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Gulyc\sc\gyú és soppakanuuna

KIS Tamc\s

1. Ha két nyelv között egyezéseket találunk, akkor ezeket há
romféleképpen magyarázhatjuk: 1. véletlen hasonlósággal, 2. átvé
tellel és 3. nyelvrokonsággal (Hajdú, BUNy. 32). A magyar és a
finn nyelv közötti lexikális egyezések többsége a két nyelv rokon
ságával, kisebb része valamilyen harmadik nyelvből származó átvé
tellel magyarázható. A két nép lakóhelyének távolságából és a vi
szonylag kései, a múlt századtól kezdődő (ráadásul a lakosságnak
csak egy szűk körét érintő) közv.etlen kapcsolatokból természetesen
következik, hogy a magyar nyelvben finn eredetű, illetőleg a finn
nyelvben magyar eredetű szavak csak igen kis számban vannak.

A finnbe bekerült magyar szavak jobbára nyelvünk nemzetközi
vándorszavai közül kerültek ki (szablya, huszár, paprika stb.; vö.
Kiss L-ajos: MNy 62:181-2), s ezek természetesen nem közvetlenül,
hanem német és svéd közvetltéssel jutottak el a finnbe (Kiss Jenő,

Magyar szavak a finnben és az észtben: MNy. 71:335-7; vö. Uő.:

MNy. 72:97). Az átkerült szavak egy része ritka, alkalmilag hasz
nált idegen szó (hiirlappi, honveedi: Zolnai Gyula, Magyar szók a
finn nyelvben: MNy. 32:98), és az ismertebbek közül is csak néhány
terjedt el általánosan (Kiss J.: MNy. 71:336), egyébként csak a
műveltebbek beszédében fordulnak elő. A szélesebb körben használt
magyar eredetű szavak közé talán csak a "magyarosch" romantika
szavait (puszta, csárda) sorolhatjuk, valamint gulyás (gulassi,
kulassi) szavunkat, aminek dán és német hatásra az első világhá
ború alatt a magyarban teljesen ismeretlen jelentése is kialakult
Od. Zolnai: Lh. 171-80): gulassata 'feketézik',; gulassi 'feke
téző' (Papp István, Finn-magyar szótár 114).

Finn szavak a magyarba még kisebb számban kerültek (vö. Ag
nes Szoboszlay-Kornya, Das Vorkommen finnischer lexikalischer Ele
mente in der ungarischen Sprache:MaTepManbl VI Me)f(AYH~poAHoro KOH
rpecca ~MHHo-yrpoBeAoB. TOM 2. MocKBa, 1990. 431-3), és közülük
talán egyedül a szauna sorolható az elterjedtebbek közé, már az
ÉKsz.-ban is megtalálható.
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2. Az' idegen nyelvi lexikális elemek átvételén khUl (jöve
vényszavak, idegen szók) van közvetettebb módja is a nyelvi köl
csönzésnek: a tUkörszavak alkotása (Bárczi, Bevezetés a nyelvtu
dományba. Bp., 1951

3
• 55). Ez esetben az idegen szónak csak a je

lentésszerkezetét veszi át a nyelv, de ezt, illetőleg a jelentés
tartalomban megnyilatkozó szemléletet anyanyelvi szóval adja visz
sza (Papp' István: _ MNyj. 9:24). TUkörszavak a finn és a magyar

. . I

nyelv közötti kölcsönzésben még kevésbé mutathatók ki; tudtommal
eddig egyedul a finn kirkonkylii jelentésében használt templomosfa
lu, templomközség szavak kapcsán merUlt fel a tUkörfordltás lehe
tősége, bár ezeket tUkörszóknak csak bizonyos megszorltásokkal te
kinthetjUk (K. Szoboszlay Agnes: Lh. 433; bővebben: UŐ.: FUD 1:
123-6). Magyar szó finn tUkörfordltására még nincs adatunk.

Ezért is érdemel figyelmet a fL soppakanuuna 'katonai mozgó
konyha, tábori konyha' (tkp.leveságyú) szó (Nykysuomen sanakirja
III. Főszerk. M. Sadeniemi. .Porvoo-Helsinki, 1966. [=NS.IIIJ 263),
melyet vizsgálva felmerUl az a lehetőség is, hogy a finn szó a ma
gyar gulyáságyú 'ua.' hatására m~pt részleges tükörszó jött létre.

3. Ez az első pillantásra hihetőnek látszó feltevés azonban
több ok miatt is nehezen fogadható el.

Először is az átvétel időpontja miatt támadhatnak kétségeink.
Ha vizsgált szavunk esetében elfogadjuk a magyar ~ finn kölcsön
zést mint lehetőséget, akkor ennek idejét az első világháború éve
ire kell tennünk. 1918-nál később semmiképpen sem történhetett a
soppakanuuna keletkezése, hiszen ez évtől már adatolhatóan megvan
a finnben (S. HamaHiinen, Suomalainen sotilasslangi. Helsinki,1963.
[=Ham. J 228), az 1914 előtti átvétel pedig azért valószinűtlen,

mert magát a mozgókonyhát is csak néhány évvel az első világégés
előtt kezdték használni a hadseregekben.

1881-ben ugyan már olvashatunk arról, hogy kisérletek folynak
az olyan tábori konyhával, "melylyel a csapatok számára menetköz
ben - a szá.llitó kocsin - főznI lehet", és hogy "E tekintetben a
leginkább sikerUltek ama kisérletek, melyek pár évvel ezelőtt az
olasz seregben tétettek" (Ludovica Academia Közlönye 8 0881]:
132). Tudjuk azt is; hogy 1884-ben Dobay Imre földbirtokos szaba
dalmaztatott egy konyhakocsit (Magyar Katonai Közlöny 3 (910):
49), de ez feledésbe merülhetett, mert 1908-ban ismét arról érte
sülünk, hogy - mivel a konyhakocsik rendszeresitését a hadügyi
igazgatás elhatározta újabb kisérletek indultak (MKatKözl. 1
(908): 411-8). Ugyanigy állt a helyzet más európai hadseregekben
is ez idő tájt: a franciáknál épp ekkor kezdték alkalmazni a moz
g6konyhákat, és ekkor még minden katona egy aluminium főzőedényt
hordott magánál a saját ellátását megoldandó (uo. 1116). A német
hadseregben 1908-ban még csak sürgetik a tábori főzőkocsik rend
szeresitését, "mert az egyenkint való főzés nem eredményezheti a
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hadsereg jó élelmezését" - idézi a Militarische Wochenblatt 1905.
évi 6. számából a MKatKözl. (uo. 324).

Ismereteim szerint legkorábban, 1905-ben az orosz. hadseregben
kezdték használni a tábori konyhákat (Meyers Enzyklopadisches Le
xikon VIII. Mannheim/Wien/Zürich, 1973. 613; ld. Feldküche alatt).
Ez bizonyára vonatkozott a Finn Nagyhercegség területén állomáso
zó csapatokra is, bár azt mindenképpen hozzá kell ehhez tenni,
hogy a nagyhercegség .~akossága nem volt katonaköteles (DolmáIiyos,
Finnország története. Bp., 1972. 294), a finnek nagyobb számban
csak a háború alatt kapcsolódtak be a hadi cselekményekbe.

Nálunk a tábori sütödék 1904-ben történt rendszeresltését
(Ludovika Akademia Közlönye 31 (1904]: 1203) csak 191O-ben követte
a 09 mintájú konyhakocsik csapatoknak való kiszáll1tása

1

(MKatKözl. 3 (1910]: IS), és ugyanebben az évben ~ezdték használni
a német hadseregben is (MeyersLex. uo.).

A mozgókonyhák gulyáságyú elnevezése hamar megszületett,
1914-ből már adatunk van rá: Gulyás-ágyu; gulyáságyu (Budapesti
Hirlap 1914. okt. ll. l1.1ap). A szó gyors elterjedésére jellemző,

hogy a háború alatt már kifejezések is alakultak vele: "talán a
gulyáságyúból lőtték?" - mondták a nehezen hihető hlrekre a fron
ton harcolók (vö. még kondér-Mr; konyha parancs; melyi.k ko~dérban

kavarták?; melyi.k konyhán főzték?: Csefkó: MNy. 17:172). Igen ha
mar szótárazták is, Balassa szótára már tartalmazza ("Tréfás. elne
vezése volt a háborúban a mozgó tábori konyhának"), s újabb értel
mező szótárainkban is szerepel.

4. A szónak a magyarból közvetlenül a finnbe való kerülését a
háborús viszonyok és a két nép nyelvi érintkezésének korábban már
emlitett hiánya miatt. nem feltételezhetjük, mint ahogy az is ki
zárható, hogy a nyelvi kölcsönzés a köznyelvek szintjén történt
volna meg (bár manapság a soppakanuuna 'l finnben, illetve a gu
lyáságyú a magyarban már 'általánosan ismert, nők és fiatalok által
is használt, köznyelvi szó). Ezt a feltevést erősltik a két nyelv
értelmező szótárai is (NS.; ÉrtSz. , ÉKsz.), amelyek a vizsgált
szavakat a katonai szlengbe tartozónak, illetve katonai szónak mi
nősítik. Maga az elnevezett eszköz is arra utal, hogy a szavak ke
letkezésének helye a katonai szleng volt.

A feltételezett kölcsönzés' közvetftő nyelve a német katonai
szleng lehetett, hiszen ez az a nyelv, amellyel mind a finnek,
minda magyarok kapcsolatba kerültek: a magyar katonák többsége a
német vezényleti nyelvű közös hadseregben szolgált,. valamint a ma
gyar csapatok több közös bevetésen is részt vettek a németekkel a
háború folyamán. A finn-német katonai kapcsolatokat szintén szá
mithatjuk már a háború első éveitől, hiszen már jóval a németek
1917-es és ezt követő finnországi hadműveletei előtt, 1915-16-ban
a magukat új aktivistáknak nevező mozgalom tagjaiból a német had-
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vezetőség önkénteseket toborzott és képzett ki a Hamburg melletti
lockstedti táborban, majd belőlük szervezték meg 1916-ban a "27.
porosz királyi vadászzászlóalj"-at, amit aztán a balti fronton
vetettek be (Dolmányos, i.m. 296; vö; még Otavan Iso Tietosanakir
ja. Encyklopaedia Fennica. III. Helsinki, 1962. 807, Hohenlock
stedt alatt).

A ,gulyáságyú-nak a németen keresztüli vándorIását alátámaszt
ják a nyelvi adatok isZ, ugyanis a német katonai szlengben több a
gulyáságyú-hoz hasonló jelentésszerkezetű 'mozgókonyha' jelentésű

szót találunk: Hungerabwehrkanone (szó szerint: éhségelháritó
ágyú), Magenfüllkarre (gyomortöltő taliga), Kohldampfauto (kopla
lásautó), Speckerbsenbatterie (szalonna-borsó üteg), Erbsendrosch
ke (borsókonflis), Fresskutsche (ételkocsi), ,Fresskanone (étel
ágyú) (Karl Bergmann, Wie der Feldgraue spricht. Scherz und Ernst
in der neuesten Soldatensprache. Giessen, 1916. 46; az utóbbi ada
tot idézi Ham. is, 228. 1.); Kohldampfabwehrkanone (éhségelhárltó
ágyú: Theodor Imme, Die deutsche Soldatensprache der Gegenwart und
ihr Humor. Dortmund, 1917. 44); Bohnenhaubí.tze (babtarack: Heinz
Küpper, Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache II.
Stuttgart-KIett, '1983. 449; Uő.,Wörtel'buch der deutschen Umgangs
sprache V. Hamburg, 1967. 53); Bohnenhaupitze (Uő., Am A... der
Welt. Landserdeutsch 1939-45. Leck, 1970; idézi: Penttinen, Soti
lasslangin sanakirja. Porvoo-Helsinki-Juva, 1984. 229); Bohnen
geschütz (babiöveg: Küpper i. műveiben uo.); Ragoutkanone (ragu
ágyú: Ham. 228)3.

5. A német katonai szlengben fellelhető "gulyáságyúk" nagy
száma persze korántsem döntő bizonyíték a német nyelv közvetltő

szerepére. Leginkább azért nem, mert a szlengre (bármelyik nyelv
ben használják is) jellemző, hogy a dolgoknak leggyakrabban ha
sonlósági névátvitellel vagy metaforikus-metonimikus szemléletet
tükröző szokatlan szóösszetétellel tréfás, humoros nevet ad. A ha
sonló asszociációkat , keltő dolgoknak számos szlengben van azonos
vagy hasonló elnevezése. Jól megfigyelhető például az analóg gon
dolkozás a fej megnevezésében, amire igen gyakran használják a ke
rek vagy nagyobb termésű növények neveit; vö. m. dió, kókusz, tök
(András-Kövecses, Magyar-angol szlengszótár. Bp., 1989. 90); ango
bean (bab), nut (dió), onion (vöröshagyma), swede (sárgabélű ré
pa) (uo.); fi. herne (borsó), kaali (káposzta), lanttu (karalábé)
(Karttunen, Nykyslangin sanakirja. Porvoo-Helsinki-Juva, 1979.
315). Számos nyelvben van nyoma annak, hogy egy csel'épedénynek a
nevét hásználták a fej jelölésére; vö. szanszkrit kapala 'fej' ~
'tál'; fr. ;tete, . ol., testa 'fej' ~ lat. testa 'fazék'. E jelenség
gyökerét is a szlengben kell keresnünk (Mário Pei, Szabálytalan
nyelvtörténet. Bp., 1966. 170).
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Ez az egyfajta szleng-univer'záléként is felfogható jellegze
tes szóalkotási mód a katonai szlengeket is jellemzi. Több példát
is idéz rá Balassa, például németül "a gépfegyver Kaffeemühle [ká
védarálól, Nahmaschine [varrógépI, Stotterbüchse [dadogó dobozI,
franciául: mouLin él café [kávédarálól, mouLin él poivre [borsdará
lól;ágyúgolyók nevei: a nehéz lövedékek: Frachtwagen [tehervagonl,
Zuckerhut [cukorsüvegl, Mehlsack [liszteszsákI; továbbá Flaschen
post [palackpostal, Liebesgabe [szeretetadományI stb.; a franci
áknál oiseau [madárI, moineau [veréb], pigeon [galambl; gros noir
[nagy fekete], gros rouge [nagy piros], vaLise [bőrönd], co
Lis-postale [postai csomag] s az olaszoknál is pacco postale [pos
tai csomag]; az angoloknál is big black [nagy feketeI." Stb. (NyI'.
49:76).

A hasonló gondolkodásmód megfigyelhető a magyar és a finn ka
tonai szlenget összevetve is: fL isa (tkp. apa: Ham. 45): m. apa,
apu (ci) 'parancsnok'; fi. kaLju (kopasz: Ham. 64): m. kopasz, ko
pár 'újonc'; fL miLjoonien aamujen mies (sok millió reggelű köz
legény: Penttinen, Lm. 143): m. ezernapos, ezernapú, miLLiomos
'újonc'; fL pata (fazék: Ham. 157): m. bogrács, fazék 'rohamsi
sak'; fi. keittiöenkeLi (konyhaangyal: Ham. 72): m. kondérWndér,
konyhatündér 'konyhai munkára vezényelt katona'; fL Kiinan muuri
(kínai nagy fal) 'rizskása' (I-tam. 78): m. SztáLingrád- v. Lenin
grád-leves 'rossz leves' (ti. bevehetetlen), és még sorolhatnánk a
további példákat.

6. A fentiek alapján nem csodálkozhatunk azon sem, hogy a ka
tonai mozgókonyhát számos nyelv katonai szlengje nevezte el olyan
szóösszetétellel vagy szószerkezettel, melynek előtagja a konyhán'
főzött ételre utalt, az utótag pedig egy 'ágyú' jelentésű szó
lett, amit a mozgó konyha ágyúcsőhöz hasonlatos kéménye (vö. Imme,
i.m. 44) és az ágyúkhoz hasonló, lóval vagy gépjár"művel történő

vontatása indokolt. A keletkezett szó tl'éfás hatásához még az is
hozzá járult, hogy így a nem harcoló, s ezért irigyelt, de egyben
megvetett szakácsok fegyvereként tünteti fel a tábori konyhát a
katonahumor.

Franciául canon a ragout (raguágyú: Balassa: NyI'. 49:76), ca
non a rata (ragu- v. kajaágyú: Balassa: UO.; Dauzat, L'ar-got mili-'
taires romans: Revue des Langues Romanes LX (VI Sér.T.X) 1918-19;
idézi: '-la,m.228); angolul: mulLigan battery (hamisgulyás-ágyú: Ham.
228), bean gun (babágyú: H. Wentworth-S.B. Flexner, Dictionary of
American Slang. New York, 1975

2
. 24; r. A. CYA3~noBcK~i1, CneHr 

'HO :HO TaKoe? [Allrno-PYCCKl1i1 cnoBapb BoeHHoro cneHra] MocKBa,
1973. 8I). Ebbe a sOl-ba illeszkednek a finn katonai szleng további
'mozgókonyha' jelentésű szavai is: ruokakanuuna (ételágyú: Ham.
204) és soppatykki (leveslöveg: Ham. 229; Penttinen, Lm. 229).
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A különböz(S nyelvek eddig felsorolt 'mozgókonyha' jelentésű

szavai alapján az a legvalószlnűbb, hogy a soppakanuuna és a gu
lyáságyú egymástól függetlenül alakultak ki, hasonlóan a német, az
angol, a francia katonai szleng ugyanilyen jelentésű szavaihoz.

7. Volt azonban a finn katonai szlengben (már 1916-ban felje
gyezték) egy mára már kipusztult szó, ami a soppakanuuna magyar
eredetét illetően továbbra is ébren tarthatja gyanakvásunkat: a
magyar gulyáságyú szó szerinti tükörf,ordltásának látszó gulashi
kanuuna (Ham. 22), kulassikanuuna (Ham. 90). Ennek esetében még
biztosabban áll1thatjuk, hogy német közvetltéssel jutott a finnbe,
hisz a németben is van egy a gulyáságyú-nak pontosan megfelel(s
szó, a Gulaschkanone. Ez a szó a németben a mi gulyáságyú-nkhoz
hasonló elterjedtséggel bIr, 1914 óta civilek és katonák egy
aránt ismerik (vö. Küpper, Illustriertes Lexikon des deutschen Um
gangssprache. Stuttgart-KIett, 1983. III, 1130). Az első világ
háború alatt már általánosan ismert volt a német hadseregben (vö.
Balassa: 'Lh.; Simonyi: uo. 99; Bergman, Lm. 46; Imme, Lm. 44;
Otto Mauser, Deutsche Soldatensprache. Ihr Aufbau und ihre
PFobleme. Strassburg, 1917; idézi: Ham. 90), és mind máig haszná
latos (vö. Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Szerk. R.
Klappenbach, W. Steinitz. Berlin, 1969. 1668; Duden, Das grosse
Wörterbuch der deutschen Sprache III. Mannheim-Wien-Zürich, 1977.
1102; Küpper, ABC-komiker bis Zwitschergemüse. Das Bundessolda
tendeutsch. Wiesbaden, 1978; idézi: Penttinen, Lm. 229). Egyes
források már köznyelvi szóként tartják számon (Küpper: Illustr.
Lex. uo.; U(S., Wörterbuch der deutschen Umgangssprache I. Hamburg,
1963. 206; Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Fő

szerk. G. Kempcke. Berlin, 1984. I, 511; Synonymwörterbuch. Leip
zig, 1985. Szerk. Görner, Kempcke. 230, de a nyelvjárásokban is
megtalálható (vö. Gulaschkanoon: o. Buurman, Hochdeutsch-platt
'deutsches Wörterbuch IV. Neumünster, 1966. 955).

Zolnai Gyula a gulassi 'feketéző' szó"fejlődését vizsgálva
arra a következtetésre jutott, hogya szó alapját képező gulassi.
paroni (tkp. gulyásbáró) "részben a Németországban hadikiképzést
nyert finn ifjak, részben a Finnországban működött német csapatok,
részben pedig a svéd nyelv révén" vált ismertté a finnek előtt

(MNy. 32:178). Ugyanezt mondhatjuk el a kulassi.kanuuna szóról is.
(A svéd hatásra vö. gulaschkanon: Haldo Gibson, Svensk slangord
boko Nacka, 1978

2
; idézi: Penttinen, Lm. 229). A finnbe átkerült

Gulaschkanone szolgált aztán mintájául a soppakanuuna-nak és a
többi 'mozgókonyha' jelentésű szónak.

8. Nyitva maradt azonban még egy kérdés: vajon végső soron
magyar szó (és annak tükörfordltása) jutott-e el a finnbe vagy egy
németben keletkezett szó. Bármennyire is csábitónak látszik a gu-
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lyás-előtag alapján a magyar eredet,azt kell mondanunk, hogya Gu-.
laschkanone német szó. Az els.ő· világháború kezdetére a gulyás már
általánosan ismert és kedvelt étet '",;volt Németország-szerte (Zol
nai: Lh. 176). A megnevezésre szolgáló szó természetesen magyar
jövevény a németben (Etymologisches Wörterbuch der deutschen Spra
che I. Szerk. W. Pfeifer. Berlin, 1983), de már a háború előtt is
felhasználták a német katonai szlengben: Gulaschtiger 'élelmezési
altiszt' egy württembergi ezred szavaként (Paul Horn, Die deutsche
Soldatensprache. 1899; idézi: Zolnai: uo.). A háború alatt aztán
még ismertebbé vált a Gulasch, ugyanis egy ilyen nevű étel volt
(konzervformában is) a központi hatalmak seregeinek leggyakoribb
tápláléka (vö. Zolnai: Lh. 174, 178; Küpper, Illustriertes Lexi
kon... Ill, 1130)4, s mint a Speckerbsenbatterie is mutatja nagyon
gyakran borsóból, szalonnával Izesitve· készitették (vö. Wörterbuch
der deutschen Gegenwartssprache 1668). Elterjedtségéből következő

en aztán számtalan szóösszetételt alkottak vele: ilyen volt a Gu
laschbUiser (tkp. gulyáMújó) 'kürtös' (Imme, Lm. 42); Gulaschdi
rektor (gulyásigazgató) 'élelmezési tiszt' (uo. 43}; Gulaschaspi
rant (gulyásaspiráns) 'vágómarha' (Küpper, Wörterbuch der deutsche
Umgangssprache· V, .99), és Zolnai is idéz néhányat (Lh. 176, 177):
Gulaschkanonenaspirant, Gulaschhengst (szerepel Felszeghynél is: A
császári és királyi hadsereg nyelve Magyarországon. [Német Nyelvé
szeti Dolgozatok II.] Bp., 1938. 64), Gulaschdirektor, Gulaschti
ger, Gulaschkanonenanwarter (az utóbbi kettőt Imme is ismeri: Lm.
67, 108).

A Gulaseh kiterjedt használatából mindenesetre arra követ
keztethetünk, hogy a Gulaschkanone szó a német katonák ajkán szü
letett, és vaÍószínűleg a németből került át a magyar katonai
szlengbe is. Nem zárható ki persze az sem, hogy önálló fejlemény a
magyar gulyáságyú. Ezt látszik erősiteni a szó igen korai felbuk
kanása, és Felszeghy Ediltrudnak az osztrák-magyar közös hadsereg
német nyelvében előforduló Gulaschkanone-ról lrott véleménye is:
"a mozgókonyha neve, melyet -azonban a harctéri katona egybehangzó
vélemények szerint sohasem használt" (uo.). Ha ez igaz, akkor 
mivel nem feltételezhetjük, hogy a gulyáságyú a közös hadsereg né
met ajkú katonáinak közveUtéséval került a németből a magyarba 
elképzelhető, hogy a két szó párhuzamosan alakult ki.

9. Akárhogyan is jött létre a magyar gulyáságyú, az minden
képpen világos, hogy a finn soppakanuuna keletkezéséhez semmi köze
'sem volt, Igy magyar-finn nyelvi kölcsönzésről ez esetben nem be
szélheJünk. Egészen biztos, hogy a soppakanuuna (akárcsak a vele
rokonértelmű ruokakanuuna és soppatykki) a németből kölcsönzött
kulassikanuuna mintájára jött létre. Az már csak érdekesség (bár
szintén német hatásra utalhat), hogy a soppa- előtaggal több szó
is keletkezett a finn katonai szlengben a mozgókonyhához tartozó
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emberek, dolgok megnevezesere; vö. soppaenkeLi (tkp. levesangyaI)
'nöi konyhai kisegltö'; soppajeesus Oevesjezus), soppamikko Oe
vesmisi)" soppaministeri Oevesminiszter), soppamooses Oevesm6
zes) '(fö)szakacs', (Häm. 228-9; vö. ruokajeesus 'ua. ': Penttinen
Lm. 208); soppakomppania, soppapataLjoona, soppaporukka, soppa
ryhmä Oevesszazad, -zaszl6alj, -banda, -raj) 'konyhai szemelyzet'
(Penttinen, Lm. 229).

Jegyzetek

1 "Ut6bbi idöben [1925] a katonacsapatok mozg6 T.[abori kony
hak]- kaI vannak felszerelve. Ezekket egymasba akasztott ketkere
kü taligab6l, a mozdonyb61 es a fözökocsib61 allanak s ket 16val
vannak fogatolva." (Revai Nagy Lexikona XVII. Bp., 1925. 792).

2 A nemet katonai szlengböl egyebkent is nagy szamban kerültek at
szavak, peldaul a horvat, az olasz Od. Spitzer: Nyr. 49:18-9) es
a finn katonai szlengbe is (Häm. 328-30).

3 Feltünö, hogy mig a nemetben tucatnyi sz6 szolgalt a mozg6kony
ha megnevezesere, addig a magyar katonai szlengnek mindmaig csak
egyetlen szava (a guLyasagyu) van ra.

4 A sved ertelmezö sz6tarban igy szerepel szavunk: "gulasch ...
egy fajta erösen füszerezett ragu neve (az 1914-1918-as vilagha
boruban a központi hatalmak seregeinek etkeztetesenel hasznal
täk.)" (Idezi: Kiss J.: MNy. 72:95).

Gulyasagyu 'Gulaschkanone' und soppakanuuna

Zwischen der finnischen und ungarischen Sprache gibt es nur
eine geringe Anzahl gegenseitiger sprachlicher Entlehnungen. Vor
allem gilt dies für eine der indirekten Methoden, die WOl,tspiege
lung (Spiegelwortbildung).

Deshalb verdient in dieser Hinsicht das finnische Wort soppa
kanuuna 'mobile Heeresküche' Aufmerksamkeit, welches laut For
schung eventuell mittels einer partiellen Spiegelübersetzung aus
dem ungarischen guLyasagyu hervorging.
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Das mag im ersten Augenblick glaubwürdig klingen, jedoch
scheint diese Annahme aus verschiedenen gründen schwerlich halt
bar: Zeitpunkt und Art der Übernahme, die vermittelnde Sprache
(der deutsche Soldatenslang), die im Slang beobachtbaren analogen
Gedankengänge der überall in Europa bekannten Benennung der mobi
len Küche von Typ 'Essen und Kanone' ziehen die Richtigkeit des
ungarischen Ursprungs (gänzlich) in Zweifel.

Aufgrund der im Artikel aufgelisteten Angaben können wir
schliesslich feststellen, dass das finnische soppakanuuna unter
Einfluss der deutschen 'Soldaten-Küche' entstand (vor allem der
deutsche Ursprung und vielleicht auch des als Grundlage für das
ungarische gulyasagyu dienende Wort 'Gulasch-Kanone'), so dass das
ungarische Wort nichts mit seinem Entstehen zu tun hat.

Tamäs KIS
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