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...Caesar Cardini...meg a salade...
ENDRESZ ISTVÁN (ETYI)

mennyiben halaszthatatlan
dolgod van a Maggiore tónál,

akkor intézd el, de ha van egy kis idõd
menj el Aronába...itt van ugyanis
Európa legmagasabb szobra ...Carlo
Borromeo ..azaz Borromeo Szent Ká-
roly ...õ az ezerötszázas években bí-
boros érsek volt....késõbb meg
szent...ez a cirka harminc méter ma-
gas szobor egy kis dombon van....ha
nem vagy klausztrofóbiás, akkor be-
lül egy szûk kis vaslépcsõn mássz
fel....nézz le...lelkendezz hogy ilyen

lom....szerintem az amcsik ezt is tõ-
lünk koppintották, mert nálunk a Ta-
nácsköztársaság alatt 1919. március
21. és augusztus 1. között volt szeszti-
lalom....a jó Cesare a tesóival átdzsalt
a mexikói Tijuanaba ...itt lehetett min-
dent csinálni....testvérével, Alessand-
róval hotelt és éttermet nyitottak....ki-
váló olasz és francia konyhával....dü-
börgött a cuki...átjártak a rajok...ze-
ne...pia...csajok...kártyatermek...com-
me il faut...közben 1924-ben megnõ-
sült, egy illinoisi születésû lányt vett el,
aki áruházi zenész volt....(jó válasz-
tás...a bazsav mindig kell) Camille D.
Stump....egy lányuk született...Rosa
Maria Cardini...végül az õ elbeszélése
alapján derült ki a Cesare-saláta szüle-
tése (ja bocs...azt közben feltalál-
ta)....állítólag egy rumlis napon úszott
a konyha, és a jó Cesare egy gazdag
törzsvendég csapatnak nagy kaman-
dusz hókuszpókusszal az asztalnál ke-
verte...miután minden elfogyott...csak
római saláta volt...improvizált...és
lám...lám...Maria szerint szardella sem
volt a cuccban....nemhogy paradicsom
meg uborka....meg csirke...meg
rák...de ez engem hidegen hagy, mert
én a köröm, pacal, máj, tüdõ vonalon
dolgozom....azért a korabeli receptet
feldobtam....nézd meg ha érdekel...ti-
zenöt éven keresztül ment a kasza...de

akkor a mexikói kormány keményített,
és új szerencsejáték meg a vendéglá-
tást érintõ szigorításokat hoztak...de
nem volt nagy tré , mert az államokban
1933-ban vége lett a szesztilalom-
nak....vissza San Diegóba...ahol a há-
rom Cardini testvér nagyot álmo-
dott....egy vérbeli amerikai lokál...a
legjobb zenészekkel...táncosokkal és
kiváló étteremmel, hibátlan piaválasz-
tékkal...itt alkalmazták elõször a
Happy Hour elõdjét...este hét óráig 

25 centért nyomták a koktélokat....ki-
váló hely volt....dõltek a gazdagok ....na
nem is tetszett a helyi rossz fiúk-
nak....úgy hívták õket hogy maffió-
zók....elõször a zenekart fenyítették
meg...majd az éttermi dolgozókat....a
Cardini-testvérek már láttak néhány
dolgot az amerikai meg mexikói éjsza-
kában...és meghozták a döntést....cuki
bezár és elad....a sors fintora...most fi-
gyelj....késõbb lebontották és a városi
börtön van a helyén...stílusos nem??....

..a Cardini család elköltözött Los
Angelesbe...1938-ban...Cesare már
egy kicsit elfáradt az éttermesben és
levédette a szószát..megalapították a
Caesar Cardini Food Inc.-t és ezerrel
ráálltak az értékesítésre....szerte a
nagyvilágban....a lány Maria volt a mo-
tor....a nagypenge papa...mert Cesare
az volt...a mindig talpraálló olasz...aki
nem a kanyhalovaskodással, hanem a
szaktudásával és roppant szorgalmá-
val érte el a sikereit...a négyezer lako-
sú kis olasz faluból elindult....és holly-
woodi hírességeket, politikusokat, vi-
lághírû mûvészeket etetett és szóra-
koztatott magas szinten....egy csúnya
novemberi napon 1956-ban stroke-t
kapott...kórházba került...itt ment
el...sajnos....büszke lehet hogy a mai
emlegetik a nevét a nagyvilág-
ban....hát így....

...a

szépet még az életben soha....ezért
érdemes volt....már az ezerhatszá-
zas években is ilyeneket tudtak...hall-
gathatod sok nyelven...csodálkozz a
japón, hogy már egy órája fotó-
zik..lõtt már tizenötezer képet....és a
nyakában van egy nagy látcsõ, egy ki-
sebb...és még három felismerhetet-
len eszköz....aztán mássz le és és in-
dulj el Locarno felé....majd úgy negy-
ven kilométer után megpillantod a
táblát: BAVENO....

....na itt született 1896-ban Caesar
Cardini....az akkori olasz szokásnak
megfelelõen hét testvére volt...1913-
ban fiatalon két tesvérével Amerikába
hajózott....New Yorkban nem sikerült a
becsekkolás...továbbment Montreal-
ba...majd vissza Milánóba....egy étte-
remben szakácskodott évekig...1919-
ben újra Amerika...elõször Sacramen-
tóba ment...itt egy olasz éttermet veze-
tett....de jött a gáz...mert 1920-január
16-án életbe lépett a szesztila-
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