
A csak többes számban használatos fınevek (Pluraliatantum): 
Vannak olyan német fınevek, melyek csak többes számban fordulnak elı. Néhány fınév egyes számban is 
elıfordulhat, ezek „(E.sz.)” jelzéssel állnak, a *-gal jelölt fınevek jelentése egyes számban eltér. 
Aktiva (Aktiven) aktíva, cselekvı vagyon 
Alimente tartásdíj 
Allüren* allőrök, viselkedés, modor; trükk(ök) 
Alpen Alpok 
Altwaren lim-lom, ócskaság(ok) 
Amphibien kétéltőek 
Anden Andok 
Annalen évkönyvek, krónikák 
Annaten annaták (a pápától kapott birtok elsı évi jövedelmének illetékként való 

visszafizetése) 
Antillen Antillák 
Äonen (E.sz.) korszak, örökkévalóság 
Atemwege légutak 
Auslagen* költségek 
Auspizien (E.sz.) védelem, kilátás, remény 
Azoren Azori-szigetek 
Bermudas Bermuda-szigetek 
Betriebsmittel üzemi eszközök 
Blattern himlı 
Briefschaften levelek, posta, okiratok 
Brosamen (E.sz.) zsemlemorzsa, kenyérmorzsa 
Cevennen Cévennek (francia hegység) 
Chemikalien (E.sz.) vegyszerek, kemikáliák 
Dardanellen Dardanellák 
Devisen* deviza 
Dehors külsı látszat, illendıség 
Diäten* napidíj 
Dubiosen kétes követelések 
Effekten* értékpapírok 
Eingeweide (E.sz.) (állati) belsıségek, vminek a belseje, belsıségek, zsigerek 
Einkünfte jövedelem 
Eltern (E.sz.) szülık 
Entlassungspapiere elbocsátólevél (katonaságtól) 
Exequien végtisztesség, gyászszertartás, gyászliturgia 
Fasten* böjti napok 
Faxen (E.sz.) buta tréfa, ostoba vicc, bolondozás, hülyéskedés, szeszély, fakszni 
Fäzes ürülék 
Ferien szünidı 
Finanzen* bevételek 
Fisimatenten teketória, mese, pajkos csínyek 
Flausen (E.sz.) hazudozás, füllentés, lódítás; kibúvó, mese 
Flitterwochen mézeshetek 
Formalien alakiságok, formaságok 
Fossilien (E.sz.) kövület, fosszília 
Frieseln (E.sz.) hólyag, kiütés 
Gebrüder testvérek, fivérek 
Genitalien genitáliák, külsı nemi szervek 
Gerätschaften felszerelés, eszközök 
Geschwister (E.sz.) (férfi- és nı)testvérek, nı(test)vérek 
Gewissenbisse (E.sz.) lelkiismeretfurdalás 
Gliedmaßen (E.sz.) végtagok 
Graupeln (E.sz.) hódara(szem), kásás hó/esı 
Graupen (E.sz.) kása, dara 
Habseligkeiten (E.sz.) holmi, cókmók 
Hämorrhoiden (E.sz.) aranyér 
Hebriden Hebridák 



Honneurs (rég.) tiszteletadás, (játék) honırök 
Honoratioren notabilitások, honoráciorok, (tört.) tiszteletbeli személyek 
Hosenträger (E.sz.) nadrágtartó 
Iden (költ.) idus 
Immobilien ingatlanok 
Imponderabilien kiszámíthatatlan tényezık 
Importen (E.sz.) behozatali cikkek, áruk 
Ingredienzien (E.sz.) alkotórész, kellék 
Insignien (hatalmi) jelvények 
Jeans farmernadrág 
Jura (E.sz.)* jogtudomány 
Kaldaunen (E.sz.) belsıség, pacal 
Kamellen (E.sz.) szakállas történet, régi/lejárt vicc 
Kanaren Kanári-szigetek 
Karpaten Kárpátok 
Katakomben (E.sz.) katakombák 
Kinkerlitzchen csecsebecse, mütyür 
Kollektaneen szemelvények, kivonatok 
Konsorten bőntárs(ai), tettestárs(ai) 
Kordilleren Kordillerák 
Kosten költségek 
Koteletten* oldalszakáll 
Kurilen Kurili-szigetek 
Kurzwaren rövidáru 
Kutteln (E.sz.) zsigerek, belsırész, pacal 
Ländereien földterület, uradalom 
Lebensmittel (E.sz.) élelmiszer 
Leute emberek 
Machenschaften (E.sz.) mesterkedés, fondorlat 
Machinationen (E.sz.) machináció, fondorlat 
Makkaroni makaróni 
Manen a halott jó szellemei (az antik Rómában) 
Masern kanyaró 
Memoiren visszaemlékezés, memoár, emlékirat 
Misshelligkeiten (E.sz.) egyenetlenség, viszály 
Möbel (E.sz.) bútor 
Mobilien ingóságok, ingó vagyon 
Molesten panasz, kellemetlenség 
Moneten pénz 
Mores illem, jó erkölcsök, móres 
Musikalien zenemővek, kották 
Nachwehen utófájások, kellemetlen következmények 
Naturalien természetbeni járandóságok 
Niederlande Hollandia 
O-Beine O-láb 
Odds oddsz, tét a lóversenyen 
Pandekten (római jog) digesták, pandekták; (tréf.) jogtudományok 
Paramente (vall.) paramentum, kegyszer 
Passiva (Passiven) passzívák, terhek, tartozások 
Penaten régi római házi és védıistenek 
Personalien személyi adatok 
Philippinen Fülöp-szigetek 
Pocken* (fekete) himlı 
Präliminarien (E.sz.) elıkészítı, bevezetı tárgyalások 
Pretiosen ékszerek, drágakövek 
Preziosen ékszer, drágaság 
Protozoen egysejtő állat, véglény 
Pyrenäen Pireneusok 
Quisquilien apróságok, semmiségek, csip-csup dolgok 



Ränke (E.sz.) ármány, fondorkodás, cselszövés 
Rauchwaren dohányáruk, dohánytermékek, szırmeáruk 
Realien tények, való dolgok, tárgyi adatok, ismeretek 
Rechte* jogtudomány 
Repressalien (E.sz.) megtorlás, retorzió 
Reptilien hüllı, csúszómászó 
Rocky Mountains Sziklás Hegység 
Röteln rubeóla, vörös himlı 
Sämereien (E.sz.) vetımagok 
Saturnalien szaturnália (római ünnepségek) 
Schliche csel, trükk 
Schraffen csík, vonalka, csíkozás, vonalkázás 
Shorts rövidnadrág 
Spaghetti spagetti 
Spanten (E.sz.) hajó- vagy repülıtest bordázata 
Sperenzien teketória 
Spesen költségek, kiadás 
Spielwaren játékáruk 
Spikes szöges talpú cipı 
Spiritualien egyházi hatáskörök 
Spirituosen szeszes italok 
Sporen (E.sz.) spóra 
Sporteln (E.sz.) (a késı középkorban bírósági, hatósági) illeték, sportula 
Stoppeln (E.sz.) tarló, borosta 
Streitigkeiten vita, veszekedés 
Streusel (E.sz.) morzsa, vagdalék 
Streuseln díszítı cukorka; omlós sütemény 
Subsidien (E.sz.) segélypénz, pénzbeli támogatás 
Thermen ókori római fürdı 
Treber törköly 
Trester törkölypálinka, törköly 
Tropen trópusok 
Trümmer rom, roncs, törmelék 
Umtriebe (E.sz.) hajtás, mozgatás, mozgás, nyüzsgés 
Unkosten kiadás(ok), költség(ek) 
Utensilien eszközök, szerek, kellékek 
USA Amerikai Egyesült Államok 
X-Beine X-láb 
Varia különféle, vegyes dolgok; különfélék, vegyes kiadások 
Vegetabilien konyhakerti növények, növényi anyagok, gyógynövények 
Vereinigte Arabische 
Emirate 

Egyesült Arab Emírségek 

Vergnügungen (E.sz.) szórakozás, kedvtelés, passzió 
Viktualien élelmiszer(ek) 
Vogesen Vogézek 
Vorfahren (E.sz.) elıd, ıs 
Wanten (E.sz.) (árboctartó) oldalkötél(zet) 
Wehen (E.sz.)* szülési fájdalmak 
Wirkwaren kötött áru 
Wirren zőrzavar, rendetlenség, zavargások, bonyodalmak 
Zeitläuf(t)e (E.sz.) az idı(k) múlása, (az) idı 
Zerealien (E.sz.) gabonafélék 
Zinsen (E.sz.) kamat 
Zutaten (E.sz.) hozzávaló(k) 
Zykladen Kikládok 
Zwillinge (E.sz.) ikrek 
 


