IDŐONTOLÓGIA

Az alábbiak az időontológia generikus hierarchiáját tartalmazzák.

Áttekintés

Mind az idő, mind a hely apriori analitikus fogalmak.
Mint ilyenek, dolgok tulajdonságait reprezentálják. Azt a tulajdonságát minden konkrét és elvont individuumnak (instanciának, példánynak, referenciának), hogy ideje és helye van. Máskülönben nem lehetnének individuumok (fogalmak terjedelmének elemei).
A hely és az idő tehát tulajdonságfogalmak. A priori analitikusan jellemeznek.
Generikus hierarchiájuk e szemléleten alapul.

Az alábbiakban áttekintés céljából az időfogalmak csúcshierarchiájának gráfja látható.
A legsötétebben jelzett fogalmak nem időfogalmak.
Az időtulajdonságok és időnévmások sem időfogalmak — hiszen tulajdonságok és névmások nem idők —, ezért írtuk őket dőlten.
A kék aláhúzottak az időkategóriák
A fekete aláhúzottak szakontológiák idő-csúcsfogalmai.

időnévmás	valami
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	késői		érték	egység
	korai
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			mértékegység
	idő
			időegység
állapotidő	helyzetidő	időpont	időtartam	viszonyidő	naptári idő
	későn	múlt	dátum			élettartam	előtte	nap
	korán	közelmúlt	éjfél				életkor	közben	hét
	korábban	tavalyelőtt	határidő			időszak	jővőre	stb.
	legkorábban	stb.	pillanat				dekád	utána	óraidő
	napközben	jelen	időforduló.				kor	stb.	óra
	stb.	ma	napforduló				történelmi kor	perc
	most	stb.				jelenkor	stb.
	stb.	időkezdet					legújabb kor
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	közeljövő	napkelte			földtörténeti kor
	jövő év	századelő				korszak
	stb.	stb.				történeti korszak
		idővég				művészettörténeti korszak
		hétvége				évszak
		ezredvég				nagybőjt
		napnyugta				napszak
		stb.				szakasz
					életszakasz
					periódus
			időköz

Figyelemre méltó, hogy az időkategóriák a legáltalánosabb fogalmi kategóriák szerint értelmezhetők:
anyagszerű idő = időtartam
objektumszerű idő = időpont, időegység
mozgásszerű idő = viszonyidő
állapot/tulajdonságszerű idő = állapotidő, helyzetidő

Időfogalmak generikus hierarchiája

A színezett fogalmak alkotják a csúcshierarchiát. Praktikus okokból nem volt célszerű minden esetben ugyanazon a hierarchiaszinten kijelölni a csúcsfogalmakat.
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IDŐTEZAURUSZ

Általános fogalmak

egység
Magyarázat:  Dolognak olyan összetartozása, amelyben azok egy egésznek a részei-ként egymással (szervesen) összefüggnek
Általánosabb	előfordulás
Speciálisabb	mértékegység

érték
Magyarázat:  Mennyiséget kifejező szám
Általánosabb	tulajdonság
Speciálisabb	mennyiség

esemény
Magyarázat:	(Jelentősnek tekintett) történés, (fontosabb) eset.
Tulajdonsága	időpont
	időtartam

konkrét információszerű valami
Általánosabb	konkrét valami
Speciálisabb	tulajdonság

konkrét valami
Általánosabb	valami
Speciálisabb	konkrét információszerű valami

mennyiség
Magyarázat:	Anyagnak, tömegnek mérhető, megszámlálható nagysága.
	Az anyagi világ sajátosságainak mérhető volta mint meghatározó és jellemző kategória.
	A dolgoknak számmal kifejezhető és jellemezhető tulajdonsága
Általánosabb	érték
Speciálisabb	mértékegység

mértékegység
Magyarázat:  Méréshez alapul vett mennyiség, nagyság
Általánosabb	egység
	mennyiség
Speciálisabb	időegység

tulajdonság
Magyarázat:  Valaminek a jellegét, minőségét, meghatározó, megkülönböztető vonása
Helyettesített	jellemző
Általánosabb	konkrét információszerű valami
Speciálisabb	érték
	idő
	időtulajdonság

valami
Speciálisabb	dolog
	konkrét valami


Időfogalmak

aggastyánkor
Általánosabb	időskor
Időben utána	aggkor
Időben előtte	öregkor

aggkor
Általánosabb	életszakasz
Időben előtte	aggastyánkor

alkonyat
Általánosabb	helyzetidő
	napszak
Egésze	napnyugta

állami ünnep
Lásd	nemzeti ünnep

állapotidő
Általánosabb	idő
Speciálisabb	későn
	korán
	közben
Egyéb összefüggése	helyzetidő
	időtulajdonság
	viszonyidő

anyák napja
Általánosabb	jeles nap

április
Általánosabb	hónap
Időben utána	május
Időben előtte	március

augusztus
Általánosabb	hónap
Része	augusztus 20.
Időben utána	szeptember
Időben előtte	július

augusztus 20.
Helyettesített	Szent István-nap
Általánosabb	nap
	naptári ünnep
Egésze	augusztus

ciklus
Lásd	periódus

csecsemőkor
Általánosabb	életszakasz
Előtte	embrionális szakasz
Időben utána	ifjúkor

csütörtök
Általánosabb	heti nap
Időben utána	péntek
Időben előtte	szerda

dátum
Általánosabb	időpont
Eszköze	időegység

december
Általánosabb	hónap
Része	karácsony
	szilveszter
	újév napja
Időben utána	január
Időben előtte	november

dekád
Általánosabb	időszak

délelőtt
Általánosabb	napszak
Egésze	napközben
Része	késődélelőtt
	koradélelőtt
Utána	délidő

délidő
Általánosabb	napszak
Egésze	napközben
Időben előtte	délelőtt
Időben utána	délután

délután
Általánosabb	napszak
Egésze	napközben
Része	késődélután
	koradélután
Időben előtte	délidő

dolog
Általánosabb	valami
Speciálisabb	előfordulás

éjfél
Általánosabb	időpont
Speciálisabb	szellemek órája
Egésze	éjjel

éjjel
Általánosabb	helyzetidő
Része	éjfél
Időben előtte	este
Időben utána	reggel
Egyéb összefüggése	éjszaka
Ellentéte	nappal

éjszaka
Általánosabb	napszak
Egyéb összefüggése	éjjel

életkor
Általánosabb	élettartam
Része	életszakasz
Egyéb összefüggése	születésnap

életszakasz
Általánosabb	szakasz
Speciálisabb	aggkor
	csecsemőkor
	embrionális szakasz
	érett kor
	felnőttkor
	időskor
	ifjúkor
	változás kora
Egésze	életkor

élettartam
Általánosabb	időtartam
Speciálisabb	életkor
Egyéb összefüggése	tenyészidő

előfordulás
Általánosabb	dolog
Speciálisabb	egység

előtte
Általánosabb	viszonyidő
Speciálisabb	korábban
Időben utána	utána
Egyéb összefüggése	időkezdet

embrionális szakasz
Általánosabb	életszakasz
Utána	csecsemőkor

érett kor
Általánosabb	életszakasz
Egyéb összefüggése	felnőttkor

este
Általánosabb	helyzetidő
	napszak
	rR	éjjel
Időben előtte	napnyugta
Ellentéte	reggel

év
Általánosabb	naptári idő
Speciálisabb	fényév
	jövő év
	szentév
Része	évkezdet
	évvége
	félév

évezred
Általánosabb	naptári idő
Része	évszázad

évforduló
Általánosabb	időforduló
Speciálisabb	millennium
	történeti évforduló
Időben utána	újév napja
Egyéb összefüggése	szilveszter

évkezdet
Egésze	év
Időben utána	évvége

évszak
Általánosabb	időszak
Speciálisabb	nyár
	ősz
	tavasz
	tél

évszázad
Általánosabb	naptári idő
Egésze	évezred
Része	évtized

évtized
Általánosabb	naptári idő
Egésze	évszázad

évvége
Egésze	év
Időben előtte	évkezdet

ezredforduló
Általánosabb	időforduló
Időben utána	ezredvég

ezredmásodperc
Helyettesített	milliszekundum
Általánosabb	óraidő
Egésze	századmásodperc
Része	pikoszekundum

ezredvég
Általánosabb	idővég
Időben előtte	ezredforduló
Egyéb összefüggése	századvég

farsang
Általánosabb	naptári idő

fázis
Lásd vagylagosan	időszak
	periódus

február
Általánosabb	hónap
Időben utána	március
Időben előtte	január

félév
Általánosabb	naptári idő
Egésze	év
Része	negyedév

felnőttkor
Általánosabb	életszakasz
Része	változás kora
Időben utána	öregkor
Időben előtte	ifjúkor
Egyéb összefüggése	érett kor

fényév
Általánosabb	év

fiatalkor
Lásd	ifjúkor

fűtőanyagciklus
Általánosabb	periódus

gyerekkor
Általánosabb	ifjúkor
Része	serdülőkor

hajnal
Általánosabb	helyzetidő
Része	napkelte
Időben utána	reggel

hamvazószerda
Általánosabb	szerda
Időben utána	nagyböjt

határidő
Általánosabb	időpont

helyzetidő
Általánosabb	idő
Speciálisabb	alkonyat
	éjjel
	este
	hajnal
	jelen
	jövő
	múlt
	nappal
	reggel
Egyéb összefüggése	állapotidő

hét
Általánosabb	naptári idő
Része	hét eleje
	hétvége

hét eleje
Általánosabb	időkezdet
Egésze	hét
Időben utána	hétvége

hétfő
Általánosabb	heti nap
Időben utána	kedd
Időben előtte	vasárnap

heti nap
Általánosabb	nap
Speciálisabb	csütörtök
	hétfő
	kedd
	péntek
	szerda
	szombat
	vasárnap

hétvége
Általánosabb	idővég
Egésze	hét
Időben előtte	hét eleje

holnap
Általánosabb	jövő
Időben előtte	ma
Időben utána	holnapután

holnapután
Általánosabb	jövő
Időben előtte	holnap

hónap
Általánosabb	naptári idő
Speciálisabb	április
	augusztus
	december
	február
	január
	július
	június
	május
	március
	november
	október
	szeptember
Része	hónap eleje
	hónap vége

hónap eleje
Általánosabb	időkezdet
Egésze	hónap
Időben utána	hónap vége

hónap vége
Általánosabb	idővég
Egésze	hónap
Időben előtte	hónap eleje

húsvét
Általánosabb	naptári ünnep
Időben előtte	nagyszombat
Egyéb összefüggése	nagyböjt

idő
Általánosabb	tulajdonság
Speciálisabb	állapotidő
	helyzetidő
	időegység
	időpont
	időtartam
	viszonyidő
Egésze	téridő
Tulajdonsága	időtulajdonság

időegység
Általánosabb	idő
	mértékegység
Speciálisabb	naptári idő
	óraidő
Rendeltetése	dátum

időforduló
Általánosabb	időpont
Speciálisabb	évforduló
	ezredforduló
	korforduló
	napforduló
	századforduló
Időben utána	idővég
Időben előtte	időkezdet

időhossz
Lásd	időtartam

időintervallum
Lásd vagylagosan	időköz
	időtartam
	szakasz

időkezdet
Általánosabb	időpont
Speciálisabb	hét eleje
	hónap eleje
	napkelte
	századelő
Időben utána	időforduló
Egyéb összefüggése	előtte
Ellentéte	idővég

időköz
Magyarázat:  Két esemény közötti idő
Helyett vagylagosan	időintervallum
Általánosabb	időtartam

időpont
Általánosabb	idő
Speciálisabb	dátum
	éjfél
	határidő
	időforduló
	időkezdet
	idővég
	pillanat
Tulajdonsághordozója	esemény

időskor
Általánosabb	életszakasz
Speciálisabb	aggastyánkor
	öregkor

időszak
Helyett vagylagosan	fázis
Általánosabb	időtartam
Speciálisabb	dekád
	évszak
	időtáj
	kor
	korszak
	nagyböjt
	napszak
	szakasz

időszámítás utáni kor
Helyettesített	krisztus után
Általánosabb	kor
Része	jelenkor
	középkor
	legújabb kor
	újkor
Időben előtte	időszámítás előtti kor
Egyéb összefüggése	történelmi kor

időtáj
Magyarázat:  Időszak nagyjából, közelítően
Általánosabb	időszak

időtartam
Helyettesített	időhossz
Helyett vagylagosan	időintervallum
Általánosabb	idő
Speciálisabb	élettartam
	időköz
	időszak
	naptári idő
	óraidő
	tenyészidő
Tulajdonsághordozója	esemény

időtulajdonság
Általánosabb	tulajdonság
Speciálisabb	késői
	korai
	véges idő
	végtelen idő
Egyéb összefüggése	állapotidő
Tulajdonsághordozója	idő

idővég
Általánosabb	időpont
Speciálisabb	ezredvég
	hétvége
	hónap vége
	napnyugta
	századvég
	világháború vége
Időben előtte	időforduló
Egyéb összefüggése	utána
Ellentéte	időkezdet

ifjúkor
Helyettesített	fiatalkor
Általánosabb	életszakasz
Speciálisabb	gyerekkor
	kamaszkor
	serdülőkor
Időben utána	felnőttkor
Időben előtte	csecsemőkor

január
Általánosabb	hónap
Időben utána	február
Időben előtte	december

jelen
Általánosabb	helyzetidő
Speciálisabb	ma
	most
Egésze	jelenkor
Időben utána	jövő
Időben előtte	múlt

jelenkor
Helyett vagylagosan	mai
Általánosabb	történelmi kor
Egésze	időszámítás utáni kor
Része	jelen

jeles nap
Általánosabb	nap
Speciálisabb	anyák napja
	névnap
	nőnap
	szilveszter
	születésnap
	újév napja
	világnap
	rR	ünnepnap

jellemző
Lásd	tulajdonság

jövő
Általánosabb	helyzetidő
Speciálisabb	holnap
	holnapután
	jövő év
	jövő után(i) év
	közeljövő
	távoli jövő
Időben utána	jövőre
Időben előtte	jelen
Ellentéte	múlt

jövő év
Általánosabb	év
	jövő
Időben utána	jövő után(i) év
Ellentéte	tavaly

jövő után(i) év
Általánosabb	jövő
Időben előtte	jövő év
Ellentéte	tavalyelőtt

jövőre
Általánosabb	később
Időben előtte	jövő

július
Általánosabb	hónap
Időben utána	augusztus
Időben előtte	június

június
Általánosabb	hónap
Időben utána	július
Időben előtte	május

kamaszkor
Általánosabb	ifjúkor
Egésze	serdülőkor

karácsony
Magyarázat:  Karácsony  napjai és eseményei
Általánosabb	naptári ünnep
Egésze	december
Egyéb összefüggése	szilveszter

kedd
Általánosabb	heti nap
Időben utána	szerda
Időben előtte	hétfő

később
Általánosabb	utána
Speciálisabb	jövőre
Időben előtte	későn
Egyéb összefüggése	késődélelőtt
	késődélután

késődélelőtt
Általánosabb	napszak
Egésze	délelőtt
Időben előtte	koradélelőtt
Egyéb összefüggése	később

késődélután
Általánosabb	napszak
Egésze	délután
Egyéb összefüggése	később

késői
Általánosabb	időtulajdonság
Tulajdonsághordozója	későn

későn
Általánosabb	állapotidő
Időben utána	később
Tulajdonsága	késői

kor
Magyarázat:  Átfogó csillagászati, földtörténeti, történelmi vagy életidőszak
Általánosabb	időszak
Speciálisabb	földtörténeti kor
	időszámítás előtti kor
	időszámítás utáni kor
	történelmi kor
Része	korszak

korábban
Általánosabb	előtte
Időben utána	korán

koradélelőtt
Általánosabb	napszak
Egésze	délelőtt
Időben utána	késődélelőtt

koradélután
Általánosabb	napszak
Egésze	délután

korai
Általánosabb	időtulajdonság
Tulajdonsághordozója	korán

korán
Általánosabb	állapotidő
Időben előtte	korábban
Tulajdonsága	korai

korareggel
Általánosabb	napszak
Egésze	reggel
Időben előtte	napkelte

korforduló
Általánosabb	időforduló

korszak
Magyarázat:  Speciális csillagászati, földtörténeti, történelmi vagy életidőszak
Általánosabb	időszak
Speciálisabb	művészettörténeti korszak
	történelmi korszak
Egésze	kor

közben
Általánosabb	állapotidő
	viszonyidő
Speciálisabb	napközben

közeljövő
Általánosabb	jövő
Időben utána	távoli jövő
Ellentéte	közelmúlt

közelmúlt
Általánosabb	múlt
Időben előtte	régmúlt
Ellentéte	közeljövő

krisztus előtt
Lásd	időszámítás előtti kor

krisztus után
Lásd	időszámítás utáni kor

ma
Helyett vagylagosan	mai
Általánosabb	jelen
Része	most
Időben utána	holnap
Időben előtte	tegnap

mai
Lásd vagylagosan	jelenkor
	ma

május
Általánosabb	hónap
Része	május 1.
Időben utána	június
Időben előtte	április

május 1.
Helyettesített	munka ünnepe
Általánosabb	nap
	naptári ünnep
Egésze	május

március
Általánosabb	hónap
Része	március 15.
Időben utána	április
Időben előtte	február

március 15.
Általánosabb	nemzeti ünnep
Egésze	március

másodperc
Helyettesített	szekundum
Általánosabb	óraidő
Egésze	perc
Része	tizedmásodperc

menet
Magyarázat:  Folyamat, tevékenység egy szakasza
Lásd vagylagosan	periódus
	szakasz

mikroszekundum
Lásd	századmásodperc

millecentenárium
Lásd	millennium

millennium
Helyettesített	millecentenárium
Általánosabb	évforduló
Egyéb összefüggése	honfoglalás kora

milliszekundum
Lásd	ezredmásodperc

most
Általánosabb	jelen
Egésze	ma

múlt
Általánosabb	helyzetidő
Speciálisabb	közelmúlt
	régmúlt
	tavaly
	tavalyelőtt
	tegnap
	tegnapelőtt
Időben utána	jelen
Ellentéte	jövő

múlt év
Lásd	tavaly

munka ünnepe
Lásd	május 1.

munkanap
Általánosabb	nap
Ellentéte	szabadnap

nagyböjt
Magyarázat:  Hamvazószerdától nagyszombatig tartó időszak
Általánosabb	időszak
Időben utána	nagyszombat
Időben előtte	hamvazószerda
Egyéb összefüggése	húsvét

nagyszombat
Magyarázat:  Húsvét előtti szombat
Általánosabb	szombat
Időben utána	húsvét
Időben előtte	nagyböjt

nap
Általánosabb	naptári idő
Speciálisabb	augusztus 20.
	heti nap
	jeles nap
	május 1.
	munkanap
	nemzeti ünnep
	október 6.
	szabadnap
	ünnepnap
Része	napszak

napforduló
Általánosabb	időforduló

napkelte
Általánosabb	időkezdet
Egésze	hajnal
	reggel
Időben utána	korareggel

napközben
Általánosabb	közben
	napszak
Része	délelőtt
	délidő
	délután
Időben utána	napnyugta
Egyéb összefüggése	nappal

napnyugta
Általánosabb	idővég
	napszak
Része	alkonyat
Időben utána	este
Időben előtte	napközben
	nappal

nappal
Általánosabb	helyzetidő
Időben utána	napnyugta
Időben előtte	reggel
Egyéb összefüggése	napközben
Ellentéte	éjjel

napszak
Általánosabb	időszak
Speciálisabb	alkonyat
	délelőtt
	délidő
	délután
	éjszaka
	este
	késődélelőtt
	késődélután
	koradélelőtt
	koradélután
	korareggel
	napközben
	napnyugta
	reggel
Egésze	nap

naptári idő
Általánosabb	időegység
	időtartam
Speciálisabb	év
	évezred
	évszázad
	évtized
	farsang
	félév
	hét
	hónap
	nap
	naptári ünnep
	negyedév
Egyéb összefüggése	óraidő

naptári ünnep
Általánosabb	naptári idő
Speciálisabb	augusztus 20.
	húsvét
	karácsony
	május 1.
	nemzeti ünnep
	október 6.
	pünkösd
	újév napja
Eredménye/válhat	történeti évforduló
	ünnepnap

negyedév
Általánosabb	naptári idő
Egésze	félév

negyedik dimenzió
Egésze	téridő

nemzeti ünnep
Helyettesített	állami ünnep
Általánosabb	nap
	naptári ünnep
Speciálisabb	március 15.
	október 23.
Időben utána	történeti évforduló

névnap
Általánosabb	jeles nap
Egyéb összefüggése	születésnap

november
Általánosabb	hónap
Időben utána	december
Időben előtte	október

nőnap
Általánosabb	jeles nap

nyár
Általánosabb	évszak

október
Általánosabb	hónap
Egésze	október 23.
Része	október 6.
Időben utána	november
Időben előtte	szeptember

október 23.
Általánosabb	nemzeti ünnep
Része	október

október 6.
Általánosabb	nap
	naptári ünnep
Egésze	október

óra
Általánosabb	óraidő
Része	perc

óraidő
Általánosabb	időegység
	időtartam
Speciálisabb	ezredmásodperc
	másodperc
	óra
	perc
	pikoszekundum
	századmásodperc
	tizedmásodperc
Egyéb összefüggése	naptári idő

öregkor
Általánosabb	időskor
Időben utána	aggastyánkor
Időben előtte	felnőttkor

ősz
Általánosabb	évszak

péntek
Általánosabb	heti nap
Időben utána	szombat
Időben előtte	csütörtök

perc
Általánosabb	óraidő
Egésze	óra
Része	másodperc

periódus
Helyettesített	ciklus
Helyett vagylagosan	fázis
	menet
Általánosabb	szakasz
Speciálisabb	fűtőanyagciklus
	tüzelőanyag-ciklus
	zárt ciklus

pikoszekundum
Általánosabb	óraidő
Egésze	ezredmásodperc

pillanat
Általánosabb	időpont

pünkösd
Magyarázat:  Húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep
Általánosabb	naptári ünnep

reggel
Általánosabb	helyzetidő
	napszak
Része	korareggel
	napkelte
Időben utána	nappal
Időben előtte	éjjel
	hajnal
Ellentéte	este

régmúlt
Helyettesített	távoli múlt
Általánosabb	múlt
Időben utána	közelmúlt
Ellentéte	távoli jövő

serdülőkor
Helyettesített	tinédzserkor
Általánosabb	ifjúkor
Egésze	gyerekkor
Része	kamaszkor

szabadnap
Általánosabb	nap
Ellentéte	munkanap

szakasz
Helyett vagylagosan	időintervallum
	menet
Általánosabb	időszak
Speciálisabb	életszakasz
	periódus

századelő
Általánosabb	időkezdet
Egyéb összefüggése	századforduló
	századvég

századforduló
Általánosabb	időforduló
Egyéb összefüggése	századelő
	századvég

századmásodperc
Helyettesített	mikroszekundum
Általánosabb	óraidő
Egésze	tizedmásodperc
Része	ezredmásodperc

századvég
Általánosabb	idővég
Speciálisabb	20. század vége
Egyéb összefüggése	ezredvég
	századelő
	századforduló

szekundum
Lásd	másodperc

szellemek órája
Általánosabb	éjfél

Szent István-nap
Lásd	augusztus 20.

szentév
Általánosabb	év

szeptember
Általánosabb	hónap
Időben utána	október
Időben előtte	augusztus

szerda
Magyarázat:  Húsvét előtti 40. nap
Általánosabb	heti nap
Speciálisabb	hamvazószerda
Időben utána	csütörtök
Időben előtte	kedd

szilveszter
Magyarázat:  Az év utolsó napja és annak eseményei
Általánosabb	jeles nap
Egésze	december
Egyéb összefüggése	évforduló
	karácsony
	újév napja

szombat
Általánosabb	heti nap
Speciálisabb	nagyszombat
Időben utána	vasárnap
Időben előtte	péntek

születésnap
Általánosabb	jeles nap
Egyéb összefüggése	életkor
	névnap

tavaly
Helyettesített	múlt év
Általánosabb	múlt
Időben előtte	tavalyelőtt
Ellentéte	jövő év

tavalyelőtt
Általánosabb	múlt
Időben utána	tavaly
Ellentéte	jövő után(i) év

tavasz
Általánosabb	évszak

távoli jövő
Általánosabb	jövő
Időben előtte	közeljövő
Ellentéte	régmúlt

távoli múlt
Lásd	régmúlt

tegnap
Általánosabb	múlt
Időben utána	ma
Időben előtte	tegnapelőtt

tegnapelőtt
Általánosabb	múlt
Időben utána	tegnap

tél
Általánosabb	évszak

tenyészidő
Általánosabb	időtartam
Egyéb összefüggése	élettartam

téridő
Része	idő
	negyedik dimenzió

tinédzserkor
Lásd	serdülőkor

tizedmásodperc
Általánosabb	óraidő
Egésze	másodperc
Része	századmásodperc

történeti évforduló
Általánosabb	évforduló
Eredete/belőle lehet	naptári ünnep
Egyéb összefüggése	nemzeti ünnep

tüzelőanyag-ciklus
Általánosabb	periódus

újév napja
Általánosabb	jeles nap
	naptári ünnep
Egésze	december
Időben előtte	évforduló
Egyéb összefüggése	szilveszter

utána
Általánosabb	viszonyidő
Speciálisabb	később
Időben előtte	előtte
Egyéb összefüggése	idővég

ünnepnap
Általánosabb	nap
Időben utána	naptári ünnep
Eredete/válhat belőle	jeles nap
Egyéb összefüggése	vasárnap

változás kora
Magyarázat:  A változás kora az embernél
Általánosabb	életszakasz
Egésze	felnőttkor

vasárnap
Általánosabb	heti nap
Időben utána	hétfő
Időben előtte	szombat
Egyéb összefüggése	ünnepnap

véges idő
Általánosabb	időtulajdonság
Ellentéte	végtelen idő

végtelen idő
Általánosabb	időtulajdonság
Ellentéte	véges idő

világnap
Általánosabb	jeles nap

viszonyidő
Általánosabb	idő
Speciálisabb	előtte
	közben
	utána
Egyéb összefüggése	állapotidő

zárt ciklus
Általánosabb	periódus


Történelmi időfogalmak

1848/49-es forradalom és szabadságharc kora
Magyarázat:  1848—49
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	legújabb kor
Időben előtte	reformkor
Időben utána	önkényuralom időszaka (1849–1867)

1945 utáni időszak
Általánosabb	történelmi korszak
Egésze	legújabb kor
Része	1956-os forradalom ideje
	fordulat éve
	Kádár-korszak
	koalíciós időszak
	Rákosi-korszak
	rendszerváltás időszaka
	világháború vége
Egyéb összefüggése	magyar történelmi korszak (1848 után)

1956-os forradalom ideje
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	1945 utáni időszak
Időben utána	Kádár-korszak
Időben előtte	Rákosi-korszak

20. század vége
Általánosabb	századvég

60-as évek
Egésze	Kádár-korszak
Időben előtte	kádári konszolidáció időszaka

70-es évek
Egésze	Kádár-korszak

80-as évek
Egésze	Kádár-korszak
Időben utána	90-es évek
	rendszerváltás időszaka

90-es évek
Időben előtte	80-as évek
Egyéb összefüggése	rendszerváltás időszaka

államalapítás kora
Magyarázat:  Géza és Szent István kora  (kb. 970-1038)
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Egésze	Árpád-kor
Időben előtte	honfoglalás kora

Anjou-kor
Magyarázat:  1308-1382/95
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Egésze	középkor
Időben utána	Zsigmond-kor

Árpád-kor
Magyarázat:  896–1301
Általánosabb	kora középkor
	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Része	államalapítás kora
	kalandozások kora
	tatárjárás kora
Időben előtte	honfoglalás kora

átmeneti kőkor
Helyettesített	mezolitikum
Általánosabb	kőkorszak
Időben utána	újabb kőkor
Időben előtte	őskőkor

Bach-korszak
Lásd	önkényuralom időszaka (1849–1867)

ellenreformáció kora
Magyarázat:  A  16. század végétől 1780-ig
Általánosabb	történelmi korszak
Egésze	újkor
Része	vallásháborúk kora
Időben előtte	felvilágosodás kora
	reformáció időszaka

első világháború ideje
Általánosabb	történelmi korszak
Egésze	legújabb kor
Egyéb összefüggése	Osztrák–Magyar Monarchia időszaka

fehérterror időszaka
Magyarázat:  1919-1920
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	Horthy-korszak

felfedezések kora
Magyarázat:  Kb. 1480-tól a 18. század végéig
Általánosabb	történelmi korszak
Egésze	legújabb kor
	újkor

felvilágosodás kora
Magyarázat:  Kb. 1660–1789
Általánosabb	történelmi korszak
Egésze	újkor
Időben utána	ellenreformáció kora
Egyéb összefüggése	humanizmus kora
	ipari forradalom kora
	klasszicizmus
	reformáció időszaka

felvilágosult abszolutizmus kora
Magyarázat:  Kb. 1740–1789
Általánosabb	történelmi korszak
Egésze	újkor
Időben utána	napóleoni kor

fordulat éve
Magyarázat:  1948
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	1945 utáni időszak
Időben utána	Rákosi-korszak
Időben előtte	koalíciós időszak

forradalmak kora
Magyarázat:  1918–1919 között
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	legújabb kor
Része	Tanácsköztársaság kora
Időben utána	Horthy-korszak
Időben előtte	Osztrák–Magyar Monarchia időszaka

hallstatti kultúra időszaka
Általánosabb	vaskorszak

holokauszt
Lásd	vészkorszak

honfoglalás előtti kor
Magyarázat:  896 előtt
Általánosabb	kora középkor
	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Időben utána	honfoglalás kora
Időben előtte	magyar őstörténet kora
Egyéb összefüggése	népvándorlás kora
	ókor

honfoglalás kora
Általánosabb	kora középkor
	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Időben utána	államalapítás kora
	Árpád-kor
Időben előtte	honfoglalás előtti kor
Egyéb összefüggése	millennium

Horthy-korszak
Magyarázat:  1920–1944 között
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	legújabb kor
Része	fehérterror időszaka
	német megszállás időszaka
Időben utána	nyilas uralom időszaka
Időben előtte	forradalmak kora

humanizmus kora
Magyarázat:  Kb. 1420-tól a 16. század végéig
Általánosabb	történelmi korszak
Egésze	legújabb kor
Egyéb összefüggése	felvilágosodás kora
	reneszánsz

Hunyadiak kora
Magyarázat:  Kb. 1440–1490
Helyettesített	Mátyás-kor
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Egésze	középkor
Időben utána	Jagelló-kor

időszámítás előtti kor
Helyettesített	krisztus előtt
Általánosabb	kor
Része	őskor
Időben utána	időszámítás utáni kor
Egyéb összefüggése	földtörténeti kor

ipari forradalom kora
Magyarázat:  Kb. 1733-1850
Általánosabb	történelmi korszak
Egésze	újkor
Egyéb összefüggése	felvilágosodás kora

Jagelló-kor
Magyarázat:  1490-1526 között
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Időben utána	török hódoltság kora
Időben előtte	Hunyadiak kora

jégkorszak
Általánosabb	őskor
Időben utána	posztglaciális kor
Időben előtte	preglaciális kor
Egyéb összefüggése	kőkorszak

Kádár-korszak
Magyarázat:  Kb. 1956–1989 között
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	1945 utáni időszak
Része	60-as évek
	70-es évek
	80-as évek
	kádári konszolidáció időszaka
Időben utána	rendszerváltás időszaka
Időben előtte	1956-os forradalom ideje

kádári konszolidáció időszaka
Magyarázat:  Kb. 1957–1963 között
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	Kádár-korszak
Időben utána	60-as évek

kalandozások kora
Magyarázat:  Kb. 896–955
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Egésze	Árpád-kor

keresztes háborúk kora
Magyarázat:  1096-tól az utolsó keresztény erőd, Akkon elestéig (1291)
Általánosabb	történelmi korszak
Egésze	középkor

késő középkor
Általánosabb	történelmi kor
Egésze	középkor
Időben előtte	kora középkor

kiegyezés kora
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Időben utána	Osztrák–Magyar Monarchia időszaka
Időben előtte	önkényuralom időszaka (1849–1867)

koalíciós időszak
Magyarázat:  Kb. 1945–1948 között
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	1945 utáni időszak
Időben utána	fordulat éve
Időben előtte	világháború vége

kora középkor
Általánosabb	történelmi kor
Speciálisabb	Árpád-kor
	honfoglalás előtti kor
	honfoglalás kora
Egésze	középkor
Része	népvándorlás kora
Időben utána	késő középkor

kőkorszak
Általánosabb	őskor
Speciálisabb	átmeneti kőkor
	őskőkor
	újabb kőkor
Időben utána	rézkorszak
Egyéb összefüggése	jégkorszak

középkor
Magyarázat:  Kb. 476-1492/1517
Általánosabb	történelmi kor
Egésze	időszámítás utáni kor
Része	Anjou-kor
	gótika
	Hunyadiak kora
	keresztes háborúk kora
	késő középkor
	kora középkor
	reneszánsz
	román
Időben utána	újkor
Időben előtte	ókor

la tene-kultúra időszaka
Magyarázat:  A vaskorszak kb. az i. e. 5. sz.-tól kezdődő második korszakának anyagi műveltsége (fő lelőhelye, a svájci La Tene helységről)
Általánosabb	vaskorszak

lausitzi kultúra időszaka
Általánosabb	bronzkorszak

legújabb kor
Magyarázat:  Kb. 1789 után
Általánosabb	történelmi kor
Egésze	időszámítás utáni kor
Része	1848/49-es forradalom és szabadságharc kora
	1945 utáni időszak
	avantgárd
	biedermeier
	első világháború ideje
	empire
	expresszionizmus
	felfedezések kora
	forradalmak kora
	historizmus
	Horthy-korszak
	humanizmus kora
	impresszionizmus
	klasszicizmus
	magyar történelmi korszak (1848 után)
	második világháború ideje
	napóleoni kor
	neoklasszicizmus
	nyilas uralom időszaka
	Osztrák–Magyar Monarchia időszaka
	önkényuralom időszaka (1849–1867)
	reformkor
	romantika
	szecesszió
	szimbolizmus
Időben előtte	újkor

magyar őstörténet kora
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Időben utána	honfoglalás előtti kor

magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Általánosabb	történelmi korszak
Speciálisabb	államalapítás kora
	Anjou-kor
	Árpád-kor
	honfoglalás előtti kor
	honfoglalás kora
	Hunyadiak kora
	Jagelló-kor
	kalandozások kora
	magyar őstörténet kora
	Rákóczi-szabadságharc kora
	reformkor
	tatárjárás kora
	török hódoltság kora
	Zsigmond-kor
Időben utána	magyar történelmi korszak (1848 után)

magyar történelmi korszak (1848 után)
Általánosabb	történelmi korszak
Speciálisabb	1848/49-es forradalom és szabadságharc kora
	1956-os forradalom ideje
	fehérterror időszaka
	fordulat éve
	forradalmak kora
	Horthy-korszak
	Kádár-korszak
	kádári konszolidáció időszaka
	kiegyezés kora
	koalíciós időszak
	német megszállás időszaka
	nyilas uralom időszaka
	Osztrák–Magyar Monarchia időszaka
	önkényuralom időszaka (1849–1867)
	Rákosi-korszak
	rendszerváltás időszaka
	Tanácsköztársaság kora
	világháború vége
Egésze	legújabb kor
Időben előtte	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Egyéb összefüggése	1945 utáni időszak

második világháború ideje
Általánosabb	történelmi korszak
Egésze	legújabb kor

Mátyás-kor
Magyarázat:  Mátyás uralkodásának kora (1457-1490)
Lásd	Hunyadiak kora

mezolitikum
Lásd	átmeneti kőkor

napóleoni kor
Magyarázat:  Beleértve a bécsi kongresszus időszakát (kb. 1799–1815)
Általánosabb	történelmi korszak
Egésze	legújabb kor
Időben előtte	felvilágosult abszolutizmus kora
Egyéb összefüggése	empire

német megszállás időszaka
Magyarázat:  1944. március 19. – 1944. október 15. között
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	Horthy-korszak
Időben utána	nyilas uralom időszaka

neolitikum
Lásd	újabb kőkor

népvándorlás kora
Magyarázat:  Szűkebb értelemben kb. 300 és 1000 között
Általánosabb	történelmi korszak
Egésze	kora középkor
Egyéb összefüggése	honfoglalás előtti kor

nyilas uralom időszaka
Magyarázat:  1944. október 15. – 1945. április 4. között
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	legújabb kor
Időben utána	világháború vége
Időben előtte	Horthy-korszak
	német megszállás időszaka
Egyéb összefüggése	vészkorszak

ókor
Magyarázat:  Kb. 476-ig
Általánosabb	történelmi kor
Része	antik
	Római Birodalom kora
Időben utána	középkor
Időben előtte	őskor
Egyéb összefüggése	honfoglalás előtti kor

Osztrák–Magyar Monarchia időszaka
Magyarázat:  1867–1918 között
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	legújabb kor
Időben utána	forradalmak kora
Időben előtte	kiegyezés kora
Egyéb összefüggése	első világháború ideje

önkényuralom időszaka (1849–1867)
Magyarázat:  Kb. 1849–1867 között
Helyettesített	Bach-korszak
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	legújabb kor
Időben utána	kiegyezés kora
Időben előtte	1848/49-es forradalom és szabadságharc kora

őskor
Magyarázat:  Történelemelőtti (prehistorikus) és őstörténeti (protohistorikus) — ősrégészeti — kor
Általánosabb	történelmi kor
Speciálisabb	bronzkorszak
	jégkorszak
	kőkorszak
	posztglaciális kor
	preglaciális kor
	rézkorszak
	vaskorszak
Egésze	időszámítás előtti kor
Időben utána	ókor
Ellentéte	archaikum

őskőkor
Helyettesített	paleolitikum
Általánosabb	kőkorszak
Időben utána	átmeneti kőkor

paleolitikum
Lásd	őskőkor

posztglaciális kor
Általánosabb	őskor
Időben előtte	jégkorszak
Ellentéte	preglaciális kor

preglaciális kor
Általánosabb	őskor
Időben utána	jégkorszak
Ellentéte	posztglaciális kor

Rákóczi-szabadságharc kora
Magyarázat:  1703—1711
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Egésze	újkor

Rákosi-korszak
Magyarázat:  1948–1956 között
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	1945 utáni időszak
Időben utána	1956-os forradalom ideje
Időben előtte	fordulat éve

reformáció időszaka
Magyarázat:  Reformáció 1517-től a 16. század végéig, a korai reformáció (Wyclife, huszitizmus) nélkül; ellenreformáció a 16. század végétől 1780-ig
Általánosabb	történelmi korszak
Egésze	újkor
Része	vallásháborúk kora
Időben utána	ellenreformáció kora
Időben előtte	reneszánsz
Egyéb összefüggése	felvilágosodás kora

reformkor
Magyarázat:  Kb. 1825/1830–1848 között
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Egésze	legújabb kor
Időben utána	1848/49-es forradalom és szabadságharc kora

rendszerváltás időszaka
Magyarázat:  Kb. 1988/89–1991 között
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	1945 utáni időszak
Időben előtte	80-as évek
	Kádár-korszak
Egyéb összefüggése	90-es évek

rézkorszak
Helyettesített	eneolitikum
Általánosabb	őskor
Időben utána	bronzkorszak
Időben előtte	kőkorszak

Római Birodalom kora
Magyarázat:  476-ig
Általánosabb	történelmi korszak
Egésze	ókor
Egyéb összefüggése	antik

Tanácsköztársaság kora
Magyarázat:  1919. március 21. – 1919. augusztus 1.
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	forradalmak kora

tatárjárás kora
Magyarázat:  1241-1242
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Egésze	Árpád-kor

török hódoltság kora
Magyarázat:  1526–1686
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Egésze	újkor
Időben előtte	Jagelló-kor

történelmi kor
Általánosabb	kor
Speciálisabb	jelenkor
	késő középkor
	kora középkor
	középkor
	legújabb kor
	ókor
	őskor
	újkor
Része	történelmi korszak
Egyéb összefüggése	időszámítás utáni kor

történelmi korszak
Általánosabb	korszak
Speciálisabb	1945 utáni időszak
	ellenreformáció kora
	első világháború ideje
	felfedezések kora
	felvilágosodás kora
	felvilágosult abszolutizmus kora
	humanizmus kora
	ipari forradalom kora
	keresztes háborúk kora
	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
	magyar történelmi korszak (1848 után)
	második világháború ideje
	napóleoni kor
	népvándorlás kora
	reformáció időszaka
	Római Birodalom kora
	vészkorszak
Egésze	történelmi kor

újabb kőkor
Helyettesített	neolitikum
Általánosabb	kőkorszak
Időben előtte	átmeneti kőkor

újkor
Magyarázat:  Kb. 1492/1517-1798
Általánosabb	történelmi kor
Egésze	időszámítás utáni kor
Része	barokk
	ellenreformáció kora
	felfedezések kora
	felvilágosodás kora
	felvilágosult abszolutizmus kora
	ipari forradalom kora
	manierizmus
	Rákóczi-szabadságharc kora
	reformáció időszaka
	rokokó
	török hódoltság kora
Időben utána	legújabb kor
Időben előtte	középkor

vallásháborúk kora
Egésze	ellenreformáció kora
	reformáció időszaka

vaskorszak
Általánosabb	őskor
Speciálisabb	hallstatti kultúra időszaka
	la tene-kultúra időszaka
Időben előtte	bronzkorszak

vészkorszak
Helyettesített	holokauszt
Általánosabb	történelmi korszak
Egyéb összefüggése	nyilas uralom időszaka

világháború vége
Magyarázat:  1944–1945 között
Általánosabb	idővég
	magyar történelmi korszak (1848 után)
Egésze	1945 utáni időszak
Időben utána	koalíciós időszak
Időben előtte	nyilas uralom időszaka

Zsigmond-kor
Magyarázat:  Zsigmond uralkodásának ideje (1387-1437)
Általánosabb	magyar történelmi korszak (1848 előtt)
Időben előtte	Anjou-kor


Művészettörténeti időfogalmak

absztrakt művészet kora
Magyarázat:  Absztrakt művészeti irányzat
Általánosabb	modern művészet kora
Speciálisabb	konstruktivizmus
Egyéb összefüggése	expresszionizmus és absztrakt közötti átmeneti kor

antik
Helyettesített	klasszikus művészet kora
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Egésze	ókor
Egyéb összefüggése	Római Birodalom kora

art déco
Lásd	szecesszió

art nouveau
Lásd	szecesszió

avantgárd
Magyarázat:  Kb. 1900–1938
Általánosabb	modern művészet kora
Speciálisabb	dadaizmus
	expresszionizmus
	expresszionizmus és absztrakt közötti átmeneti kor
	fauvizmus
	impresszionizmus
Egésze	legújabb kor
Időben előtte	szecesszió

barokk
Magyarázat:  Kb. 1560-1760
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Speciálisabb	neobarokk
Egésze	újkor
Időben előtte	manierizmus
Időben utána	rokokó

biedermeier
Magyarázat:  Kb. 1815–1850
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Egésze	legújabb kor
Időben előtte	klasszicizmus

bizánci művészet kora
Általánosabb	művészettörténeti korszak

bronzkorszak
Általánosabb	őskor
Speciálisabb	lausitzi kultúra időszaka
Időben utána	vaskorszak
Időben előtte	rézkorszak

dadaizmus
Általánosabb	avantgárd
Egyéb összefüggése	futurizmus

eklektika
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Egyéb összefüggése	historizmus
	szecesszió

empire
Magyarázat:  1799–1815
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Egésze	legújabb kor
Időben előtte	klasszicizmus
Egyéb összefüggése	napóleoni kor

expresszionizmus
Magyarázat:  Kb. 1880–1938
Általánosabb	avantgárd
Speciálisabb	posztexpresszionizmus
Egésze	legújabb kor
Egyéb összefüggése	expresszionizmus és absztrakt közötti átmeneti kor
	impresszionizmus

expresszionizmus és absztrakt közötti átmeneti kor
Általánosabb	avantgárd
Egyéb összefüggése	absztrakt művészet kora
	expresszionizmus

fauvizmus
Általánosabb	avantgárd
Időben előtte	impresszionizmus

futurizmus
Általánosabb	posztexpresszionizmus
Egyéb összefüggése	dadaizmus

gótika
Magyarázat:  Kb. 1150-1500
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Speciálisabb	neogót
Egésze	középkor
Időben utána	reneszánsz
Időben előtte	román

historizmus
Magyarázat:  Kb. 1850–1914
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Speciálisabb	neobarokk
	neogót
	neoreneszánsz
	neorokokó
	neoromán
Egésze	legújabb kor
Egyéb összefüggése	eklektika
	szecesszió

impresszionizmus
Magyarázat:  Kb. 1872-1914
Általánosabb	avantgárd
Egésze	legújabb kor
Időben utána	fauvizmus
Egyéb összefüggése	expresszionizmus

Jugendstil
Lásd	szecesszió

klasszicizmus
Magyarázat:  Kb. 1780–1850
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Egésze	legújabb kor
Időben előtte	rokokó
Időben utána	biedermeier
	empire
	neoklasszicizmus
	romantika
Egyéb összefüggése	felvilágosodás kora

klasszikus művészet kora
Lásd	antik

konstruktivizmus
Általánosabb	absztrakt művészet kora

kubizmus
Magyarázat:  Kb. 1907/1911-1938
Általánosabb	posztexpresszionizmus

manierizmus
Magyarázat:  Kb. 1420–1600
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Egésze	újkor
Időben utána	barokk
Időben előtte	reneszánsz

modern művészet kora
Magyarázat:  A 19. század elejétől kezdődő művészettörténeti korszak
Helyettesített	modernizmus kora
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Speciálisabb	absztrakt művészet kora
	avantgárd
	naturalizmus
	realizmus
Időben utána	posztmodern

modernizmus kora
Magyarázat:  19. század végi és 20. századi művészeti irányzatok és áramlatok
Lásd	modern művészet kora

művészettörténeti korszak
Magyarázat:  Kor, irányzat, stílus
Általánosabb	korszak
Speciálisabb	antik
	barokk
	biedermeier
	bizánci művészet kora
	eklektika
	empire
	gótika
	historizmus
	klasszicizmus
	manierizmus
	modern művészet kora
	neoklasszicizmus
	posztmodern
	primitív művészet kora
	reneszánsz
	rokokó
	román
	romantika
	szecesszió
	szimbolizmus

naturalizmus
Általánosabb	modern művészet kora
Egyéb összefüggése	realizmus

neobarokk
Általánosabb	barokk
	historizmus

neogót
Általánosabb	gótika
	historizmus

neoklasszicizmus
Magyarázat:  Újklasszicizmus. A 18. század végén és a 19. század elején a klasszikus formákat ismtelten felújító, ill. utánzó stílus
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Egésze	legújabb kor
Időben utána	klasszicizmus

neoreneszánsz
Általánosabb	historizmus
	reneszánsz

neorokokó
Általánosabb	historizmus
	rokokó

neoromán
Általánosabb	historizmus
	román

posztexpresszionizmus
Általánosabb	expresszionizmus
Speciálisabb	futurizmus
	kubizmus
	szürrealizmus

posztmodern
Magyarázat:  A 20. század 70-es éveiben keletkezett művészeti és építészeti irányzat
Helyettesített	posztmodernizmus
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Időben előtte	modern művészet kora

posztmodernizmus
Lásd	posztmodern

primitív művészet kora
Általánosabb	művészettörténeti korszak

realizmus
Általánosabb	modern művészet kora
Speciálisabb	szocialista realizmus
Egyéb összefüggése	naturalizmus

reneszánsz
Magyarázat:  Kb. 1420–1600
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Speciálisabb	neoreneszánsz
Egésze	középkor
Időben utána	manierizmus
	reformáció időszaka
Időben előtte	gótika
Egyéb összefüggése	humanizmus kora

rokokó
Magyarázat:  Kb. 1720–1770
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Speciálisabb	neorokokó
Egésze	újkor
	rR	klasszicizmus
Időben előtte	barokk

román
Magyarázat:  A 10–13. század között
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Speciálisabb	neoromán
Egésze	középkor
Időben utána	gótika

romantika
Magyarázat:  Kb. 1810–1850 (Magyarországon 1867-ig). A zenében 1900-ig
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Egésze	legújabb kor
Időben előtte	klasszicizmus

szecesszió
Magyarázat:  1892-1910
Helyettesített	art déco
	art nouveau
	Jugendstil
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Egésze	legújabb kor
Időben utána	avantgárd
Időben előtte	szimbolizmus
Egyéb összefüggése	eklektika
	historizmus

szimbolizmus
Általánosabb	művészettörténeti korszak
Egésze	legújabb kor
Időben utána	szecesszió
	szürrealizmus

szocialista realizmus
Magyarázat:  1934 után a Szovjetunió, a kommunista mozgalom és 1948–49 után a pártállami országok hivatalos irodalmának és művészetének megjelölése
Általánosabb	realizmus

szürrealizmus
Magyarázat:  Kb. 1917–1938
Általánosabb	posztexpresszionizmus
Időben előtte	szimbolizmus


Földtörténeti időfogalmak

alpi idő
Általánosabb	földtörténeti kor
Speciálisabb	eocén
	jura
	kréta
	oligocén
	paleocén
	paleogén
	triász

archaikum
Magyarázat:  Geológiai őskor, azoikum
Általánosabb	földtörténeti kor
Időben utána	prekambrium
	proterozoikum
Ellentéte	őskor

devon
Általánosabb	paleozoikum
	varisztikus idő
Időben utána	karbonkor
Időben előtte	szilur

eneolitikum
Lásd	rézkorszak

eocén
Általánosabb	alpi idő
	paleogén
Időben utána	oligocén
Időben előtte	paleocén

földtörténeti kor
Általánosabb	kor
Speciálisabb	alpi idő
	archaikum
	kainozoikum
	kaledóniai idő
	mezozoikum
	paleozoikum
	posztalpi idő
	proterozoikum
	varisztikus idő
Egyéb összefüggése	időszámítás előtti kor

harmadidőszak
Általánosabb	kainozoikum
Speciálisabb	neogén
	paleogén
Időben előtte	mezozoikum
Időben utána	negyedidőszak

holocén
Általánosabb	negyedidőszak
	posztalpi idő
Időben előtte	pleisztocén

jura
Általánosabb	alpi idő
	mezozoikum
Időben utána	kréta
Időben előtte	triász

kainozoikum
Általánosabb	földtörténeti kor
Speciálisabb	harmadidőszak
	negyedidőszak
Időben előtte	mezozoikum

kaledóniai idő
Általánosabb	földtörténeti kor
Speciálisabb	kambrium
	ordovícium
	szilur

kambrium
Általánosabb	kaledóniai idő
	paleozoikum
Időben utána	ordovícium
Időben előtte	prekambrium

karbonkor
Általánosabb	paleozoikum
	varisztikus idő
Időben utána	perm
Időben előtte	devon

kréta
Magyarázat:  Geológiai kor
Általánosabb	alpi idő
	mezozoikum
Speciálisabb	szenon
Időben utána	paleogén
Időben előtte	jura

mezozoikum
Általánosabb	földtörténeti kor
Speciálisabb	jura
	kréta
	triász
Időben utána	harmadidőszak
Időben utána	kainozoikum
Időben előtte	paleozoikum

miocén
Általánosabb	neogén
	posztalpi idő
Időben utána	pliocén
Időben előtte	oligocén

negyedidőszak
Általánosabb	kainozoikum
Speciálisabb	holocén
	pleisztocén
Időben előtte	harmadidőszak
	neogén

neogén
Általánosabb	harmadidőszak
Speciálisabb	miocén
	pliocén
Időben utána	negyedidőszak
Időben előtte	paleogén

oligocén
Általánosabb	alpi idő
	paleogén
Időben utána	miocén
Időben előtte	eocén

ordovícium
Általánosabb	kaledóniai idő
	paleozoikum
Időben utána	szilur
Időben előtte	kambrium

paleocén
Általánosabb	alpi idő
	paleogén
Időben utána	eocén

paleogén
Általánosabb	alpi idő
	harmadidőszak
Speciálisabb	eocén
	oligocén
	paleocén
Időben utána	neogén
Időben előtte	kréta

paleozoikum
Általánosabb	földtörténeti kor
Speciálisabb	devon
	kambrium
	karbonkor
	ordovícium
	perm
	szilur
Időben utána	mezozoikum
Időben előtte	proterozoikum

perm
Általánosabb	paleozoikum
	varisztikus idő
Időben utána	triász
Időben előtte	karbonkor

pleisztocén
Általánosabb	negyedidőszak
	posztalpi idő
Időben utána	holocén
Időben előtte	pliocén

pliocén
Általánosabb	neogén
	posztalpi idő
Időben utána	pleisztocén
Időben előtte	miocén

posztalpi idő
Általánosabb	földtörténeti kor
Speciálisabb	holocén
	miocén
	pleisztocén
	pliocén

prekambrium
Általánosabb	proterozoikum
Időben utána	kambrium
Időben előtte	archaikum

proterozoikum
Általánosabb	földtörténeti kor
Speciálisabb	prekambrium
Időben utána	paleozoikum
Időben előtte	archaikum

szenon
Általánosabb	kréta

szilur
Általánosabb	kaledóniai idő
	paleozoikum
Időben utána	devon
Időben előtte	ordovícium

triász
Általánosabb	alpi idő
	mezozoikum
Időben utána	jura
Időben előtte	perm

varisztikus idő
Általánosabb	földtörténeti kor
Speciálisabb	devon
	karbonkor
	perm



