá- 

mára. Rendszert alkottak, melyek szakrális pon-
tokon, ill. matematikai alapon is nyugszanak – 
lásd. egy, vagy egész, kör, stb. Ezért is hívják a 
görögök ezt aritmoszófiának, ami a „szófia”/ böl-
csesség, és az „arithmo”/ számok ismeretén nyug-
szik.  
 
Itt utalnék vissza, Bakk Istvánnal – a Pálos-rend 
kutatójával – történt beszélgetésünkre, melyben 
elemeztük a rend alapítójának, Özsébnek a nevét. 
A korabeli latin írások, Eusebiosként írják, de a 
görög írásmód betűszámaival kiszámolva, a követ-
kező eredményre jutunk: 
ΕΥΣΕΒΙΟΣ 
5+400+200+5+2+10+70+200=892 
 892  /  8+9+2=19 
  19  /  1+9=10 
  10  /  1+0=1111 
 
Az „EGY”, mint elsődleges, mint kezdete a rend-
szernek, érvényes az alapító személyére nézve. 
Ez is alátámasztja, a már korábban említett gon-
dolatot, mely szerint a magyarság kutatásához is 
elengedhetetlen a görög-ógörög nyelv, legalább is 
a görög nyelven való olvasás szükségessége. 

 
VI. ÖSSZEGZÉS 

 

Összefoglalva mindezeket, azt gondolom, hogy  
i.e. 500 körül érett meg a nemzeti görög tudat 
arra, hogy igény született a saját egyetemes tudá-
suk egyesítésére, melyet az „abc” megalkotásával 
emeltek igen magas, egyetemes tudás szintre. Tet-
ték ezt a „titkos tudást”, egy vallási mondóka köré 
szervezve, amit több ember, ill. gondolkodó alko-
tott meg, és ez visszhangzik évszázadokon át a gö-
rög „abc”-ben. 
 
Az a nép, aki olvasni, írni tanul a saját nyelvi 
rendszerében, annak a népnek az identitása meg-
erősödik, önmaga kiemelkedik az egyszerű, azaz 
barbár létforma állapotából, annak elhagyás érze-
tét kelti. 
Aki ismeri az alfát és a bétát, az már tud olvasni, 
írni, számolni, zenélni, így egy titkos tudás beava-
tottjának érzi magát, azaz már nem „alfátlan bé-
tátlan”. (ANALFABÉTA – ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ) 
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