
Tokos német. Sztrokay Lajos: Miért labancz a labancz ? cz. 
czikkében (M. Ny. 2 : 358.) a labancz szót magyarázván, ezt is 
mondja: „A labanczságot még egy érdekes gúnynévvel, a ío/cos-sal 
is illették. Badics (Magy. irod. olv. III : 80.) a csizmából következ-
teti ki, melyben, mint tok-ban járt volna a német". De nem helyesli 
Badics kikövetkeztetését. Ellenvetéseit én még azzal toldom meg, 
hogy hiszen a kuruczság is járt csizmában. „Zöld erdő harmatát, 
Piros csizmám nyomát Hóval lepi be a tél", — mondja a bujdosó 
kurucz. 

Sztrokay a tokos gúnynevet a pánczélból következteti ki. Sze-
rinte: „A labanczkorban . . . a németség közt még általános az 
olyan vért viselése, a mely a szó szoros értelmében tok-szerű" . . . 
„Kurucz virtus volt hát a labanczot kihúzni a „tok"-jából". 

Én ezt a kikövetkeztetést sem tartom elfogadhatónak. Szerin-
tem a tokos-wak semmi köze a tok-szerű vérthez. Máskép vélekedem 
én a tokos németről. Véleményem megerősítésére megvallattam a 
szótárakat. 

A MTsz. szerint: Tokos: 3. tollatlan, tollasodni kezdő (madárfi, 
baromfi). CzF. szerint: „ Tokos. 2. Mondják madárfiakról, midőn még 
csak sarjutollaik vannak. Tokos még a liba; tokos veréb, némely 
tájakon hangváltozattal: tökös veréb, mi egyébiránt talán a veréb-
fiak idomtalan nagy hasára vonatkozik, mintha valósággal tökösek 
volnának." A gyermek-kiolvasó vers is azt mondja : 

Egyedem-begyedem tenger táncz, 
Hajdú sógor mit kivánsz ? 
Nem kívánok egyebet, 
Csak egy tökös verebet. 

Gyerekkoromban Somogy-Csurgón mindig így mondtam. S a 
csupasz, nagyhasú fiaveréb nekünk, gyerekeknek, is tökös volt. A 
MTsz. tovább vall: Tökös: 1. tollatlan, tollasodni kezdő (madárfi). 
Tökös madárfi. Tökös veréb 2. Fiaveréb. [vö. tokos]. 

íme: a szótárak szerint is a tokos ós tökös szók között csak 
hangváltozatbeli különbség van. (Vö. gomb-gömb, gombostű-göinböstü). 
Már ebből is kitetszik, hogy mire czélozok. 

Átvitt értelemben a tokos szónak a MTsz. a következő jelen-
téseit közli: 4. lompos, rendetlenül öltözött. (Vö. Sűrű berek, nin-
csen annyi levele, Mint a mennyi lompos labancz bújt bele. Bezerédi 
nótája). 5. Térdig érő nadrágot viselő. (CzF.) Tokos német. 6 Német. 
7. Térdig érő német nadrág. (Vö. 2. tökös). Ugyancsak a MTsz. 
szerint: Tökös polgár: [gúny] német (Hol? CzF.). Végül a NySz. 
szerint: Tokos [pluderhosen habend?]. Sok tokosnak mentél te már 
életének végére stb„ . . . Fut a tokos . . . (Thaly: Adal. II. 90.). 

Ezek az adatok — azt hiszem — eléggé megerősítik azon 



véleményemet, hogy a tokos német (labancz) nem más, mint bugyo-
gós, lompos (plucLihősen), totyakos, totykos, tökös német. 

Erre aztán talál Sztrokaynak az a megjegyzése: „Népünknek 
általánosan ismert tulajdonsága, hogy elsősorban mindig a külsősé-
geket teszi gúny-tárgyává, tehát legelőször is a különös divatból, 
viseletből űz gúnyt". TRENCSÉNY K Á R O L Y . 




