
Csak egyes számban használatos fınevek (Singulariatantum) 
Néhány fınév jelentése alapján csak egyes számban állhat. Ezeket a fıneveket Singulariatantum-nak nevezzük. 
(Egyes számú alak: Singularetantum, többes számú alak: Singulariatantum). A csak egyes számban használatos 
fıneveket négy csoportba sorolhatjuk: 

1. Anyagot jelölı fınevek 
Ide tartoznak a természetben megtalálható anyagok (kémiai anyagok, ásványok), a természetben kialakuló 
anyagok (idıjárás termékei, nıvényi és állati termékek), valamint az emberek által elıállított anyagok 
(élelmiszer, élvezeti szerek, testápolási szerek). 
die Baumwolle pamut 

die Butter vaj 

das Eisen vas 

der Feldspat földpát 

das Fleisch hús 

das Gold arany 

der/das Gummi gumi 

die Hautcreme  bırkrém 

das Kupfer réz 

das Leder bır 

die Milch tej 

der Quarz kvarc 

der Regen esı 

der Sauerstoff oxigén 

der Schnee hó 

die Schokolade csokoládé 

der Schwefel kén 

der Sekt pezsgı 

der Tau harmat 

der Tee tea 

die Wolle gyapjú 

Többes szám itt is elıfordulhat, ha egy termék több fajtájáról van szó, ill. a szaknyelvben. Többes számba 
lexikális eszközökkel is tehetjük a fenti fınevek némelyikét: Leder → Lederarten, Mehl → Mehlsorten, Schnee → 
Schneemassen, Stahl → Stahlsorten, Tabak → Tabaksorten, Wein → Weinsorten, Wolle → Wollarten 

2. Győjtıfogalmak 
A győjtıfogalmak alatt tárgyak, személyek vagy állatok egységet alkotó létét értjük. Nagyon kevés ezek közül 
mégis állhat többes számban (ezeket [T.sz. is] jellel látta el): ha ezek a egységek csoportokat alkotnak. 
der Adel nemesség 

die Armee [T.sz. is] hadsereg 

das Besteck [T.sz. is] teríték 

die Bevölkerung népesség 

das Dutzend [T.sz. is] tucat 

die Familie [T.sz. is] család 

die Flotte [T.sz. is] flotta 

das Gebirge [T.sz. is] hegység 

das Gebüsch [T.sz. is] cserjés 

das Geflügel szárnyas 

das Gepäck csomag 

das Getreide [T.sz. is] gabona 

das Gewässer [T.sz. is] vizek 

die Herde [T.sz. is] csorda 

die Konfektion konfekció 

das Laub lomb 

die Marine haditengerészet 

das Obst gyümölcs 

das Personal személyzet 

die Polizei rendırség 

das Proletariat proletáriátus 

das Publikum közönség 

die Regierung [T.sz. is] kormány 

der Schmuck ékszer 



das Service [T.sz. is] készlet 

die Verwandtschaft rokonság 

das Vieh barom 

das Volk [T.sz. is] nép 

das Wild vad 

das Wurzelwerk gyökérzet 

3. Elvont fogalmak 
Elvont fogalmak alatt olyan fıneveket értünk, melyek csupán kigondolt jelenségeket, tulajdonságokat, 
érzelmeket, folyamatokat, cselekvéseket, állapotokat, kapcsolatokat jelölnek. A megismételt cselekvéseket, 
fogalmakat többes számban is használhatjuk, ezeket [T.sz. is] jellel jelöltem. 
die Angst [T.sz. is] félelem 

der Aufbau felépítés 

das Bewusstsein tudatosság 

die Ehre [T.sz. is] becsület 

die Erziehung nevelés 

der Fleiß szorgalom 

die Freiheit [T.sz. is] szabadság 

die Furcht félelem 

das Glück szerencse 

die Grausamkeit [T.sz. is] kegyetlenség 

das Gute a jó 

der Hass győlölet 

die Jugend fiatalság 

die Kälte a hideg 

die Kindheit gyermekkor 

das Lesen olvasás 

die Liebe szerelem 

die Musik zene 

die Nähe közelség 

der Neid irigység 

das Pech pech 

die Planung tervezés 

die Ruhe nyugalom 

die Treue hőség 

das Unrecht igazságtalanság 

der Ursprung eredet 

der Verbrauch [T.sz. is] fogyasztás 

die Verkehr [T.sz. is] forgalom 

das Vertrauen bizalom 

die Wärme melegség 

4. Tulajdonnevek 
Azon tulajdonnevek, melyek egyéneket, helységeket vagy mőveket jelölnek, nem állhatnak többes számban. 
Többes szám például családneveknél fordul elı ill. néhány országnévnél. 
Amerika Amerika 
Berlin Berlin 
Bruno Bruno 
Deutschland Németország 
die Elbe Elba 
„Faust” „Faust” 
Friedrich Schiller Friedrich Schiller 
Matterhorn Matterhorn hegység 
der Rhein Rajna 
Ungarn Magyarország 
A következı mondatokban elıfordulhat a többes szám: 
� In der Klasse saßen zwei Brunos. (Az osztályban két Bruno ült.) 
� Die Müllers hatten Streit mit den Schmidts. (Müllerék vitatkoztak Schmidtékkel) 
� die beiden Deutschland [BRD und DDR] (a két Németország [NSZK és NDK]) 
� die beiden Korea [Nord- und Südkorea] (a két Korea [Észak- és Dél-Korea]) 


