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A koktél szó az angol cocktail szóból ered, 
amelynek jelentése: „kakasfarok”. A szó ere-
dete kapcsán több változat is kering. Az egyik 
verzió szerint a chicago városában működő 
kocsmának, a Bunch of grape-nek tulajdono-
sa elveszítette kedvenc harci kakasát. A meg-
találó tudott a kakas eltűnéséről, és elvitte 
eredeti gazdájának. Hálából a tulajdonos a 
kocsmában lévő italokból egyveleget kevert a 
becsületes megtalálónak, és beszédet mon-
dott a „kakas farkára”. A másik verzió szerint 
New yorkban a Halls cornre tavern nevű 

bárban egy bizonyos kevert italt kakastollal 
díszítettek. A csapatnyi vendég hangosan él-
tette a pultos nőt, és az asztalra felállva „Vive 
le coctail!” (éljen a kakasfarok) felkiáltással 
ünnepeltek.

A koktélok között számos alapvető típus 
van, és van folyamatos újítás is. Az én egyik 
kedvencem a gin-tonik. A trópusi brit gyarma-
tokon ginnel fedték el a kinin keserűségét. A 
kininalapú ital volt az egyetlen hatásos ellen-
szere a maláriának: a kinint szénsavas vízben 

oldották fel, ezt ismerjük ma tonikként. A ki-
ninalapú ital és a gin keveréke volt a mai gin-
tonik őse. A mai tonik sokkal kevesebb kinint 
tartalmaz, így sokkal kevésbé keserű.

éRték koktéL

„koktélteológia”
a koktél alkoholos italok keveréke többféle összetevővel, például 
gyümölcslével, krémmel, gyümölcsökkel, valamilyen üdítőitallal.  
a nyári időszak kedvelt italvariációja. ezért is gondoltam, hogy 
időszerű a szemlélet nyári számában erről írni.

de MéGIS, HoGy JöN Ide A lelKI dIMeNzIó? William R. dailey c.s.c. ír lelkész, a szent kereszt kongregáció tagja egyik cikkében 
(https://www.firstthings.com/article/2016/12/cocktail-theology) három érdekességre is felhívja a figyelmet. Egyrészt a lelkészek a 
 „bártenderekkel” rokon lelkek, hiszen át kell adniuk az alapüzenetet, de különböző ízlésű közönségnek, jól alkalmazva a hagyományos 
és újító megoldásokat. Másrészt lehet aggódni, hogy milyen összetevői vannak egy koktélnak, mindig érdemes figyelembe venni a legfon-

tosabbakat, a mixer felkészültségét és gondoskodását. Harmadrészt arra, hogy a szerzetesek a bor- és sörkészítés mellett a koktélok alapanyagául 
szolgáló likőrök készítői között is letették kéznyomukat. Ennek ékes példája a francia karthauzi szerzetesek által készített gyógynövénytartalmú 
likőr, amelyen található a kereszt és földgolyó jel, amely kifejezi a karthauziak mottóját:

 „stAt CruX duM VolVitur orbis”, „a kereszt szilárdan áll, míg a világ forog”.

A koktéloknál is fontos, hogy az alapital íze, aromája szépen átjöjjön, hiába a feloldás. Kicsit hasonló, mint 
a különböző prédikációs megoldások, stílusok, amelyek különböző embereket szólítanak meg, de fontos, 
hogy az alapüzenet meglegyen. Nyáron jóleshet egy jó koktél. De vigyázzunk az arányokra, hogy egyensúly-
ban maradjunk!

homolya dánIel
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Jertek, ünneplő gyülekezet, jertek 
és alakítsunk énekkart, és 
dicsérjük 

énekekkel e szent hajlékban az 
isten Anyjának dicsőséges elhunytát, 
mert ma nyílott meg az ég csarnoka, 
hogy befogadja annak szülőjét, 
kit a mindenség nem képes 
magába befogadni. 
Az életadó forrás Anyja ma adja 
az ő búcsúáldását a földön maradt 
hívekre, és mennyei kellem mosolyog 
az elhunyó szűz arcán. 
Az angyalok együtt énekelnek 
az apostolokkal, és örömmel látják 
a földi életből a mennyei életbe való 
átköltözését. Azért mi is mindnyájan 
hódolván előtte kérjük őt:

Ó, keresztények anyja, 
ne feledkezzél meg 
szerető gyermekeidről, 
kik híven tisztelik a te 
szentséges elhunytodat.

éRték


