
kiadói tevékenységünk-
kel függ össze [Csaba 
a Martin Opitz Kiadó 
vezetője – a szerk.], 
így rendelkezésre állt 
a szükséges számítástechnikai 
hardver (egy digitális fényképezőgép formá-
jában), mind pedig a szoftver.

HR: Hogy készültek az első fi lmek?

T. Cs.: Kommunikációs főosztályunk ellátott bőven tanács-
csal. Egy fi lm hossza ne haladja meg az egy percet, csak 
az elején mutatkozzam személyesen, a többi részben a 
képanyag domináljon. A tanácsokból csupán az egy per-
cet nem tudtam elfogadni, mert nem éreztem elegen-
dőnek, így kiegyeztünk 3–5 perc hosszúságban. A címet 
sem keresgéltük sokat, hamar kialakult a Pénzek színes 
világa. Az első felvétel viszont 17 perces lett. Megvolt 
hát az első tanulság: le kell írnom a szöveget, különben, 
nem tudom tartani az időhatárt, így lett egy-egy videó 
anyaga végül 3-4000 „leütésnyi” szöveg. A többi már 
könnyen ment, néhány nap alatt kialakult a rendszer.

HR: Mennyi időbe telt egy-egy fi lm elkészítése?

T. Cs.: A nézők ugyan csak pár percet látnak, de ennek elké-
szítése valójában 3-4 órás munka volt. Megírom a szöve-
get, ami egyben forgatókönyv is, hiszen ebben jelzem 
a képhivatkozásokat is, esetleg egy-két adatnak még 
utánanézek, képeket válogatok. A felvétel maga pár perc 

Archeokaland

Tóth Csaba, a Magyar Nemzeti Múzeum Érem-
tárának régész-numizmatikusa, számos tudo-
mányos és tudományos-ismeretterjesztő írás, s 
nem mellesleg a Határtalan Régészet rendszeres 
szerzője, nemrégiben új oldaláról mutatkozott 
be. Fél évvel ezelőtt Pénzek színes világa címmel 
vlogot indított, amelynek eddig több mint 170 
része került fel a Magyar Nemzeti Múzeum Face-
book-oldalára és YouTube-csatornájára. A vide-
ókról és az ezek alapján összeállított és a napok-
ban megjelenő könyvéről kérdeztük a szerzőt:

HR: Igen szép teljesítmény több mint öt hónapon ke-
resztül minden áldott nap elkészíteni egy videót. 
Hogy kezdődött?

T. Cs.: Amikor március közepén kiderült, hogy mindenki 
„házi őrizetbe” vonul, és a Magyar Nemzeti Múzeum 
várhatóan hónapokra bezárja kapuit mindenkitől jogo-
san várták el, hogy otthon is dolgozzon, sőt, lehetőség 
szerint minél több online tartalmat készítsen. Ennek 
ugyanis üzenetértéke volt: a múzeum fi zikailag zárva 
ugyan, de nem szűnt meg.

HR: Eddig értem, de miért éppen videók lettek? A Nemzeti 
Múzeum a honlapján és Facebook-oldalán eddig is elég 
aktív volt, rendszeresen jelentek meg a kollégáid írásai, 
nem lett volna elég, ha oda írsz időnként?

T. Cs.: De, sokkal egyszerűbb lett volna. Viszont már rég-
óta téma volt köztünk Kiss Erika kolléganőmmel, hogy 
indítani kéne egy videósorozatot, a középpontban 
egy-egy kiemelt műtárggyal. Megmondom őszintén, 
hogy ebből talán soha nem lett volna semmi, ha nem 
kényszerít rá bennünket a járvány. 

HR: Egy dolog az írás, más dolog a videókészítés. Azért 
ehhez technikai felszereltségre is szükség van, amivel 
nem mindenki rendelkezik otthon.

T. Cs.: Való igaz. Abban a szerencsés helyzetben voltam, 
hogy ebben a tekintetben az átlagnál magasabb a 
technikai felszereltségünk, ami azért jórészt a könyv-
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ezer alatt a megtekintések száma, jellemzően a Habs-
burg uralkodóinkkal kapcsolatos témák nem arattak 
nagy sikert. Több mint 170 fi lm után elég jól lehet érzé-
kelni, mely témák vonzzák legjobban az érdeklődőket. 
Főleg a kincsek, főként, ha azok kapcsolódnak a nap-
jainkban oly divatos közösségi régészethez. A miskolci 
Herman Ottó Múzeum önkéntes fémkeresősökből álló 
csapata által 2019 nyarán megtalált abaújvári leletet 
bemutató fi lm toronymagasan vezet: több mint tízezer 
megtekintéssel, de a tatárjárás kori lelethorizont, az 
MNM közösségi régészeti programjának Esztergom 
környéki felfedezései, valamint a brassói városháza 
pincéjében a 19. században előkerült verőtövek 
története is háromezer feletti megtekintést ért el.

HR: Mik a további terveid?

T. Cs.: Elsősorban folytatni a fi lmeket tovább, hiszen mindig 
akad egy-egy új, pénztörténeti témájú felfedezés, amivel 
érdemes foglalkozni. Ennek jó példája a közelmúltban 
előkerült simontornyai kora újkori éremlelet, amelynek 
bemutatásához a leletet feldolgozó K. Németh András 
és Varga Máté minden segítséget megadott. A legfonto-
sabb viszont az a könyv, amely a vlog alapján jelenik meg 
hamarosan. Mivel leírtam a fi lmek szövegét, viszonylag 
egyszerűnek tűnt ebből egy válogatást készíteni. Végül 
109 videó anyagából lett összegyúrva kereken 100 tör-
ténet, 11 tematikus egységbe szerkesztve. (Valójában 
99, mert bekerült egy kakukktojás is, amelyről eddig 
még nem készült fi lm.) Az alapelv az volt, hogy kevés 
szöveg, sok kép, így az illusztrációk száma 224 oldalon 
meghaladja az ezret. Alapvető különbség a fi lmekhez 
képest, hogy egy-egy történetet bemutató oldalpár 
közepén mindig szerepel egy kiemelt műtárgy, amely 
köré a történet épül. A szerkesztésnél derült csak ki, 
hogy azért nem egyszerű történet összehozni egy ilyen 
jellegű könyvet, hiába áll rendelkezésre a szöveg és a 
képanyag. Ha nem áll mellettem Borbély Judit grafi kus, 
aki jócskán túlteljesítve vállalásait, már-már szerkesztő-
ként tett olyan jellegű megjegyzéseket, amelyek még 
engem is megleptek, továbbá feleségem és kedvenc 
szerkesztőm, Kriszta nem önti formába az anyagot, még 
mindig dolgoznánk rajta.

HR: Mikor vehetik kezükbe az olvasók?

T. Cs.: A kötet már nyomdába van, sőt, ki is van nyomva, 
november közepétől már megvásárolható a Martin 
Opitz Kiadó webáruházá ban és a könyvesboltokban.
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csupán, még akkor is, ha rontok és újra kell venni. Azután 
jön a képszerkesztés, a fi lmek vágása, ez is hossztól és 
komplexitástól függően 1-2 óra. Ezekben egyetemista 
fi am, Bálint és a feleségem, Bertók Kriszta segített.

HR: Ezek szerint szabadság alatt is folytattad a fi lmezést?

T. Cs.: Úgy éreztem, hogy annyi téma van még a tarso-
lyomban, hogy egyelőre nem állhatok le, gondoltam, 
augusztus 31-éig folytatom a „Napi Csabit”, ahogy 
Zsuzsi, egyik ismerősünk kislánya elnevezte. Rengeteg 
pozitív visszajelzést kaptam a nézőktől is. Ezt követően 
álltam csak át a heti egy alkalomra, hiszen a múzeumi 
munkakezdéssel lett elég egyéb feladatom, a minden-
napi fi lmezés ebbe végképp nem fért bele.

HR: Mesélj arról, milyen tematikájú fi lmek születtek?

T. Cs.: Megpróbáltam minél nagyobb területet átfogni, de 
nyilván befolyásolt szakmai előképzettségem. Középko-
rász régész vagyok, így főleg a középkor pénztörténeté-
vel foglalkozom. Azért az utóbbi években elkalandoztam 
az újkori magyar uralkodókoronázások numizmatikai 
tárgyi anyaga felé, de nagyon érdekel a kaliforniai arany-
láz története is, főként a magyar származású „aranyásók” 
miatt, de vonz a műtárgygyűjtés kultúrtörténete is. Mi-
vel az MNM Éremtárában a „B” gyűjteményi egységet 
kezelem, amely a Magyarország és az egész világ fém-
pénzeit tartalmazza a középkortól napjainkig, ideértve 
a verőszerszámokból álló gyűjteményt is, valami kevés 
fogalmam minden korszakról van.

HR: Tudom, nehéz kérdés, de egy részt emelj ki, amelyet 
valamiért a „legnek” tartasz! Nem annyira a legnézet-
tebb, hanem inkább a személyes kedvenced érdekel.

T. Cs.: Talán a forint pénzrendszer ritkaságairól, illetve egy 
1947-ben és 1949-ben folytatott pénzhamisítási ügyről 
szóló két videót emelném ki. Nem középkor, hanem 
a közelmúlt és részben a jelen történetei ezek, ennek 
ellenére hihetetlenül izgalmas mindkettő.

HR: Magától adódik a következő kérdés: milyen nézettsé-
get ért el a vlog?

T. Cs.: A Pénzek színes világa alapvetően két platformon 
jelent és jelenik meg, ahová minden este 3/4 8-ra 
töltötte fel őket Misák Bianka kolléganőm: a Magyar 
Nemzeti Múzeum Facebook-oldalára és YouTube-csa-
tornájára. Később az MNM honlapján is létrejött egy 
külön fül alatt, majd megszületett a Facebookon és 
a YouTube-on egy-egy önálló Pénzek színes világa ol-
dal. Az összes platformon a nézettségek száma már 
meghaladja a 300.000-t, alig néhány esetben maradt 
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az elején mutatkozzam személyesen, a többi részben a 
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dőnek, így kiegyeztünk 3–5 perc hosszúságban. A címet 
sem keresgéltük sokat, hamar kialakult a Pénzek színes 
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get, ami egyben forgatókönyv is, hiszen ebben jelzem 
a képhivatkozásokat is, esetleg egy-két adatnak még 
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T. Cs.: Amikor március közepén kiderült, hogy mindenki 
„házi őrizetbe” vonul, és a Magyar Nemzeti Múzeum 
várhatóan hónapokra bezárja kapuit mindenkitől jogo-
san várták el, hogy otthon is dolgozzon, sőt, lehetőség 
szerint minél több online tartalmat készítsen. Ennek 
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óta téma volt köztünk Kiss Erika kolléganőmmel, hogy 
indítani kéne egy videósorozatot, a középpontban 
egy-egy kiemelt műtárggyal. Megmondom őszintén, 
hogy ebből talán soha nem lett volna semmi, ha nem 
kényszerít rá bennünket a járvány. 
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ezer alatt a megtekintések száma, jellemzően a Habs-
burg uralkodóinkkal kapcsolatos témák nem arattak 
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Herman Ottó Múzeum önkéntes fémkeresősökből álló 
csapata által 2019 nyarán megtalált abaújvári leletet 
bemutató fi lm toronymagasan vezet: több mint tízezer 
megtekintéssel, de a tatárjárás kori lelethorizont, az 
MNM közösségi régészeti programjának Esztergom 
környéki felfedezései, valamint a brassói városháza 
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hamarosan. Mivel leírtam a fi lmek szövegét, viszonylag 
egyszerűnek tűnt ebből egy válogatást készíteni. Végül 
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szöveg, sok kép, így az illusztrációk száma 224 oldalon 
meghaladja az ezret. Alapvető különbség a fi lmekhez 
képest, hogy egy-egy történetet bemutató oldalpár 
közepén mindig szerepel egy kiemelt műtárgy, amely 
köré a történet épül. A szerkesztésnél derült csak ki, 
hogy azért nem egyszerű történet összehozni egy ilyen 
jellegű könyvet, hiába áll rendelkezésre a szöveg és a 
képanyag. Ha nem áll mellettem Borbély Judit grafi kus, 
aki jócskán túlteljesítve vállalásait, már-már szerkesztő-
ként tett olyan jellegű megjegyzéseket, amelyek még 
engem is megleptek, továbbá feleségem és kedvenc 
szerkesztőm, Kriszta nem önti formába az anyagot, még 
mindig dolgoznánk rajta.

HR: Mikor vehetik kezükbe az olvasók?

T. Cs.: A kötet már nyomdába van, sőt, ki is van nyomva, 
november közepétől már megvásárolható a Martin 
Opitz Kiadó webáruházá ban és a könyvesboltokban.
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csupán, még akkor is, ha rontok és újra kell venni. Azután 
jön a képszerkesztés, a fi lmek vágása, ez is hossztól és 
komplexitástól függően 1-2 óra. Ezekben egyetemista 
fi am, Bálint és a feleségem, Bertók Kriszta segített.

HR: Ezek szerint szabadság alatt is folytattad a fi lmezést?

T. Cs.: Úgy éreztem, hogy annyi téma van még a tarso-
lyomban, hogy egyelőre nem állhatok le, gondoltam, 
augusztus 31-éig folytatom a „Napi Csabit”, ahogy 
Zsuzsi, egyik ismerősünk kislánya elnevezte. Rengeteg 
pozitív visszajelzést kaptam a nézőktől is. Ezt követően 
álltam csak át a heti egy alkalomra, hiszen a múzeumi 
munkakezdéssel lett elég egyéb feladatom, a minden-
napi fi lmezés ebbe végképp nem fért bele.

HR: Mesélj arról, milyen tematikájú fi lmek születtek?

T. Cs.: Megpróbáltam minél nagyobb területet átfogni, de 
nyilván befolyásolt szakmai előképzettségem. Középko-
rász régész vagyok, így főleg a középkor pénztörténeté-
vel foglalkozom. Azért az utóbbi években elkalandoztam 
az újkori magyar uralkodókoronázások numizmatikai 
tárgyi anyaga felé, de nagyon érdekel a kaliforniai arany-
láz története is, főként a magyar származású „aranyásók” 
miatt, de vonz a műtárgygyűjtés kultúrtörténete is. Mi-
vel az MNM Éremtárában a „B” gyűjteményi egységet 
kezelem, amely a Magyarország és az egész világ fém-
pénzeit tartalmazza a középkortól napjainkig, ideértve 
a verőszerszámokból álló gyűjteményt is, valami kevés 
fogalmam minden korszakról van.

HR: Tudom, nehéz kérdés, de egy részt emelj ki, amelyet 
valamiért a „legnek” tartasz! Nem annyira a legnézet-
tebb, hanem inkább a személyes kedvenced érdekel.

T. Cs.: Talán a forint pénzrendszer ritkaságairól, illetve egy 
1947-ben és 1949-ben folytatott pénzhamisítási ügyről 
szóló két videót emelném ki. Nem középkor, hanem 
a közelmúlt és részben a jelen történetei ezek, ennek 
ellenére hihetetlenül izgalmas mindkettő.

HR: Magától adódik a következő kérdés: milyen nézettsé-
get ért el a vlog?

T. Cs.: A Pénzek színes világa alapvetően két platformon 
jelent és jelenik meg, ahová minden este 3/4 8-ra 
töltötte fel őket Misák Bianka kolléganőm: a Magyar 
Nemzeti Múzeum Facebook-oldalára és YouTube-csa-
tornájára. Később az MNM honlapján is létrejött egy 
külön fül alatt, majd megszületett a Facebookon és 
a YouTube-on egy-egy önálló Pénzek színes világa ol-
dal. Az összes platformon a nézettségek száma már 
meghaladja a 300.000-t, alig néhány esetben maradt 
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