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Karc FM
6.00 Hangoló 9.00 Spájz 12.00 Déli News 
12.25 Kérdőjel 13.00 Karcolat 14.00 Sza-
bad jegyzés 15.00 Partitúra 16.00 Palá-
ver 18.00 Kódfejtők 18.30 Kérdőjel 19.00 
Aroma 20.00 Hangadó 22.00 Karcolat 
23.00 Szabad jegyzés

M1
7.00 Híradó 7.20 Ma reggel 8.00 Híradó 
8.20 Ma délelőtt 9.00 Híradó 9.15 Ma dél-
előtt 9.30 Hírek 9.35 Ma délelőtt 10.00 
Híradó 10.15 Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.35 
Élő egyház 11.00 Híradó 11.15 Ma délelőtt 
11.30 Hírek 11.35 Család és otthon 12.01 
Híradó 12.45 Ma délelőtt 12.50 V4-híradó 
13.00 Híradó 13.15 Ma délután 13.30 Hírek 
13.35 Kék bolygó 14.00 Híradó 14.20 Ma 
délután 14.30 Hírek 14.35 Magyar gazda 
15.00 Híradó 15.15 Ma délután 15.30 Hírek 
15.35 Élő egyház 16.00 Híradó 16.15 Ma 
délután 16.30 Hírek 16.35 Kárpát  expressz 
17.00 Híradó 17.15 Ma délután 17.30 Hírek 
17.33 Szemtől szembe 18.00 Híradó 18.35 
Ma este 19.00 Hírek 19.05 Minden tudás 
19.30 Híradó 20.30 Ma este 21.00 Híradó 
21.25 V4-híradó 21.30 Világhíradó 22.00 
Híradó 22.35 Ma éjjel 23.00 Híradó 23.20 
Idegen nyelvű hírek 0.05 Záró híradó

M3
7.00 Híradó 7.20 Egymillió fontos hang-
jegy 7.40 A kisasszony 3 8.45 Halálbiztos 
diag nózis 3 9.35 Életképek 3 10.50 Arany 
János emlékére 11.00 Híradó 11.15 Bűvö-
let 3 12.15 Vészhelyzet 3 13.05 T. I. R. 3 
14.15 Öt férfi komoly szándékkal 3 15.50 
A kisasszony 3 16.50 Arany János emlé-
kére 17.00 Híradó 17.15 Halálbiztos diagnó-
zis 3 18.10 Bűvölet 3 19.10 Életképek 3 
20.35 Vészhelyzet 3 21.25 Az öt zsaru 5 
22.20 Operett.hu 23.20 Századfordító 
magyarok 0.20 Derrick 3

M4 Sport
7.00 M4 Sportreggeli 7.50 Szabadidő-ma-
gazin 8.20 Sport7fő 9.20 FIFA-vb-magazin 
9.50 M4 Sportreggeli 10.40 OTP Bank-liga 
12.40 Kosárlabda-magazin 13.40 Kézilab-
da-magazin 14.40 Kisbajnok 15.45 Aszta-
litenisz-magazin 16.15 Hajime 16.45 Hun-
garoring-magazin 17.15 Fradi-tv 17.45 M4 
Sport-stúdió 18.00 K&H férfi-kézilabdaliga. 
Balatonfüred–Telekom Veszprém 19.30 
M4 Sport-stúdió 19.45 M4 Sport-stúdió 
20.00 Férfifutsal NB I 21.30 M4 Sport-stú-
dió 22.00 Sporthíradó 22.15 OTP Bank-li-
ga 0.10 Férfifutsal NB I

Duna TV
6.00 Híradó 6.45 Srpski ekran 7.15 Un-
ser Bildschirm 7.50 Ridikül 8.45 Elfeledett 
szerelem 9.30 Mámoros szerelem 10.25 
Család-barát 12.01 Híradó 12.50 Jamie 30 
perces kajái 13.20 Robbie, a fókacseme-
te 14.10 Don Matteo 15.20 A vidéki dok-
tor 16.10 Mámoros szerelem 17.00 Ridi-
kül 18.00 Híradó 18.35 Rex felügyelő 3 
19.30 Végtelen szerelem 3 20.25 Önök 
kérték! 21.25 Velvet Divatház 22.25 Laura 
rejtélyei 23.15 Garni-zóna 5 1.20 Nagyok

RTL Klub
7.15 Reggeli 3 9.20 Asztroshow 10.25 
Top Shop 12.20 Kölyökkalauz 3 12.50 Éj-
jel-nappal Budapest 3 14.05 A konyhafő-
nök VIP 3 15.45 Story Extra 3 16.10 Elif – 
A szeretet útján 3 17.20 Fókusz 3 18.00 
RTL Híradó 18.55 A konyhafőnök VIP 3 
20.30 Éjjel-nappal Budapest 3 21.50 Ba-
rátok közt 3 22.25 Castle 3 23.25 RTL 
Híradó 23.55 XXI. század – a legendák 
velünk élnek 3 0.30 Magyarul Balóval

TV2
6.55 Mokka 3 8.50 Ékszer-tv 10.45 Aszt-
rovilág 12.00 Tények 12.30 Walker, a te-
xasi kopó 3 13.35 Családi titkok 3 14.45 
Paula és Paulina 3 15.45 A sors útjai 3 
16.50 Bosszú vagy szerelem 3 18.00 Té-
nyek 19.00 Ázsia expressz 3 20.35 Az 
50 milliós játszma 3 22.00 Tények extra 
22.25 Született szobalányok 3 23.30 A 
múlt fogságában 5 0.30 Hollow Crown 
– Koronák harca 5 1.40 Tények

Echo TV
7.00 Híradó 7.30 Olümposz 8.00 Hírek 
8.05 Újranyitott akták 3 8.30 Kibeszélő 
9.00 Hírek 9.10 Napi aktuális 10.00 Hírek 
10.05 Kettesben Szabó Anett-tel 11.00 Hí-
rek 11.05 Hazahúzó 11.55 Az Echo TV lap-
szemléje 12.00 Híradó 12.30 Klinika 3 
13.00 Hírek 13.05 Informátor 3 13.30 Épí-
tészet XXI. 14.00 Híradó 14.30 Hosszab-
bítás 15.00 Hírek 15.05 Sajtóklub 16.00 
Híradó 16.30 Kitekintő 17.00 Hírek 17.05 
Jövőálló 17.30 Kibeszélő 18.00 Híradó 
18.30 Látókör 19.00 Hírek 19.10 Napi ak-
tuális 20.00 Híradó 20.30 Civil kör 21.30 
Razzia 3 22.00 Híradó 22.30 Troll 23.00 
Hírek 23.05 Trend 23.30 Magyarok 0.30 
Hazahúzó

RÁDIÓ- ÉS
TELEVÍZIÓ-MŰSOR

Varga Imre

Cserháti Zsuzsa énekesnő és előadómű-
vész életének és művészetének emléket 
állító dokumentarista stílusú koncert-
színházi előadást készít elő egyik leg-
nagyobb rajongója, Horányi Juli, akit a 
közönség talán leginkább az X-Faktor 
című televíziós tehetségkutatóból ismer-
het, a 2014-es szériában ő lett második 
helyezett. A Dénes Viktor rendezte és 
Horányi Juli, Märcz Fruzsina és Ágos-

ton Péter szereplésével színpadra álló 
darabbal Horányi Juli célja, hogy be-
mutassa Cserháti munkásságát és sor-
sának alakulását egy olyan megköze-
lítésben, amelyet korábban még nem 
látott a közönség. 

Az életepizódok jelenetei között 
Cserháti meghatározó dalai fognak 
elhangzani élő zenekari kísérettel – az 
alkotók szándékai szerint a két rétegből így 
áll majd össze az énekesnő élettörténete. 
„Szeretnénk, ha a közönség számára 

kirajzolódna a fellelhető interjúkból, 
beszélgetésekből, dokumentumokból 
az az út, amin neki végig kellett mennie, 
hogy mindig tudjuk és emlékezzünk rá, 
hogy a jövő nemzedék tehetségeit ne 
engedjük a semmibe veszni” – mondta 
Horányi Juli, az előadás megálmodója. 

A dokumentarista koncertszínhá-
zi előadás bemutatója 2017. november 
15-én este fél nyolckor lesz az Átrium 
Filmszínházban (1024 Budapest, Mar-
git krt. 55.).

Színdarab készül Cserháti Zsuzsáról

Bonczidai Éva

Az On the Spot évadainak jelenléte a 
magyar televíziós kínálatban jóval több, 
mint egy érdekes színfolt egy palettán: 
olyan jelenség, amely kivételként mu-
tatható fel mindazoknak, akik vállhú-
zogatva és ajakbiggyesztve kijelente-
nék, hogy a hazai nézőt nem érdek-
lik a dokumentumfilmek, és ha ezek 
még ráadásul nem szinkronizált, ha-
nem feliratozott epizódok, akkor biz-
tosan mehetnek a süllyesztőbe. Az On 
the Spot viszont 2009 novembere óta 
körbeutaztatta velünk a világot – és 
nemcsak földrajzi távokat tett meg, ha-
nem emberarcú történeteket mesélt el 
a frontvonalakról, földrengések sújtot-
ta vidékekről, diktátorok gyermekeiről, 
legutóbb pedig azt mutatta meg, ho-
gyan születnek manapság az emberek a 
világ különböző tájain és kultúráiban. 
Cseke Eszter és S. Takács András ripor-
terekként úgy vannak jelen ezekben a 
filmekben, hogy megjegyezzük az ar-
cukat, és bár egy-egy villanás erejéig az 
ő életükbe is belelátunk, például tud-
ható róluk, hogy a születésről forgatott 
sorozat idején ők maguk is a fiuk meg-
születésére készültek, mégsem tolako-
dik előtérbe a saját történetük.

A szerda esténként a Duna Televízió-
ban látható új évad Az ellenség gyer-
mekei címmel úgy idézi meg a múlt 
század történelmének legsötétebb pil-
lanatait, hogy olyan embereket mutat 
be, akik rosszkor és rossz helyen szület-
tek. A sokszor már-már csodával hatá-
ros megmeneküléseket ismertető epi-
zódokból kiderül, ki hogyan maradt 
életben, valamint hogy ezek a gyere-
kek felnőttkorukra hogyan dolgozták 
fel ezt a traumát, és ez milyen hatás-
sal van az életükre, személyiségükre.

Látszólag igen távoli és igen külön-
böző, rendkívül borzadályos történe-
tek sejlenek fel az egyes epizódokban, 
én mégis a közös pontokra kérdeztem 
rá, hogy mi az, ami túlmutat egy-egy 
adott történelmi korszakon és kultú-
rán, magáról az ember működéséről, 
az emberi létezésről árul el dolgokat. 
Ezekről beszélgettünk Cseke Eszter-
rel és S. Takács Andrással, és mint ki-
emelték, meghökkentő módon a törté-
netekben időnként megjelenik a bűn-
tudat és a szégyen. – Mert a túlélés-
nek is van bűntudata – fogalmazott 
S. Takács András. Ez a teher nemcsak 
olyan extrém esetekben maradandó, 
mint Shin történetében, aki egy észak-
koreai munkatáborban született és nőtt 
fel, és aki tizenévesen egy szökési kí-
sérlet tervezéséért feljelentette az any-
ját és a testvérét, akiket ezután a szeme 
láttára végeztek ki. Bűntudatot cipel a 
kambodzsai Norng is, akit a Pol Pot-re-
zsim vörös khmerjei a testvérével és az 
anyjával együtt a Tuol Sleng börtönbe 
zártak. Az anyját megkínozták és meg-
ölték, ő viszont három másik gyerek-
kel napokig, a börtön felszabadulásá-
ig rejtőzött a meggyilkolt foglyok ru-
hái alatt. Nemcsak a saját életét men-
tette meg, hanem a többiekét is, de ott 

rejtegettek egy alig egyéves kisgyere-
ket is, aki nem maradt életben, Norng 
pedig, aki jelenleg a börtönből kialakí-
tott Népirtás Múzeum takarítója, máig 
rágódik azon, hogy nem tudta meg-
menteni azt a kisgyereket. – Ezeknek 
az embereknek jellemzően irracioná-
lis elvárásaik vannak magukkal szem-
ben. Norng mindemellett lelkifurdalást 
érez azért is, hogy nem tudta megállí-
tani az időt, hogy az édesanyja is élet-
ben maradjon és megérje a felszaba-
dítást – idézte fel Cseke Eszter. Mint 
mondja, ugyanilyen irracionális gon-

dolatra vezethető vissza Edit Éva Éger 
holokauszt-túlélő vívódása is, aki szin-
tén felelősnek érzi magát az édesany-
ja haláláért. Őt Josef Mengele rángatta 
ki az édesanyja mellől a gázkamrához 
vezető sorból. A doktor ránézésre nem 
tudta eldönteni, hogy az Edit melletti 
nő a lány anyja vagy nővére, és az ak-
kor 16 éves lányt kérdezte meg, aki az 
igazat válaszolta. Emiatt érzi hibásnak 
magát, azon tépelődik ma is, hogy ha 
akkor hazudott volna, talán az édes-
anyját sem viszik gázkamrába, és élet-
ben marad.

Végignézve, hogy milyen karakte-
reket mutat be ez a sorozat, megfigyel-
hető, hogy többen közülük hivatásuk-
ból adódóan gyakorta idézik fel a gyer-
mekkori emlékeiket: terapeuták, kuta-
tók, drámaírók, forgatókönyvírók let-
tek, akik nap mint nap visszanyúlnak a 
saját történetükhöz, a traumájukhoz. 
Logikusnak tűnik a kérdés, hogy ki ta-
lált békét: az, aki nem engedi el ezt a 
gyerekkori történetet vagy az, aki félre 
tudja tenni? A riporterek egyetértet-
tek abban, hogy ezeknek az emberek-
nek – akár napi szinten és tudatosan 
próbálják megérteni a traumáikat, akár 

csak félretolják és úgy tesznek, mintha 
ez nem lenne ügy – érezhetően min-
den mondata, gondolata mégis vissza-
kanyarodik ehhez, alapvetően az iden-
titásuk részévé vált.

Cseke Eszter arra mutatott rá, hogy 
néha már-már kulturális szótárt igényel-
ne, hogy teljességében megértsük, egy-
egy szereplő miért épp az adott módon 
viszonyul a szüleihez. Például az indiai 
néni, aki eddig még sosem beszélt nyil-
vánosan a történetéről, nagyon büszke 
a szüleire. Ők, hogy ne jussanak élve az 
ellenség kezére, úgy döntöttek, családi 

öngyilkosságot követnek el, a folyóba 
dobták a gyere keiket, majd maguk is a 
mélybe ugrottak, de a főszereplő cso-
dával határos módon életben maradt. 
Ugyanígy nagyon hangsúlyosan jelen 
van a szülők tartásából merített erő 
Visky András drámaíró történetében 
is. Ő egy erdélyi magyar lelkészcsalád 
hetedik gyermeke, még csak kétéves 
volt, amikor édesapját bebörtönözték, 
őt pedig az édesanyjával és testvéreivel 
együtt egy munkatáborba telepítették 
ki. Hétéves elmúlt, mire megismerhet-
te az édesapját, akit azelőtt a családta-
gok elbeszélései és homályos fényké-
pek által próbált elképzelni. Az ő tör-
ténete több súlyos gondolatot vet fel 
az öröklött hit, az apátlanság tapasz-
talatával terhelt apa-fia kapcsolat, az 
öröklött emlékek és traumák okozta 
belső konfliktusok kapcsán.

Az áthagyományozódott történet sú-
lyának megtapasztalása egyik fő dra-
maturgiai vonala a világhírű magyar 
orvosról, Máté Gáborról szóló epizód-
nak is. Ő az édesanyja 1944-es naplójá-
ból ismeri családja kálváriájának azon 
részleteit, amelyekről életkorából adó-
dóan nem lehetnek saját emlékei, édes-

apja bejegyzéseiből pedig a kassai nagy-
szülei holokauszttragédiáját.

A feljegyzésekből rekonstruálható 
történetnek fontos szerepe van a sza-
rajevói ostrom idején gyermekkoru-
kat töltő lányok egyikének életében 
is: Mela, aki csaknem ezer naplóbe-
jegyzést írt a háború alatt, és a nem-
zetközi sajtóban az ostrom egyik arca 
volt, évek múlva, fiatal felnőttként egy 
buszbaleset következtében elveszítet-
te az emlékeit, majd a terápiája egyik 
eszköze lett ez a gyermekkori napló. 
Mint kiderült, a naplóírás, a történe-

tünk feljegyzésének, megörökítésének 
igyekezete nemcsak valamiféle euró-
pai attitűd, ugyanígy jelen van a többi 
szereplőnél is. Például az észak- koreai 
Shinről könyv készült, amely megje-
lenésekor médiasztárrá tette a fiút, a 
kambodzsai Norng pedig egy vonalas 
füzetbe írja a feljegyzéseit és gyűjti a 
fotókat, hogy majd könyvet írjon belőle.

Az ellenség gyermekei-sorozat ré-
szei méltán válhatnak egyetemi sze-
mináriumok témájává is akár törté-
nelem-, akár pszichológia-, antropo-
lógia- vagy épp dramaturgiaórákon, 
hiszen az egyes epizódokban az a mód 
is hangsúlyos elem, ahogyan ezek az 
emberek elmesélik a történetüket, és 
az is, ahogyan mindezt a kamera lát-
tatja. Távolra vezető kérdéseket fogal-
mazhat meg a néző nemcsak a már 
említett öröklött emlékek, a családi 
viszonyok sokfélesége, a bűntudat és 
a traumafeldolgozás témákban, ha-
nem az emberi nyelv és identitás ha-
tárait illetően is.

Holnap 22.25-től az észak-koreai Shin 
történetét ismerhetik meg a Duna tévé 
nézői, jövő szerdán pedig a Visky And-
rásról szóló epizódot.

Az ellenség gyermekeinek történeteit dolgozza fel az On the Spot új évada

A súlyos örökség terhe

Cseke Eszter és S. Takács András olyanokat keresett meg, akik rosszkor és rossz helyen születtek Fotó: Kurucz Árpád


