
A M E R I K A I F E L E S É G 
A véleménykülönbség köztem és a 

film alkotói közt abból adódik, hogy 
én szerencsés fickónak tartom Ma-
nót, ók meg szerencsétlennek. 

Érzelmeink tehát nincsenek közös 
nevezőn. 

Képzeljünk el egy olasz kispol-
gárt, aki néhány napra New Yorkba 
utazik. Ez Mario. A külseje kétség-
kívül előnyös; fekete haj, római orr, 
erős állkapcák. Hamisítatlan talján 
profil. Erre a típusra mondják a nők, 
hogy „tüzes". De Marionak a külle-
mén kívül más előnye nincs. Olyan 
legalábbis, amely a jó megjelenéshez 
csapódva, a gyöngyébb nemet gyön-
geségének sürgős bizonyítására kész-
teti. A mi milánói turistánk egyszerű 
átlagember, tisztviselő vagy efféle, 
föltehetően kis jövedelemmel, túl a 
vakmerő ábrándok korán. Az ame-
rikai út tehát, puszta földrajzi lát-
ványosságaival is szenzáció lehet 
neki. Kezdetben nincs is más szán-
déka, mint hogy főnöke aktatáská-
ját zökkenő nélkül átsegítse a ten-
geren. De amikor New York beton-
dzsungelébe kerül, agyát elönti a hő-
hullám. Ügy megtetszik neki az ame-

rikai életforma, hogy többé nem 
akar visszatérni hazájába. Isten ve-
led Olaszország: ő marad! De a le-
telepedési engedélyhez amerikai fele-
ségre van szükség. Mario tehát a fe-
jébe veszi, hogy két-három nap alatt, 
galopp-iramban megnősül. A konti-
nensen többszáz millió nő él; köztük 
fölbecsülhetetlen mennyiségű özvegy, 
elvált, válni készülő és hajadon: mi-
ért ne röppenhetne egy madár az ő 
kalitkájába is? Igen ám, csak Mario-
nak igényei vannak. Egy célszerű ba-
rát azt tanácsolja, hogy nézzen körül 
a tengerparton, a férfiakat lornyono-
zó, milliomos aggnők között De Ma-
rio nem éri be akármilyen praktikus 
matrónával. <5 fiatal és csinos nőkre 
pályázik; amilyeneket tán odahaza, 
az amerikai konzervcímkéken látott. 
Rendkívül fontosnak tartja továbbá, 
hogy jövendőbelije már első látásra 
beleszeressen. 

Tisztázzuk tehát: Mario néhány nap 
alatt szerelmi érdekházasságot kíván 
kötni egy ifjú, csinos, feddhetetlen és 
lehetőleg jómódú amerikai nővel, aki 
önzetlenül megoldja az életét. 

Nem csekély igény ez, ahhoz ké-
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pest, hogy New Yorkba visszafelé jö-
vet még a vonatköltségét sem tudja 
kifizetni. 

Mario tüzes kalandjai során szá-
razföldön, vízen, repülőgépen meg-
ismerkedik az amerikai nők egész 
magazint betöltő sokaságával; s bár 
legtöbben simulékonyan teljesítik az 
óhajait, a végső célt nem tudja el-
érni. Az okok, a forgatókönyvírók 
jóvoltából, igen változatosak. A 
Miamiban felcsípett stranddémon be-
avatja ugyan az „operatív" csókolód-
zás művészetébe, de kiderül róla, 
hogy férjes asszony, s még bébije is 
van. Az Anita Eckberget formázó 
milliomosnő a fürdőkádjába is be-
viszi, és lábával szappanhabot ken a 
képére, de aztán magánrepülőgépén 
elhúzza a kondenzcsíkot. A szép ste-
wardess, süllyeszthető ülésű kocsijá-
ban egy elfüggönyzött éjszakát szán 
neki, de az alkalmi viszonyt nem 
hajlandó összetéveszteni a szerelem-
mel. Maggi, a szelíd ifiasszony már-
már fölmelegszik iránta, de az el-
vált férj közbelép . . . S e gyönyörteli 
Canossa-járás vége? Mario barátunk 
kénytelen a főnöke aktatáskáját visz-
szacip.elni Olaszországba. 

A film alkotói (Gian Luigi Poli-
doro, a rendező s a négy forgató-
könyvíró) mindent elkövetnek, hogy 
Mario sorozatos „kudarcai" miatt 
szánalmat keltsenek a nézőben. Sőt, 
különös paroxizmussal, még az ame-
rikai „erkölcsöket" is felelőssé te-
szik. 

Én újabban nagyon haragszom 
Amerikára. De nem Mario sorsa 
miatt. 

Mitagadás, Mario inkább az irigy-
ségemet váltja ki. Csodás tájak, re-
mek nők, szép utazások, boccaccioi 
kalandok, tökéletes összkomfort a 
szerelemben: néhány nap alatt mi 
kell még egy szegény kistisztviselő-
nek? 

Vagy a részvét csak ürügy arra, 
hogy irigységünket fölkeltse? 

Az Amerikai feleség-ben minden-
esetre több az ürügy a tisztes mű-
vészi szándéknál. Mario viszontagsá-
gainak ürügyén többé-kevésbé szel-
lemes nőportrékat kapunk, az utazás 
ürügyén kisminkelt városképeket, az 
irónia ürügyén tűrhetően bírható el-
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ragadtatást. Valószínű azonban, hogy 
a film alkotói maguk sem tisztázták 
igazi szándékukat, 

A történet arról is szólhatna, hogy 
külföldön kissé mindannyian „nége-
rek" vagyunk. De Mario „gyámolta-
lan állapota" nem válik általános 
érvényűvé. Alkalom lenne továbbá 
az amerikai közerkölcsök bírálatára 
is. De ezt az alkotók csak suttogó 
hangnemben vállalják. Számításba 
jöhetne még a nők-férfiak kapcsola-
tának szatírája is. De a film hangja 
olykor érzelmesen megbicsaklik. 

A sok lehetőségből mindig az va-
lósul meg, ami a látványosságot 
szolgálja. 

A pajzán olasz filmszatírák stílu-
sát Ugo Tognazzi és Marina Vlady 
kitűnő játéka ellenére sem sikerült 
amerikai környezetbe átmenteni. 
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