Az ellenség gyermekeivel beszélgetett
Cseke Eszter és S. Takács András
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Idén ősszel is különleges
témával jelentkezik a Cseke
Eszter és S. Takács András
által készített On The Spot
című dokumentumfilm-sorozat a Duna TV-n. A nyolcadik
évad az előző széria születés
tematikája után azt vizsgálja,
hogyan hatott gyerekkoruk
azokra, akik a 20. század legsötétebb pillanataiban voltak kicsik, illetve felnőttként
mihez kezdtek a múltjukkal.
Bizonyára senki sem lepődik
meg azon, hogy Eszter és
András akár a világ végére is
elutazik egy jó riportért, ezúttal
is ez történt. Most egészen San
Diegóig repültek, hogy Edit Éva
Éger magyar származású holokauszt túlélővel beszélgessenek.
Az 1940-es években Edit, a
tizenéves tornászlány a magyar
olimpiai csapatban készült
Kassán, de zsidó származása
miatt nem folytathatta felkészülését. 1944-ben szüleivel
együtt Auschwitzba deportálták,
ahol Josef Mengele rángatta
ki édesanyja mellől a gázkamrákhoz vezető sorból. A hírhedt
náci orvos azt ígérte Editnek,
hogy nemsokára találkozhatnak,
anyukája csak zuhanyozni megy.
A szüleit még aznap meggyilkolták, ő pedig nem sokkal később
Mengele előtt találta magát, aki
táncelőadást rendelt a raboktól.
Edit a Kék Duna keringőre

táncolt becsukott szemmel,
miközben a budapesti Opera
színpadára képzelte magát...
Ma, 90 évesen San Diegóban
él családjával, háza a Csendesóceánra néz, és a mai napig
praktizál családterapeutaként.

a születésünk körülményei,
örökölhető-e a trauma, illetve ki
milyen stratégiát választ a múlt
feldolgozásához.
Ők lesznek az október 18-án
22.30-kor kezdődő heti sorozat
magyar szereplői, de Az ellenség

Forgatás a bebörtönzött
szaúdi blogger családjával Kanadában
Visky András azt az öt
esztendőt idézte fel, amelyet
legfiatalabb éveiben a román
gulágon töltött hat testvérével,
mert lelkész apját munkatáborba száműzték az 1956-os
forradalom megtorlásaként.
Felkeresték dr. Máté Gábor világhírű magyar orvost is, akinek
fő kutatási területe a kisgyerekkori emlékek és traumák hatása
az ember hosszú távú egészségi állapotára. Segítségével
megpróbálják megvizsgálni,
hogyan befolyásolják életünket

gyermekei olyan személyeket is
bemutat, akik kisgyerekként élték
túl a vietnami háború borzalmait,
vagy az észak-koreai kommunista munkatáborok kegyetlen
és embertelen világát, vagy
csodával határos módon tértek
haza Kambodzsa leghírhedtebb
börtönéből. Megszólalnak
Szarajevó ostromának túlélői,
akik kisiskolásként tapasztalták
a véres harcokat, és bemutatkozik egy szaúdi család is, amely
száműzetésben kénytelen nevelni
járomi Zsuzsanna
gyermekeit.

