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A főnevek neme hála istennek nem okoz sok gondot az angol nyelv tanulása közben. A legtöbb főnévnek nincsen neme, és logikusan 
minden, ami hím, hímnemű, minden ami nőstény, nőnemű és minden, ami tárgy, dolog, fogalom, stb. semleges nemű. Érdemes 
azonban a néhány nemet jelölő főnevet megtanulnunk, hiszen nincsen belőlük sok. A névelők, számnevek és melléknevek alakja 
független a főnév nemétől. 
 

Páldául:         a / the beautiful girl / boy 
 

A főneveknek három nemük lehet: 
 

hímnem nőnem semleges nem 
férfiak, fiúk és hím állatok 
személyes névmások: he / they 

nők, lányok, nőstényállatok 
személyes névmások: she / they 

élettelen dolgok 
állatok, melyeknek nem tudjuk a nemét 
kisbabák, melyeknek nem tudjuk a nemét 
személyes névmások: it / they 
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- Járművekre és országokra (amikor például a nevét megemlítettük) utalhatunk nőnemben: 
 
The spaceship struck a huge asteroid, which damaged her shield generator. 
Az űrhajó nekiment egy óriási aszteroidának, mely megrongálta a pajzs generátorát. 
Hungary suffered a lot after her current borders were established by the Treaty of Trianon. 
Magyarország sokat szenvedett, miután jelenlegi határait meghatározták a Trianoni Békeszerződésben. 
 

- a főnevek az angol nyelvben általában nem hordoznak nemre utaló információt, néhány kivétellel: 
 
hímnemű és nőnemű főnevek, melyek emberekre vonatkoznak: 
 
man, woman férfi, nő bachelor, spinster agglegény, vénkisasszony 

boy, girl fiú, lány nephew, niece unokaöcs, unokahúg 

gentleman, lady úriember, hölgy uncle, aunt nagybácsi, nagynéni 

son, daughter fia, lánya widow, widower özvegyember, özvegyasszony 

father, mother apa, anya bridegroom, bride vőlegény, menyasszony 

husband, wife férj, feleség   

 
néhány kivétel, mely nem jelöli a nemet: 
 
baby csecsemő, baba child, infant gyerek 

parent szülő relation, relative rokon 

spouse házastárs cousin unokatestvér 

teenager tizenéves   
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rangot jelentő főnevek: 
 
king, queen király, királynő duke, duchess herceg, hercegnő (királyi 

családból származik) 
prince, princess herceg, hercegnő (a király által 

adományozott cím) 
earl, countess gróf, grófnő 

lord, lady (nagy)úr, úrnő   

 
foglalkozást jelentő hímnemű és nőnemű főnevek: 
 
waiter, waitress pincér, pincérnő host, hostess házigazda, háziasszony 

steward, stewardess utaskísérő conductor, conductress kalauz; karmester 

actor, actress színész, színésznő heir, heiress örökös, örökösnő 

hero, heroine hős, hősnő manager, manageress igazgató, igazgatónő 

 
salesman, saleswoman eladó policeman, policewoman rendőr, rendőrnő 

spokesman, spokeswoman szóvivő chairman, chairwoman elnök (testületé) 

 
foglalkozást jelentő ’semlegesnemesítő’ főnevek: 
 
salesperson eladó spokesperson szóvivő 

chairperson elnök   
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1. chicken = csirke (tyúk+kakas);  
     chick = fióka (bármely madáré) 

néhány kivétel, mely nem jelöli a nemet: 
 
president elnök (országé) artist művész 

doctor orvos assistant asszisztens 

guide idegenvezető cook szakács 

 
állatok, melyeknél megkülönböztetünk nemeket: 
 
bull, cow bika, tehén cock, hen kakas, tyúk1 

drake, duck gácsér, kacsa gander, goose gúnár, liba 

ram, ewe kos, anyajuh stag, doe (szarvas/őz)bika, ünő/suta 

dog, bitch (hím)kutya, szuka stallion, mare csődör, kanca 

tiger, tigress tigris lion, lioness oroszlán 

 
főnevek, melyek nem jelölik a nemeket: 
 
sheep birka, juh cattle szarvasmarha 

deer2 szarvas, őz   

 
 
 

2. roe (deer) = őz 

    fallow deer = dámvad, rőtvad 

    reindeer = rénszarvas 


