
Laute 

 
bähen Schaf béget birka 

balzen Auerhahn dürög siketfajd 

belfern Hund ugat, csahol kutya 

bellen Hund ugat kutya 

bimmeln (ugs.) Glocke hangzik/szól/cseng harang 

blaffen Hund csahol, ugat, vakkant kutya 

blöken Schaf, Rind béget, bıg birka, marha 

brausen Meer zúg, morajlik tenger 

brüllen Rind ordít, bömböl, bıg marha 

brummen Bär; Insekten dörmög; zümmög medve, rovar 

bumsen Auto tompán puffan/csattan autó 

donnern Donner mennydörög, zeng mennydörgés 

dröhnen Glocke, Motor zúg, zeng, dübörög harang, motor 

erdröhnen Glocke megdördül harang 

erklingen Glocke megcsendül, felhangzik harang 

erschallen Gelächter felhangzik, felharsan nevetés 

ertönen Sirene felhangzik, felcsendül sziréna 

fauchen Katze dühösen fúj macska 

flöten Amsel füttyent feketerigó 

gackern Huhn kotkodácsol tyúk 

gellen Wachtel pitypalattyol, trityeg fürj 

girren Taube turbékol, búg galamb 

glucken Huhn kotkodácsol tyúk 

gluckern Huhn kotkodácsol tyúk 

glucksen Huhn kotkodácsol tyúk 

grollen Donner tompán dörög, mennydörög mennydörgés 

grunzen Schwein röfög disznó 

gurren Taube turbékol, búg galamb 

hallen Echo visszhangzik visszhang 

heulen Wolf, Schakal üvölt farkas, sakál 

hupen Hupe dudál duda 

jaulen Hund vonyít kutya 

jubilieren Mensch ujjong, vigad ember 

kläffen Hund csahol, ugat kutya 

klappen Deckel csapódik fedı 

klappern Storch kerepel gólya 

klatschen Regen; Ohrfeige zuhog; csattan esı, pofon 

klicken Fotoapparat kattan fényképezıgép 

klimpern Münze, Schlüssel csörög, csörömpöl érme, kulcs 

klingeln Telefon, Wecker csörög telefon, ébresztı 

klingen Glas, Glocke cseng, koccan pohár, harang 

klirren Kette csörög lánc 

knacken Bett reccsen ágy 

knallen Peitsche, Sektkorken csattan; durran ostor; pezsgısdugó 

knarren Bett nyikorog ágy 

knattern Maschinengewehr ropog gépfegyver 

knirschen Schnee; Zahn ropog; csikorog hó; fog 

knistern Papier; Feuer serceg; pattog papír; tőz 

knurren Hund; Magen morog; korog kutya; gyomor 

kollern Truthahn búg, dürög pulyka 

krachen Stuhl; Geschütz recseg; dörög szék; ágyú 

krächzen Rabe, Krähe károg holló, varjú 

krähen Hahn kukorékol kakas 



kreischen Möwe; Säge rikácsol, sivít; csikorog sirály; főrész 

lärmen Mensch lármázik ember 

läuten Glocke harangozik harang 

mähen Schaf béget birka 

maunzen Katze nyivákol, nyávog macska 

mäuseln Maus cincog egér 

meckern Ziege mekeg kecske 

miauen Katze nyávog macska 

miaunzen (ugs.) Katze nyávog macska 

muhen Kuh bıg tehén 

pfeifen Kanarienvogel fütyül kanári 

piepen Maus; Vogel cincog; csiripel egér; madár 

piepsen Maus; Vogel cincog; csiripel egér; madár 

plätschern Springbrunnen csobog szökıkút 

poltern Mensch zörög, dörömböl ember 

prasseln Feuer; Regen pattog; zuhog tőz; esı 

quaken Frosch kuruttyol, brekeg béka 

quarren Kind sipítozik, nyöszörög gyerek 

quieken Schwein, Maus, Ratte visít disznó, egér, patkány 

quietschen Tür, Bett nyikorog ajtó, ágy 

quinkelieren Lerche trillázik pacsirta 

quirilieren Lerche trillázik pacsirta 

rappeln (ugs.) Wecker csörömpöl ébresztı 

rascheln Laub zizeg, zörög lomb 

rasseln Wecker; Lunge csörömpöl; hörög ébresztı; tüdı 

rattern Nähmaschine; Maschinengewehr kattog, zörög; ropog varrógép; gépfegyver 

rauschen Meer; Wind; Seide zuborog; zörög; suhog, zizeg tenger; szél; selyem 

röhren Hirsch bıg szarvas 

rollen Donner dübörög mennydörgés 

rucksen Taube turbékol galamb 

rufen Kuckuck, Kauz szól, kiált kakukk, kuvik 

rumpeln Straßenbahn zörög villamos 

säuseln Wind; Blätter suhog; susog szél; levelek 

sausen Wind zúg, süvölt szél 

schallen Gelächter visszhangzik nevetés 

schilpen Sperling, Spatz csicsereg veréb 

schlagen Fink, Nachtigall csattog, dalol pinty, fülemüle 

schnattern Gans, Ente hápog, gágog liba, kacsa 

schnauben Pferd; Mensch (fel)horkan; kifújja az orrát ló; ember 

schnurren Spinnrad; Katze berreg, búg; dorombol rokka; macska 

schreien Baby; Säge kiabál; csikorog kisbaba; főrész 

schrillen Klingel, Wecker, Telefon cseng, élesen szól csengı, ébresztı, telefon 

summen Insekten zümmög rovar 

surren  Maschinen, Kameras; Insekten zúg; zümmög gép, fényképezıgép; rovar 

ticken Uhr; Holzwurm ketyeg; perceg óra; szú 

tirilieren Lerche trillázik pacsirta 

tönen Glocke szól, cseng harang 

tosen Sturm tombol vihar 

trillern Nachtigall trillázik fülemüle 

trommeln Hagel, Regen kopog, zuhog jégesı, esı 

tschilpen Sperling, Spatz csicsereg veréb 

tuckern Schiffsmotor köhög hajómotor 

tuten Schiffssirene tülköl, kürtöl, tutul hajósziréna 

widerhallen Schuss, Gelächter visszhangzik lövés, nevetés 

wiehern Pferd nyerít ló 



winseln Hund nyöszörög, vonyít kutya 

zirpen Grille tücsök ciripel 

zischen Schlange, Gans, Schwan sziszeg kígyó, liba, hattyú 

zwitschern Sperling csicsereg veréb 

 


