Treminusok

abecedárium az akrosztichonnak az a fajtája, amaleyben a verssorok vagy strófák kezdőbetűi ábécérendben követik egymást. Akkád és héber költészet (22. zsoltár). Hagyományosan Ephikarmosz a feltalálója a gör. költészetben, lat. Enniustól. 
accentus accentus viszont zenei hangsúlynak tarották, de ezt a legutóbbi kutatások megcáfolták.  A latinba ez a fogalom csak az ókori gramatikusok révén került be, akik a göröggel akarták megfeleltetni, noha a latinban ez nem volt meg.
akatalektikus versmérték: a- kata-lekton: nem lezáruló, olyan kolón, verssor v periódus, amiben csonka ütem nem szerepel
akrosztichon gör. meghatározott szöveg elrejtése a versfőkbe. szó~ és betű~, (hasonlóak: telesztichon, mezosztichon)
akroteleuton az akrosztichon és a telesztichon összekapcsolása: srrkezdő betűk felülről lefelé és a sorvégző betűk alulról fölfelé összeolvasva azonos szót vagy mondatot alkotnak
ambroziánus sor Szent Ambrusról elnevezett hangsúlyos jambikus sorfajta, ami felfogható időmértékes és hangsólyos strófának is (átmeneti időszakban alakult ki) pl u-u- u-u-, vagy xx’xx’ xx’xx. 4. sz: a hangsúly a 6. szótagon, hangsúly és ictus egybeezése, 5+3 tagolás. 
antistrófa ellenstrófa, amit egy azonos ritmikájú és terjedelmű strófa előz meg. 
aphairesis (prodelisio) fordított hangkivetés
aprózás egyetlen ütemrészre kiterjedő gyorsulás, ami az időegység abszoltút időtartamát felére vagy harmadára csökkenti. 
arsis egy vagy több szótagra kiterjedő nyomatékos verselem. , időmértkées versnél meghatározott időtartamú nyomaték; egyetlen szótagra, verslábrészletre v egy egész verslábra kiterjedhet. ellentéte a thesis. arsis+thesis=ereszkedő versláb, thesis+arsis=emelkedő versláb. (eredetileg pont fordítva: táncolásnál aaz arsis a láb felemelése, thesis a leejtése vagyis pont a thesisen van a nyomaték)
bukolikus metszet a hexameter negyedik és ötödik verslába közé eső dierézis, többnyire penthémimeresszel fordul elő, amikor is a két sormetszet 3 kolónra bontja a sort. 
cezúra metszet, görróm verselésben ütemre nem bontható periódusokat tagol, sormetszet, emi nem csak a periódust metszi, hanem valamelyik ütemét is: a szóhatár az ütem közepére esik. a dierézissel ellentétben nem csak tagol, hanem az emelkedős ritmust átalakítja ereszkedővé. Lüktetést kölcsönöz a sornak, arányosságát a sorbeli elhelyezkedése adja meg.
clasusla  záradék klauzula 
cursus klazula
dierézis időmértékes vers olyan sormetszete, amelyet ütemek vagy elemi kolónok közé eső szóhatár hoz létre, és ezért ütemet nem oszt ketté. 
elisio hangkivetés a klasszikus retorika egyik elhagyáson alapuló hangalakzata: szó valamelyik nagjának kiesése, szűkebben egy mgh kiesése egy mgh-van kezdődő szó előtt. Élőbeszédben a hangsúlytalan helyeken gyakori, ennek egyfajta leképezése a versbeli ~. retorikai stíulserény, mivel a beszéd élénkségét kölcsönzi a szövegnek.   
énekvers olyan vers, amelyet eredetileg énekelve-táncolva adtak elő, és így aannak jellegét a vers saját ritmusa, illetve az ének dallam és a tánc együtt, egymásra hatva alakította ki.
fejetlen (kolón, verssor) a négy elemi logaoedikus kolón olyan 4 változata, amelynek aiol bázisa egy elemel rövidebb: 2 helyett1-ből, 4 helyett 3-ból áll; ill. olyan görög időmértékes ütemvers, amely csinka verslábbal kezdődik. 
gondolatritmus gondolatok művészi elrendezése, znei szempontok, elsősorban az ismétlés elvének fokozott érvényesítése tartalmi szintem. Szűkebben a mondatok ismétlésén alapuló művészi eljárás. 
hangsúly a hangos beszéd 3 prozodiku tulajdonságának egyike, a beszéd egyes elemeinek, egyes szótagoknak erősebb izomtevékenységgelvaló képzésmódja, ami folytán a hallgató azokat hangosabbnak, hallhatóbbnak érzi.Nyelvenként különböző sajátságok erősítik: szütaghosszúság, mondathanglejtés, hangszínváltozás. A hangsúlyos szótag hanglejtése általában módosul, és a szühanglejtés is befolyésolja. Vannak kötött és szabad hangsúlyú nyelvek. A hangsúlynak jelentésmegkülönböztető szerepe lehet. Szavanként 1 hangsúlyos szótag; előfordulhatnak a főhangsúly mellett gyengébb mellékhangsúlyok. Van még érzelmi, indulati, logokai hangsúly. 
Verstani hangsúly: alapja a nyelvi hangsúly; a hangsúlyos verselés leglényegesebb ritmusalkotó tényezőinek egyike. A szóhangsúly és a metrikai hangsúly általában egybe esik. A nem hangsúlyos verselésben is lehet kiegészítő szerepe. 
hiátus  magánhangzók találkozása, amely miatt űr keletkezik, elakad a beszéd (Quintilianus), Magas nyelvállású hang szokta kitölteni: ié se között pl j keletkezik. Két á között gégezárhang keletkezik, és akkor is, amikor 2 hangsúgyos szótag találkozik, ilyenkor nincs összeolvadás. A hiátus akko rmegengedhető, ha kifejező: rndszerint erőlködést, testi erfeszítést fejez ki. 
híd az időmértékes vers egymás utáni szótaghelyeit egybefűzső szóttest; tulajdonképpen szóhatárok tiltása. Okai: ha ütemekre, kolónokra tagolnák a szóhatárok a verset, az monotonná tenné, ha pedig amúgy is hosszú szótagra esne a szóvég, akkor a következő szóig tartó szünettel együtt vontatottá válna a vers. 
hosszú szótag Természetesen hosszú szótag (syllaba natura longa): hosszú mgh vagy diftongus.
Egyezményes hosszú szótag (syllaba positione longa): rövid mgh+2 msh. Latinban a 2 mgh között álló i is msh értékű (mert ilyenkor j-nek hangzik és megnyújtja az első mgh-t). 
ictus   nyomaték, hangsúly, arsis
időmértékes verselés olyan egységek ismétlődése, melyekben a szótagok időértéke van meghatározva. Hosszú és rövid szótagok szabályai.
katalektikus versmérték olyan kolón vagy periódus amelyek utolsó üteme vagy verslába hosszú szótagok sűrítésével, hosszú szótag hozzáadásával, csonka ütemmel v. verslábbal és uátna következő szünettel jelzi a versmérték lezárulását. ellentéte az akatalektikus vermérték. 
kolón Kolón: ütemnél nagyobb, verssornál kisebb egység, és el is különül attól az egységtől, amibe beépül; olyan állandósult metrikai képlet, ami a legkünönfélébb sorokba beépül, és így  aversek metrikai közhelyévé váik (olyan, mint az állandósult szókapcsolat); csak időmértékes és hangsúlyváltó verselésben. 
kolónbővítés kolón bőzvítése gy benne foglalt ritmusfordulat egyszeri vagy többszöri megismétlésével,  belső és külső kolónbővítés. 
láb versláb: legalább két szótagból álló időmértékes ritmusegység (a gör-lat verselésben nem is fordulnak elő ennél kisebb egységek):
metrika versmérési tudomány; az időmértékes verselés és főleg a gör.-róm. verselés fogalom-és tételrendszere; olykor más verselésekre kiterjedő általános tudomány, verstan. Platón korában keletkezett; Arisztoxenosz, aki Arisztotelész tanítványa volt, megpróbálta aritmetika i alapokra helyezni; ő állapította meg, hogy a hosszú és rövid szótagok időtartamának aránya 2:1. A hangsúlyt is megvozsgálva a verslábakban, egyenlő, másfélszeres, stb arányú vesrlábakat talált. I.e 3, sz Arisztophanesz Byzanthiosz: kolónhatárokat jelölt: kolometria. ugyanebben az időben egy ismeretlen nevű metrikus felálította verslábprototípusok elméletét, valaki más pedig a derivációs elméletet.  
metrum eredetileg filozófia ifogalom: mérték. Innen: grammatikai mérték. Elelntéte a rirmusnak: az előbbi a hallható hsngsor, az utóbbi az elméleti. A középkortól kedve az időmértékes versek verslábainak és ütemeinek neve. Legáltalánosabban versmérték. 
mora az időmértékes verseléls ritmusegysége, időegység, aminek időtartalma azonos a rövid szótagéval. 
muta cum liquida egyezményes rövid szótag: (muta cum liquida): zárhangok (b p ph d t th g k kh qu) és folyékony hangok (l r ) torlódása rövidnek számít, kivéve, ha szóhatáron találkoznak, de ekkor is lehet rövid és hosszű is a szótag; ha a mgh torlódás van a szó végén és a 2 msh a kövekező szó elején van. 
periódus Peridódus: 2 v több kolón v sor állandósult kapcsolata, adott versrendszerben gyakori metrikai képlet. Beépülhet sor és strüfaszerkezetekbe. Ha a kolónok v sorok egy állandüsult sora teljes versszakot alkot, az is periódus, de a neve állandósult strófaszerkezet; a legnagyobbak, mint a szonett pl, már állandósult versszerkezetnek számítanak. 
prozódia  egyrészt a sótagképzés grammatikai, fonetikai és metrikai szabályainak tana, másrészt az intonáció, azaz hangsúly, beszédtempó, szünet és hanglejtés együttese. 
prózaritmus prózai szöveg tagoltsága, amely 2 szinten jelenhet meg: szótagmérő időmérték vag hangsúly szerint, illetve retorikai-gondolati ritmus. 
ritmika ritmussal foglalkozó tudomány. Verstani értelemben a ritmus megvalósulását vizsgálja. Változás islletve azonosság vizsgálata. 
sor írásjegyek és írásjelek egy vonalban való elhelyezkedése. Prózánál csak a folyam nagyobb megszakadásai jeleznek tagolást; verssor esetében ez esztétikai jelenség, illetve ritmikai, vagy más egységek tagolódása. 
sormetszet a versritmus járulékos tényezője; határjel a verssor metrikai képletének belsejében. 
szövegvers> szavalt vers olyan vers, amit szóbeli előadásra vagy felolvasásra rögzítettek, és így önállóan értelmezendő szöbegritmussal rendelkezik. Eredetileg minden vers énekvers volt, ami ritmikailag szabadabb, mert a dallam ritmusa az apróbb licenciákat elfedi; sajnos csak szöveg alapján nem megállapítható, hogy egy szöveg énekvers volt-e, mert sok énekvers magában is teljesen ritmikus. Valsózínű, hogy sok énekver elhagyta dallamát és később már szavalt versként élt tovább.
strofikus versszerkezet olyan versszerkezet, ami versszakokra tagolódik. Homoiostrofikus és heterostrofikus szerkezetek (egyféle ill. 2 féle versszak)
strófa versszak; az antistrofikus szerkezetben az elől álló strófa, amelyikre a második megfelel; 
syllaba natura/positione longa Természetesen hosszú szótag (syllaba natura longa): hosszú mgh vagy diftongus.
Egyezményes hosszú szótag (syllaba positione longa): rövid mgh+2 msh. Latinban a 2 mgh között álló i is msh értékű (mert ilyenkor j-nek hangzik és megnyújtja az első mgh-t). 
synaloiphe a hangegybeolvadásnak az az esete, amikor a szóvégi és szóeleji mgh talákozásánál az előbbi elnémul; a hiátus megjelenésének egyik lehetősége. 
synizesis (contractio) az antikmretorikábsn 2, külön szótaghoz tartozó mgh összeolvadása egy egy szótagot alkotó diftongussá.  Szűkebb értelemben a szó belsejében lévő magánhangzók contractiója. 
sztichikus versszerkezet astrofikus versszerkezet; egysorfajú vers.  
thesis arsis ellentéte: nyomaték nélküli verselem-
ütemegyenlőség elve olyan vers sajátja, amelyik teljes egészében azonos időtartalmú, és egymással metrikai megfeleltetésben állló ritmusegységekből épül fel. 
versláb legalább két szótagból álló időmértékes ritmusegység (a gör-lat verselésben nem is fordulnak elő ennél kisebb egységek):
versképlet a versmértékek és ritmusok leírásra szolgáló jelcsoport. 
versmérték a konkrét versritmus mögött meghúzódó elvi ritmusszerkezet
verstan a vers törvényszerűségeivel foglalkozó tudomány. Verstörténet, verselmélet. Leríró verstan, funkcionális verstan. 

alloiostrofikus versszerkezet két vagy többsorfajú versszerkezet
anaklázis szítagidők felcserélése
anomoisztrofikus versszerkezet
antistrofikus versszekezet olyan szerkezet, ahol a strófák az előzőp strófa metrumát ismétlik.
apolelümenon olyan kardalszerkezet, amiben nincsenek antistrofikus megfeleltetések.
aszinarteton különálló, összze nem kötött kolónkapcsolatok gyűjtőneve
brachikatalektikus versmérték olyan ritmusszerkezet, amiben az urolsó 2 láb arsisa hiányzik, pl Xhrh helyett hh. 
cikilkus lábak egyes verslábakban  szótagoknak a mora törtszedreseinek megfelelő időértéket tulajosnítottak, de úgy, hogy a végén csak kijöjjön az egész.
Jambikus rövidülés rhból rr
egyenlő arány
egyszerű ritmusegység tovább nem bontható
heterometria
heterosztichikus versszak többsorfajú
hpermeter sorvégi extra szótag, ami s következő sor első szótagjának számíthat
irracionális szótag  másfél morás, elméletim képződmény
komma mi 2 szótag, mondatnál kisebb nem önálló retoriaki egység, 
perikópia antristriofiuks megfeleltetést tartalmaó képlet
mezódikus perikópia A1 X A2
mezódiku sversszak
monoszillabikus verssor 
oldot verslábforma hosszú szütagok feloldása röviddé
össztett ütem,versláb
összevont ütem,  versláb
paralellizmus
racionális verlábforma
részben oldott verslábforma
szisztolé  hosszú szótag rövidítése az mhg rövidítése által
telesztichon 


