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Életem egyik legjobb döntése, avagy hogyan lettem zsűritag 

egy francia filmfesztiválon? 

 

Az egész 2017 októberében kezdődött, amikor osztályfőnököm a Francia Intézet 

kérésére tájékoztatta az osztályomat egy pályázatról, amelynek nyertese 

Franciaországba, Biarritzba utazhat egy hétre, hogy dokumentumfilmeket zsűrizzen. 

(Biarritz festői szépségű kisváros az Atlanti-óceán partján, közel a spanyol határhoz.) 

Felcsillant a szemem, mert nagyon érdekelt a helyszín és a téma is. A jelentkezéshez 

egy választott dokumentumfilm francia nyelvű elemzése és kritikája volt a kritérium, 

valamint egy telefonos interjú, amelyekből az első a kritikus szemléletet, a második a 

nyelvi szintet mérte.  

Ezután izgatottan vártam a megfelelő pillanatot, hogy kiválasszam a megfelelő 

filmet, és megírjam a róla szóló kritikát. Addig vártam, amíg rá kellett döbbenjek, hogy 

sajnos mégsincs időm ezzel foglalkozni az iskolai teendőim mellett. Ezért le is 

mondtam a jelentkezésről, mígnem az egyik franciaországi szervező, Maha Noumane 

írt nekem egy emailt, amelyben tájékoztatott, hogy a határidő hamarosan lejár. 

Válaszként megírtam neki, hogy idő hiányában visszalépek a jelentkezéstől. 

Válaszlevele bátorításának és ösztönzésének hatására azonban – két nappal a határidő 

előtt – mégis úgy döntöttem, hogy adok magamnak egy esélyt. Másnap délután 

nekiláttam, és kora délutántól éjfélig megállás nélkül a kritikán dolgoztam, hogy 
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másnap elküldhessem. Két nappal később a Francia Intézet két referensével folytatott 

telefonos interjú és a korábban elküldött kritikámnak köszönhetően én lettem az a 

szerencsés fiatal, aki egy hónappal később egyedüli magyarként képviselheti hazáját 

egy nemzetközi filmfesztiválon, Biarritzban. Ráadásul a fesztivál és a budapesti 

Francia Intézet minden költséget magára vállalt, így nekem már csak az élményekre 

kellett összpontosítanom. Nagyon vártam az utazást, és nagyon örültem, hogy a 

szoros határidő ellenére sem adtam fel az álmomat. 

Január 23-án, kedden végre elérkezett az utazás 

Biarritzba, a 31e Festival International des Programmes 

Audiovisuels (31. Audiovizuális Programok Nemzetközi 

Fesztiválja) helyszínére. Az utat Biarritzig a többség 

repülővel tette meg, így sokunknak lehetősége volt már 

az érkezés előtt, a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren 

találkozni. Ez kiváló alkalom volt arra, hogy a 

különböző országból érkező fiatalokkal már akkor 

megismerkedjek és minél többet megtudjak róluk, 

illetve az országukról. A többórás repülőút után 

felgyorsultak az események. Lepakolás a 

szállodában, gyors megbeszélés, majd átöltözés, mivel aznap 

este volt a FIPA filmfesztivál nyitóestje, amelyet előbb állófogadás, majd a 

mozgalmas nap után egy kiábrándítóan rövid éjszaka követett. 

Szerdán elkezdődtek a filmvetítések. Mi, vagyis a Jury des jeunes européens 

(Fiatal európaiak zsűrije) a nemzetközi dokumentumfilm kategóriáját zsűriztük, így 

nekünk az ebbe tartozó 13 filmet kellett megnéznünk. Napi 4-5 filmvetítésen vettünk 

részt, amelyeken a filmek nyelvileg vegyesek voltak, volt köztük olasz, angol, brazil, 

spanyol, orosz, arab és kínai is (francia és angol felirattal). Minden nap végén összegző 

meetingen osztottuk meg gondolatainkat az aznapi filmekről, valamint ilyenkor 

felállítottunk egyéni toplistákat is, az adott nap látott filmek közül a kedvenceinkkel. 

Csütörtök reggel arra is adódott lehetőségünk, hogy a nemzetközi dokumentumfilm-

kategória szakmai zsűrijének tegyünk fel kérdéseket. 

Pénteken azonban nehéz döntés elé kerültünk. Este, amint megnéztük az utolsó 

filmet, együtt el kellett döntenünk, hogy kinek ítéljük a „fiatal zsűri” díját. Három óra 

vitázás és szavazás után végül sikerült dűlőre jutnunk és kiválasztanunk azt az egy 

dokumentumfilmet, amelyik szerintünk a díjra a legérdemesebb. Ez a film Thierry 

Michel és Pascal Colson filmje, a belga Enfants du hasard lett. A vita során mentorunk, a 

TV5MONDE újságírója, Véronique Rosa-Donati szakmai segítségére 

támaszkodhattunk. 

http://www.fipa.tv/en/young-europeans-jury/
http://www.fipa.tv/en/young-europeans-jury/
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A döntés meghozatala után a szombat délutánt együtt tölthettük az óceán 

partján és a városban sétálva. Még a biarritzi világítótorony 289 lépcsőjét is 

megmásztuk, hogy láthassuk ezt a csodás kilátást.  

 

 

 

 

Este még várt ránk a záróest, ahol többek között a mi díjunk is átadásra került. 
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A záróest hangulatát egy hajnalig tartó 

záróbuli fokozta, amely a biarritzi kaszinó egyik 

termében zajlott. 

 

 

 

 

Végül elérkezett a hazautazás napja, amikor búcsút kellett vennünk egymástól. 

A szomorúságon csak egy dolog enyhített: a remény, hogy hamarosan újra 

találkozunk. Aztán a könnyes búcsút követően mindenki felszállt a saját repülőjére, és 

hazament. 

A hét intenzív élmények sorozata volt, mind barátságok, mind szakmai és 

nyelvi tapasztalatok terén. Tényleg őszintén mondhatom, hogyha valakit egy kicsit is 

érdekel a filmművészet és a francia nyelv, érdemes megpályázni ezt a lehetőséget, 

nekem életem egyik legszebb és legmaradandóbb élményét jelentette. Et en plus, 

c’était en France ! 


