
 
Gép az emulánsok ellen 

 
 

avagy: Harminc éves, és még mindig él… 
 
 

A címötletet véletlenül találtam a világhálón, amiközben épp valami frappáns, 
csattanós, és első olvasatra talán enyhén cinikusnak ható szójátékot avagy -viccet próbáltam 
meg kiagyalni jelen cikkem számára. Eredeti változata úgy hangzott: Gép a szimulánsok ellen 
(és először egy az egyben szándékoztam átvenni, de meggyőztem magamat a változtatásról, 
nehogy plágiummal vádoljon meg valaki). Egy olyan szerkezetről esik szó a számos 
különböző hírportálon olvasható – ettől eltekintve nem túl érdekesnek tűnő, témába meg 
abszolúte nem vágó – tudósításokban, ami öt órán át tesztelve az alanyokat, állítólag kiszűri a 
magukat rokkantnyugdíjasnak tettető, de valójában munkaképes egyedeket közülük. Háhá, 
mondom, ilyen gépem nekem is van otthon… Vagy ha nem is éppen ilyen, legalábbis 
hasonló… 

Létezik egy – kezdetektől kissé tragikomikus, de valamiért mégis olyan romantikus – 
kicsiny számítógép, akit immár réges-régen rokkantnyugdíjasnak szokás – azaz illik, vagy 
legalábbis kéne – tekinteni, azonban a huncut öreg valamiképp mégsem képes elnyugodni 
szépen: évről évre csökönyösen be akarja bizonyítani magáról, hogy van még benne élet. 
Persze, éppenséggel mondhatjuk, egy csomó másik ilyen gép is akad, hiszen előbb-utóbb 
minden kihajított selejt körül megjelennek kisebb-nagyobb létszámban a kultusz-éhes, keserű 
és fanatikus nosztalgiaklubot alapító – jobbára ártalmatlan – rajongók. De itt most az egyik 
legismertebb – a maga fénykorában pedig legnépszerűbb – típusról van szó. Ami meg az 
apropó: valamikor idén harminc esztendős a Commodore 64. 

Mivel pedig ezt a jubileumot nem (sem) lehet (szabad – nem kívánt rész törlendő) 
megünnepeletlenül hagyni, ezért úgy döntöttem, készítek egy rövid összefoglalót a C64 
hivatalos „halála” (a Commodore cég 1994-es csődje és a gyártás megszűnése) óta felvirágzó 
civil kezdeményezésekről. Természetesen a teljesség igénye nélkül (máskülönben sose lenne 
vége…), szubjektíven, inkább csak az érdekességeket kiemelve belőle. (Ami pedig még egy 
furcsa – ilyenformán kissé talán morbid, legalábbis szomorú – aktualitással ruházza fel e 
cikket, hogy öntudatlan módon ténylegesen épp a Commodore cég alapító nagy öregje, Jack 
Tramiel halálának napján tettem pontot a végére, melyet másnap tudtam meg – azaz most, 
amikor írom ezt a betoldást… Ennélfogva tehát szeretettel ajánlom az ő emlékének is.) 

 
 

 
Szoftveres emulációk 

 
 

Emulátorok. Na ezek aztán a „szimulánsok” a javából (tényleg, most már JAVA-ból 
is van). Alighanem mindenki ismeri már őket. A nagy és erős pécénk úgy tesz, mintha kici 
öjeg C64 lenne. Már mindjárt az elején, a ’90-es években felbukkant az első számú „sztár” 
köztük, a derék szlovén programozó, Miha Peternel által írott C64S nevű szoftver, ami 
lehetővé tette a 64-es alkalmazások futtatását az akkoriban használt MS-DOS környezetekben 
(akár már egy erősebben felturbózott 386-os, vagy egy átlagosabb 486-os PC elég volt a 
használatához). Bevezette az azóta is sztenderd, alapvető formátumokat: a D64 (disk image) 



és T64 (tape image) fájlokat, melyekben az eredeti adathordozókról átkonvertált tartalmakat 
lehet tárolni. Mind a mai napig kitűnően használható emulátor, nálam például még Windows 
XP alatt is hibátlanul elindul. Ami miatt mégis elavultnak számíthat, hogy időközben 
megjelent a színen több konkurrens termék, melyek tudásban és szolgáltatásban immár 
jócskán lekörözik, ráadásul ingyen (a C64S ugyanis fizetős, bár van belőle shareware demó 
verzió). 

A két legismertebb – legfejlettebb – egyike a CCS64, mely szintén shareware, de 
legalább nem demó, hanem teljes értékűen használható, szintén egyszemélyes projekt, a svéd 
Per Hakan Sundell egyetemi szakdolgozataként indult 1995-ben, ám a szerző elvben mind a 
mai napig fejleszti (a legutóbbi változata egyelőre 2010-es dátumú). Az előzőhöz képest 
jelentősen modernebb, és igen sokat tudó szoftver, nagyobb fokú kompatibilitással, azonkívül 
számos újabb formátumot támogat: pl. a G64 (a D64 kiterjesztett változata, mely a hibás vagy 
az ún. „gyári hibás” – azaz általában másolásvédett – lemezeket jelenti, a plusz hibakód 
ábrázolásával), a D81 (a 1581-es kisfloppy), a PRG és Pxx (a PC64 nevű elvetélt régi 
próbálkozás saját formátumai, egy-egy szingli program tárolására), a CRT (cartridge emuláló) 
formátumokat. A CCS64 egyik komoly korlátja, hogy kizárólag Windows alatt fut (a régi 
verziók még DOS alatt), és manapság már egyébként sem ő a legkorszerűbb környezet. 

Ugyancsak egy aktuálisan is fejlődő, ám jóval rugalmasabb, tágabb, nyitottabb és 
nagyobb formátumú valami a VICE (Versatile Commodore Emulator); ezt most már egy 
komplett, kiterjedt – laza nemzetközi szövetséget formáló – csapat fejleszti (köztük 
magyarok). Nyílt forráskódú, ingyenes, jóformán minden oprendszeren jelen van (DOS-októl 
a Linuxokon és az OS/2-n át az Amigáig és az OS-X-ig stb.). És ami a legszebb benne: mint 
ahogy a neve is jelzi, egy tökéletesen általános, univerzális – cserélhető módon 
átprogramozható és változtatható – emulációs keretkörnyezetet biztosít (lényegében, 
csaknem) valamennyi 8-bites Commodore gép számára. (A C64-en kívül például a C128, a 
Plus/4, a VIC-20 vagy a PET sorozat stb.) Ráadásként egyre több extra szerepkörrel látják el, 
mint teszemazt az ún. snapshot készítése (azaz pillanatkép, „fotó” elmentése) mellett tudunk 
vele akár „élő” videofelvételt csinálni a futó alkalmazásról. (A jutyúbon egy csomó ilyen 
rajongói „history” vagy „longplay” feltöltését lehet találni.) Emmán döfi – mondhatjuk, és 
egyértelmű módon, többségében mindenki az első helyen ajánlja az ilyes célra törőknek. 
(Kivéve, ha egy-két program nagyon ritkán nem működik vele jól; akkor lehet próbálkozni 
másikkal.) 

 
Jómagam, mint egykor aktív, ismert Commodore 64-es programfejlesztői arc, nem 

győzök eléggé hálásnak lenni efféle alkalmazások és vállalkozások önzetlen és lelkes 
kivitelezőinek, hiszen ezek nélkül bizony sok-sok ezernyi, sőt tíz- és tíz- meg százezernyi régi 
program – köztük számos világhírű, örökérvényűnek megmaradó alkotás – tűnt volna el 
méltánytalanul és végképpen a történelem süllyesztőjében – mindezekbe beleszámítva a saját 
életem egy teljes évtizede „termését” és emlékét. Sajnos azonban ez korántsem jelenti még 
azt, hogy egy-egy ilyen emulátor képes volna visszaadni maradéktalanul az eredeti játék 
élményét… Nem eszik oly forrón azt a kását mégsem. 

 
Miért is? Egy eredeti CBM hardver grafikai felbontása maximálisan még 320x200 

pixel körül volt (illetőleg C128 esetében ennek duplája), vagy annál kevesebb (plusz keret), s 
ez vagy a saját Commodore monitorán – melyet direkt ehhez terveztek –, vagy egy tévén 
jelent meg. Akkor még az apró képpontokat alig-alig tudtuk élesen megkülönböztetni 
egymástól, sőt a legtöbb televíziónál egyáltalán nem is lehetett; a színek száma C64 esetében 
16 db. fix árnyalat (más gépeken szintén kicsit több), melyek viszont – ugyanezért – néha 
sokkal többnek, jobbnak látszottak: a kellő párosításban a megfelelő pixeleket egymás mellé 
téve ezek gyakran összefolytak egymással, és látszólagos új színeket alkottak… Ilyen, és más 
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hasonló trükkök csakhamar a legtermészetesebb fogásokká váltak a programozók kezében, 
akik mindezeket kiaknázva tervezték az alakuló képernyőképet. Amikor ezt PC monitoron 
nézzük, sokszor egész megdöbbentő módon térnek el az eredetitől: a sokkal nagyobb natív 
felbontású (más szempontból persze sokkal fejlettebb és jobb) képernyőre kirakva a szolid, 
pici pixelből egy hatalmas és ocsmány, harsány, éles, hideg, durva kocka lesz. (Hol van már 
az analóg képcső oly jószándékú, megbocsátó, lekerekítő és meleg hatása!) 

Mindehhez még hozzájön, hogy szegény emulátorgazdiknak valahogyan soha nem 
sikerül eltalálni maguktól a színpaletta vashű árnyalatait (e „vas” ugye az originál hardvert 
jelenti), hanem minden egyes próbálkozás „kicsit” (nagyon!) más, és ráadásul másként más; 
nemcsak színtartalom terén, de például fényességben is (azazhogy még fekete-fehérben sem 
marad hű). Bár ez éppenséggel nem is az ő hibájuk: ahány pécés videokártya és monitor 
megjelenítésének a végtelen számú kombinációját vesszük, annyiféleképpen néz ki mindig 
másként ugyanaz a szín; tehát, egyszerűen szólva, nem is lehet behangolni úgymond gyárilag 
és előre a palettát; minden egyes alkalommal kézzel kell. (Szerencsére az emulátorokban erre 
lehetőség van, de nagyon macerás, és nekem például még nem is nagyon sikerült, vagy nem 
volt elég türelmem.) A rettenetes pixeldarabolás ellen akad ugyan egy-két gyámoltalan 
próbálkozás bennük (pl. ún. grafikai szűrőkkel, mint PAL-szűrő és társai), csakhogy ennek 
eredménye – egyelőre – közel sem az igazi. (A saját, A gálya című játékomban történetesen a 
gót betűkhöz hasonlóan megtervezett karakterkészlettel a szöveg betűi még kellemesen 
kereknek és természetesnek hatnak eredetiben, azonban az emulátor steril kockaképernyőjén 
már-már szinte olvashatatlanná esnek szét, ami lerontja a játék élményét.) A cikkek mellé 
illusztrációként alkalmazott – az egyes játékpillanatokat megörökítő – képernyőfotóknál némi 
utómunka segédletével még valamelyest lecsökkenthető e „romlás”; paradox módon 
éppenhogy a képek pontosságának a voltaképpeni minőségrontása (!) által. (Legtöbbször én 
egyszerűen annyit szoktam csinálni, hogy a kilopott, és apró képet felkonvertálom 
800x600x24bit-be, s miután a modern rajzolóprogramok ezt az egyszerűnek látszó műveletet 
is már többé-kevésbé intelligens módon végzik el, egy csomó kifinomult, észrevétlen 
algoritmussal a háttérben – mint pl. a video- és audiotechnikából ismerősnek hangzó anti-
aliasing, dithering és mindenféle hasonlók; amire épp szükség van –, a végeredményképpen 
egy kissé elkent, elmosott, és barátságosabban életlenné, természetesebben többszínűvé váló 
halmaz emberileg sokkal jobban közelít az eredetihez. Utána, ha kisebb felbontás kell, akkor 
ebből visszakicsinyítem újra. Lehet persze finomítani a módszert még tovább.) Talán ma már 
a processzorok számítási kapacitása megengedné hasonló módszer használatát valós időben, 
így az emulátor mellé fejlettebb grafikai szűrőket is meg lehetne alkotni… Talán azonban a 
szoftver fejlesztői egyelőre nem eléggé felkészültek még (vagy nincs rá elég szabadidejük), 
hogy ténylegesen meg is valósítsák ezeket. 

Hasonló a helyzet a C64 – sokak által – legnagyobb erősségének tartott másik 
tulajdonságával, a hanggal. A benne lévő SID chipről (és chippel) ténylegesen – szó szerint! – 
ódákat lehet zengeni (minthogy mások épp eleget zengik, én most inkább nem teszem). 
Vannak, akik egyenest a gép egyetlen valódi értékének tekintik a chipet, melyet amúgy 
egyetlen laza kézmozdulattal lehet kényelmesen kiemelni (majd később visszarakni, esetleg 
egy másik példányára kicserélni) benne, s ezt bizony nem átallják megtenni (szerencsére 
maga a gép semmi csorbát nem szenved a chip nélkül, „csak” megnémul). Ugye ő is „lelkes” 
jószág: mivel csupán félig digitális – és félig pedig analóg! – áramkör, ezért minden egyes 
darab többé vagy kevésbé sajátos, és eltérő a többitől; egy-egy utólagos full-digitális 
lemodellezése a működésnek pedig nem is olyan egyszerű. (Mint minden egyéb analóg 
körnél, itt is egyik legbonyolultabb és legszámításigényesebb összetevője az – ez esetben – 
analóg kimeneti szűrő, és a rajta lévő természetes – emberi fülnek kellemessé alakító, 
harmonikus – torzítás.) Talán mondanom sem kell, az emulátorok e téren sem jeleskednek 
túlzottan; még rosszabb is a helyzet, mint a képnél. (Ugyanakkor azonban az emberek nagy 
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többsége jóval kevésbé veszi észre, vagy mert nem eléggé vájtfülű, vagy egyszerűen nem 
érdekli, nem törődik vele.) 

Sorolhatjuk még további elemeit, jellemzőit vasunknak. Hogy ne menjünk messzire: a 
cikluspontosság. Mit is jelent ez? Csaknem valamennyi ős-CBM gépünk szigorúan realtime, 
azaz valós idejű rendszert alkot, mindezt szigorúan változatlan konfigurációval és 
alapszoftverrel; szó sem volt még akkoriban multitaszkról, időosztásról, frissítgetett verziójú 
oprendszerről, firmware-ről, vagy amazoknak rezidensen futó háttérelemeiről, vagy 
többszintű megszakításkezelésről; cserélhető bővítőkártyákról és meghajtóprogramokról, 
memóriakiépítésekről stb. (Jó, a GEOS-t azt most hagyjuk…) A C64 esetében – általános 
programozói szemmel tekintve a kérdésre – gyakorlatilag egy tökazonos kiépítést látunk 
minden egyes gépnél. (Leszámítva azt, hogy volt belőle PAL és NTSC változat, ami viszont 
nem érdekelt senkit sem, hisz eleve egy teljes egész óceán volt köztünk… csaknem 
óperenciás.) Ez egy olyan mélységű és mindenre kiterjedő uralását jelentette – szó szerint a 
legutolsó mikroszekundumig s bitig! – szőröstül-bőröstül a rendszernek, ami manapság már 
teljességgel elképzelhetetlen. Ki is használták a programozók ezt, és rendesen. Így születtek 
olyan rasztermegszakításos képernyőosztások, ahol egyetlen gépi kódú utasítás végrehajtási 
idejét (!) egy picinykét módosítva is már összeomlott volna a kőkeményen időzítve felépített 
összhang; az alap-szabvány floppysebességek több tízszeresére felpörgetett gyorstöltők; s 
más további elképesztő dolgok (nem beszélve a vezérlő IC-k bugjainak, hibáinak kíméletlen 
következetességgel való feltárásáról és kizsákmányolásáról). Ahhoz, hogy ezt 100% hűen 
emulálni tudjuk, sajnos, éppen ilyen realtime rendszer kell. Egy PC esetében viszont ennek 
nyoma sincsen, hiszen eleve már minden PC más-más CPU-ból, RAM-ból, VGA-ból, 
alaplapból stb. épül fel, és „véletlenül” (azaz szándékosan) sem lehetne két egyformát találni. 
(Alapjában véve nem függ ez a PC erősségétől, bár egyre erősebb géppel azért empirikus 
módon egyre közelebb lehet az elméleti 100%-hoz kerülni.) Mégis, szoftver-futtatási szinten 
szemlélve az MS-DOS még realtime rendszer volt; ámbár különböző hardvereken futott, 
magának a szoftver-rendszernek a teljes működését hasonlóképp kézben lehetett még tartani. 
Többek között ezzel magyarázható, hogy egy DOS-alapú első emulátor 
hardverkövetelményben még oly kevéssel beérte a későbbiek során multitaszkos rendszereken 
(Windows, Linux, OS-X…) futó testvérei sokkal nagyobb erőforrásigényéhez képest. (Ha 
összevetjük, milyen gép kell ezeknek a megbízható, stabil működéséhez a leemulált C64 
effektív, nyers számítási teljesítményével szemben, igen komoly szakadékot látunk közöttük. 
Meglepően komolyat.) Persze, nyilván nem jön elő minden alkalmazás esetében ez a fajta 
probléma, hisz a kisebb igényűek és az egyszerűbbek nem is ilyen módon lettek megírva 
(teszemazt egy közönséges BASIC program tökmindegy, hogy milyen szinkron mellett fut); a 
legdrámaibban és a legkiélezettebben pedig akkor szembesülünk vele, mikor valamilyen 
külső hardvert – pl. egy valódi CBM floppy drive-ot – szeretnénk a pécén emulálva futó 
„C64”-gyel összekapcsolni. (Vagy fordítva: a floppy drive-ot emuláljuk le a pécével egy 
valós C64 számára… De erről majd később.) Sok szempontból emlékeztethet ez például a 
PC-k sokat szidott MIDI-timing jelenségére (szinti guruk előnyben!). 

A végére egy rövid felsorolás néhány egyéb kényelmetlenségről, korlátról, ha 
emulátort használunk. Nincsen eredeti billentyűzet, botkormány; különösképp utóbbinak fáj a 
hiánya: ezt közvetlenül – speciális kiegészítők beszerzése nélkül – nem tudjuk egy PC-hez 
sem csatlakoztatni; ha más eszközzel – pécés „örömrúddal”, vagy a billentyűkkel – 
emuláljuk, akkor meg úgy megint nem lesz az az igazi… Nincs jelen a floppy kerregése, vagy 
a LED-ek, vagy a szalagzaj (furcsa módon, igen, ez is képes hiányozni néha…). Egy-egy 
Windows alatt futó emulátor esetében talán elég komoly csalódást is okozhat a latency: 
ilyenkor a kép és a hang megjelenítése között – a beállításoktól és a hangkártyához használt 
meghajtóprogramoktól függően – több-kevesebb időbeli késés, csúszás tapasztalható. S végül, 
de nem utolsósorban: mindig akad egy-két program, ami nem, vagy nem mindig, vagy nem 

 4



jól működik az emulátorban (nem teljesen tökéletes ugyanis az emuláció). Sajnos, konkrétan 
a saját játékaimnál is voltak ilyen tapasztalataim: a lemezkezelésben valamit nem (mindig) 
csinálnak jól az emulátorok, ugyanis szokott lenni némi bizonytalanság a lemezoldalak 
felismerése és cseréje közben – néha, váratlanul befut egy-egy „disk error”… ismétlődés, 
avagy magyarázat nélkül. A játékaimban, a diszk írás/olvasások megkezdése előtt, mindig 
alkalmaztam egy-egy több lépcsőből álló ellenőrzési procedúrát (a „bolondbiztosság” elérése 
érdekében, azaz, hogy a rendszer akkor se akadjon ki, ha valaki váratlanul kihúzza a drive-ot, 
vagy orvul kicseréli a tartalmát egy idegen lemezre stb.), s alighanem ennek valamelyik 
műveletét „nem kedvelik” az emulátorok… (A CCS64 egy hivatalos hibalistájában, egy 
„Device-Oriented Bug-Fixes” nevű résznél, nem kis meglepetéssel fedeztem fel a kitételt, 
hogy „The game Galleon crashes, whilst it is loading.” – Hm, igen, megtiszteltetés a 
számomra, hogy külön foglalkoztak vele, jóllehet én valamennyi verziónál véletlenszerűen 
szoktam észlelni, hogy hol működik, hol meg nem… Ennélfogva inkább ajánlom a VICE-t.) 

 
Összegezve, aki elég „tökös” hardcore rajongónak szereti magát érzékelni, annak 

előbb-utóbb mindenképpen szüksége – vagy legalább igénye – lesz valamilyen vasra. Egy 
alapgépet és a klasszik eszközöket nem túl nehéz beszerezni, ott van mindjárt például a 
Vatera, vagy más efféle netes bolhapiacok. (Ha egy néhány hétig kitartóan figyeljük a 
kínálatot, és a megfelelő alkalommal lecsapunk, kevés szerencsével akár alig néhány ezer 
forintból is össze lehet guberálni valamit.) Komolyabb fejtörésre adhat okot azonban a 
monitor: sem ezt, sem egy ócska tévét nem kíván az otthonába jó szívvel már senki sem… 
Szerencsére erre is van megoldás: javasolt egy olcsó, még analóg (lehetőleg választható 
formátumú S-Video szabványú) videobemenettel rendelkező, akár használt, minőségi 
tévétuner kártyát keríteni magunknak a pécébe, majd a C64 videokimenetét (ne a 
tévékimenetet használjuk!) egyszerűen erre rákötni. (Nekem pl. egy Leadtek WinFast 
DV2000-esem van, azt mindenkinek tetszőleges egyéb célra ugyanilyen bátran ajánlom.) Aki 
ennél mélyebbre is hajlandó a pénztárcába nyúlni, annak pedig határ a csillagos ég… Cikkünk 
hátralevő részében az ő kedvünkben járunk. 

 
 

 
Kábelek és pécék 

 
 

X-kábelek. A Commodore és PC összekötésére használatos kábelek. Nélkülük e két 
világ csak egy-egy szigorúan elszeparált, külön birodalom lenne. A legegyszerűbb 
alapváltozata az X1541 kábel, ami nem más, mint két szabványos csatlakozódugó belső 
végződéseinek összeforrasztása egymással. Az egyik végén van a PC párhuzamos portjába 
illeszkedő 25-tűs (DB25) papa, míg a másikon egy 6-tűs, kerek nagy-DIN, ami meg a 
Commodore cég IEC soros csatlakozójának felel meg. Utóbbi a CBM gépek által alkalmazott 
egyik adatkapcsolati protokoll, az alapgép és floppy drive (a C64-nél ez a 1541, vagy C128 
esetében 1571) összekapcsolására. A kábellel az eredeti szándék az volt, hogy a meghajtót 
egy PC-hez is hozzá tudjuk csatlakoztatni, majd ezen keresztül a Commodore-os lemezeket 
írni-olvasni. Elvileg ez képessé tenné az emulátor programokat rá, hogy ne csak emulált, de 
valódi floppy-kat is kezeljenek; gyakorlatilag ez eléggé ritkán szokott összejönni így, s a 
valós felhasználás pedig nem is ez lett, hanem inkább csak a régi lemezeink beolvastatása, 
majd elmentése – azaz, mondhatjuk, hogy archiválása – a könnyebben kezelhető, 
kényelmesebb, biztonságosabb és gyorsabb, digitális D64 fájlformátumban. (Természetesen 
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ugyanez az ellenkező irányban is működik, azaz lehet velük pl. az internetről leszedett 
képfájlokat kiírni egy lemezre, majd betölteni róla Commodore gépünkbe.) 

Az alapkábel viszont igen gyorsan elavult, miután kiderült róla, hogy a 486-osnál 
újabb generációjú alaplapokkal már nem igazán működik (a PC-gyártók ugyanis időközben 
megváltoztatták a printer portok specifikációját). Ezért újabb változatok születtek. Első számú 
helyettesítő az XE1541 („E”, mint kiterjesztett, azaz „extended”), mely ugyanazt a szerepkört 
látja el, csak nagyobb fokú kompatibilitással (és biztonsággal); ezt már picit nehezebb volt 
barkácsolni házilag, hisz nem csak puszta drótforrasztás – egy-két egyéb alkatrészt is 
tartalmaz (négy db. egyenirányító diódát). Ezeket a kábeleket kizárólag DOS-alapú, realtime 
környezetből tudjuk ténylegesen alkalmazni, mivel nem képesek megszakítás-kiváltásra PC 
oldalról. 

Miután az MS-DOS-t és társait is lassanként felváltották a gépeken a multitaszk alapú 
oprendszerek (pl. a Windows), megint új kábelek kellettek. Megszületett az XM1541 kábel 
(„M”, mint „multitask”), mely fizikailag az előzőtől mindössze két forrasztási pont 
felcserélésében tér el: a printer port egy másik tűjét használja, mely megszakítást generál, így 
lehet Windows alá szoftvert írni rá. Mivel ez sem volt még tökéletes kompatibilitási 
szempontból (előfordult néha egy-két olyan alaplap, amivel nem ment), így még tovább 
fejlesztették XA1541 néven („A”, mint „aktív”), mely diódák helyett ellenállásokat és 
tranzisztorokat tartalmaz, s ez lett végül is a legfejlettebb, „végső” változat. 

A soros kábeleknek ezenkívül vannak szokatlanabb, párhuzamos változatai (egy 
hozzátett „P” betűvel jelölik, és nagyobb átviteli sebességet tesznek elérhetővé, de jóval 
bonyolultabb felhasználni őket), illetőleg születtek mindenféle más elveken alapuló, 
sajátságos megoldások is (pl. én láttam olyan kábelt, ami a C64 két joystick portját használta). 
Ezek közül amit érdemes még megemlíteni, a 1541EMU kábel, mely a párhuzamos port 
mellett egy második pécés csatlakozást is igényel (igaz, csupán áramfelvételre, egy +5V-os 
vonalat, mely vagy a GAME port, vagy egy USB csatlakozó egyik tűje szokott lenni); utóbbi 
a saját, speciális szoftverével üzemel (ld. később). A kvázi sztenderddé vált soros kábeleket 
pedig nemcsak ilyen X-kábelek, hanem X-adapterek képében is gyártják, ami voltaképp egy 
kis nyomtatott áramköri lapka (esetleg egy dobozban), s a DIN végződés benne aljzat 
formájában van jelen, ahová a régi Commodore gép soros kábelét kell bedugni. 
Gyártástechnikában ez a legjobb minőségű megoldás (nekem is van kettő otthon…), vannak 
helyek, ahol manapság is lehet ilyet profi szintű kivitelben párezerért rendelni. 

Újabb „csapást” mér a retróőrültekre azonban a „fölösleges” printer portok fokozatos 
eltűnése a modern PC-kről, mely ismételten újabb fejlesztéseket kényszerített ki… Nemrég 
óta tehát létezik az XU1541-ként emlegetett megoldás, mely immáron egy USB felületű 
összeköttetés (ld. „U” betű); ezzel tényleg csupán akkor érdemesebb foglalkozni, hogyha 
nincsen printer port. 

 
 
X-kábelek szoftverei. Az első X1541-es kábel, és az ahhoz készült, vele azonos nevű, 

igen primitív kis adatátviteli program Leopoldo Ghielmetti találmánya volt 1992-ben. Ami 
viszont ténylegesen közismertté tette, illetőleg legszorosabban összefonódott e sorozat- és 
típusnévvel, az a Star Commander nevű szoftver, mely egy Joe Forster/STA fedőnéven 
tevékenykedő (ám valójában hazánk fia, Kovács Balázs nevű) úriember zseniális alkotása volt 
(a jelenlegi legutóbbi verziója 2010-es; nem tudom, hogy folytatja-e még a fejlesztést). Az SC 
teljesen a világszerte ismert, régi „Commander”-ek felhasználói felületét valósítja újra meg, 
miközben egy panelban lehetőség nyílik a felcsatlakoztatott CBM drive-ban lévő lemez (vagy 
akár egy annak megfelelő virtuális D64 image) megnyitására, és tetszőleges fájlok kényelmes 
és folyamatos ide-oda másolgatására a PC és a drive között (hibaellenőrzés mellett, 
akármelyik irányban, és turbó sebességgel is). DOS-os környezetben minden sztenderd X-
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kábellel kiválóan együttműködik, sőt esetleg némi ügyeskedéssel még Windows XP alól is 
életre kelthető (bár a siker nem garantált ilyen esetben). Amennyiben szert teszünk egy új 
kábelre vagy meghajtóra, mindenképpen ajánlatos első ízben ezzel tesztelni. 

Mivel napi szinten MS-DOS-t már elvétve futtat csak az ember, ezért nyilván 
tevőleges használatra szoftverből is korszerűbbre vágyik. Ameddig a Star Commander nem 
lesz újraírva teljesen a Windows-kompatibilissé alakított változatában, addig mást kell 
alkalmazni helyette. Mint említettük, a kábelek közül az XM és az XA (valamint az XU, ami 
gyökeresen másik technológia) alkalmas a Windows-hoz. Jelenleg a legjobb ilyen megfejtés 
az OpenCBM néven futó, nyílt forráskódú, nemzetközi, közös projekt, ami két korábbi 
szétvált vonalat (a CBM4Win és CBM4Linux nevűeket, azaz Windows-on és Linux-on) 
egyesített újra: egy kernel-szintű, szabványosított, és általános eszközillesztő-
program(család), elsődlegesen a Commodore IEC soros buszát tartalmazó készülékekhez (kb. 
minden ilyen floppy drive, esetleg nyomtató) a fenti kábeleken keresztül. Készült hozzá külön 
GUI (azaz grafikus felhasználói felület), mellyel biztonságosan és könnyen lehet Windows 
alól másolni. (Ilyenekből több is van, a CBMXfer nevűt keressük, a legfrissebb már Win7-
kompatibilis!) Ami különösen érdekessé teszi, hogy ezen a saját felületen kívül tetszőleges 
egyéb alkalmazás képes elérni a drivert, így pl. a Star Commander alá beilleszthető, vagy akár 
még egyes emulátorok (pl. a VICE) újabb verziói is felismerik, támogatják, elvben tehát 
onnan is elérhető ezen keresztül már fizikailag a floppy drive. (Azért ez egy kicsit bátor 
próbálkozás, ráadásul személy szerint nem is nagyon látom értelmét… De technikai 
kihívásként mindenképpen izgalmas.) Maradva a másolásnál: tényleg jó – és elragadó – 
megoldás. (GUI terén azért lehetne még egy-két szolgáltatást ráépíteni.) 

 
Van viszont egy teljesen más aspektusa is az egész kérdéskörünknek: miután az 

emulátor-használat, mint láthattuk, az élmény szintjén egyelőre nem kellően kielégítő, így 
megpróbálunk továbbra is vasat gyűrni, azaz valós gépet helyette; önmagában ezzel nincs is 
sok gond – egy darabig még jól bírják a strapát (és akad utánpótlás rá, a legtöbb hiba házilag 
is könnyen orvosolható). Egyre kevésbé mondható el azonban már ugyanez a háttértárakról: 
mind a meghajtókról, mind a lemezeikről. Ezek bizony gyors ütemben leamortizálódnak (meg 
egyébként is kényesebbek, nehézkesebbek voltak mindig is, és elég sok a korlátjuk és 
hátulütőjük). Szabaduljunk meg tőlük! 

 
Floppy-emulációk. Réges-régen megfogalmazódott már a gondolat, miszerint egy-

egy ilyen X-kábelt lehetséges volna éppenséggel fordítva is üzemeltetni: vagyis, hogy a PC ne 
az alapgépet emulálja, hanem csak a háttértárat váltsa ki a Commodore gép számára (mint 
afféle fájlszerver). Két említésre méltó próbálkozás történt e téren. Nem meglepő módon 
mind a kettő realtime, DOS-alapú alkalmazás (lásd fentebb a cikluspontossággal kapcsolatos 
eszmefuttatásokat!), és egyik sem épp stabil, avagy megbízható működésű túlzottan. 
(Láthattuk, a pécés architektúra nem kimondottan kedvező az ilyen feladatokra.) Amit 
előzetesen még tudni kell a kérdéshez: egy CBM floppy korántsem egy egyszerű eset. 
Ellentétben ugyanis a pécés meghajtókkal, ez egy ún. intelligens periféria, ami azt jelenti: 
maga is egy komplett számítógép tulajdonképpen, mely saját belső CPU-t és RAM-ot 
tartalmaz, a processzor a saját belső szoftverével fut (jelen esetben egy 16kB-os ROM 
modulba – vagy opcionálisan egy EPROM-ba – égetetten bebootoló mini-oprendszer); és ez a 
rendszer adatátviteli protokollokon át kommunikál folyamatosan a (másik) számítógéppel. (A 
PC-floppy ehhez képest buta ócskavas, az alaplapon lévő mikrokontroller-chip vezérli.) 
Ennélfogva mindezt emulálni hasonlatos feladat magához a C64 emulációjához (a komplett 
emulátorokban persze szintén benne van). 

Konkrétan a 1541-es lemezegység operációs rendszerének például még neve és 
verziószáma is volt: CBM DOS 2.6, így hívták (a Plus/4-eshez való 1551 is ezt tartalmazta, 
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míg a 1571-es már a 3.0/3.1 verzióját stb.). Fizikailag a drive szíve egy MOS 6502-es CPU, 
mely kompatibilis (egy-két memóriakezelési sajátosság híján azonos) a C64 gépben található 
6510-es változatával. (Más, régebbi CBM drive-okban még három processzor is volt!) Miután 
az alapgéppel egyező szerkezetű kódot tudott futtatni, és 2kB méretű, önálló RAM memóriája 
is volt, továbbá pedig ezt a memóriát a megfelelő utasításokkal az alapgépről írni-olvasni is 
lehetett a soros protokollon keresztül, ez elérhetővé tette ennek felhasználói szintű 
programozását. (Ténylegesen akadtak olyan elvetemült programozók, akik ko-processzor 
gyanánt használták! Sőt, idővel a demóprogramozásban egyenesen alapfogás lett pl. 
Mandelbrot-halmazok részelemeinek vagy 3D vektorgrafikák következő képkockájának a 
kiszámíttatása a segédletével. Egyik legextrémebb alkalmazási példáját egy nemzetközi 
fórumon olvastam, ahol valaki azt tervezte, hogy mini-sakkprogramot készít, ami egyedül a 
drive-ban fut, így max. 8 db. felcsatlakoztatott egység tudott volna realtime versenyezni 
egymással… Hogy ez végül kész lett-e, vagy sem, azt nem tudom.) 

A sztenderd, gyári adatátviteli szoftver-protokoll egy kissé kezdetleges volt még, 
sajnos ugyanis a gépek fejlesztésén szorgoskodó mérnökök eleinte rettentően szoros 
határidőbeli nyomás alatt álltak, így nem tudták idejében kijavítani annak minden hibáját, s 
emiatt a benne rejlő potenciált végül nem használták ki. Más szóval egy „kicsit” lassúcska 
volt alapjáraton, pedig annál nagyságrenddel (!) többet tudott teljesíteni. Utólag ezt 
orvosolták gyorstöltőkkel, ún. „turbo loader”-ekkel stb. A legjobb gyorstöltők az eredeti 
szoftver sebességének a több tízszeresével mentek; ezek titka pedig nem más, mint – 
megintcsak – a cikluspontosság. Először egy tökéletes szinkront kellett létrehozni csak a két 
processzor között („egyeztessük óráinkat!”), majd azután – mivel ezek iker-azonosak voltak, 
ezért elvben pontosan „tudták” közben egymásról, hogy épp mit csinál a másik – egyszerűen 
őrült módon lehetett az adatokat ömleszteni más további ellenőrzés nélkül. 

A 1541EMU néven emlegetett projekt célja volt, hogy saját, különleges kábelével 
(lásd fentebb) egy PC gépet hozzákapcsolva egy Commodore-hoz, a 1541-es lemezegység 
teljes belső hardver-architektúráját mindenestül emulálja számára, így lehetővé téve annak 
tökéletes helyettesítését. A gyakorlatban mindez úgy néz ki: a PC-n elindítva az alkalmazást, 
teszteli az adatkapcsolatot, s ha sikeresen elindult, úgy onnantól egy egyszerű kis menüből 
lehet a PC-n tárolt D64 képfájlokból válogatva egyet-egyet „betenni” a „drive”-ba, mely a 
Commodore gép oldaláról autentikusan floppy gyanánt szerepel. Sajnos, azt kell mondani, 
hogy igen-igen kényes, válogatós, instabil a drága, bár amikor épp jókedvében találjuk, 
olyankor tényleg lenyűgöző élmény látni, ahogy minden régi program – gyorstöltőkkel együtt 
– teljes pompájában szerepel. Nagyon ritkán lehet hozzávaló kábelt találni (nem árulnak ilyet 
sehol, különleges szerencsével lehet használt példányt kifogni), bár elvileg a kapcsolási 
rajzból ki-ki megépítheti azt magának. A szoftver maga 2002 után támogatás nélkül befejezett 
fejlesztés (talán éppen amiatt, mert oly kevesen használták). Nekem van egy ilyen kábelem, 
és tesztelgettem is egy ideig, sőt több különböző géppel, ez alapján annyit mondhatok, hogy 
minél erősebb a PC processzora, annál könnyebb vele sikert elérni; nekem végül is egy 
Core2Duo-val sikerült amolyan többé-kevésbé megbízhatóan hadrendbe állítani… Így is 
rendszeresek maradtak az időnkénti fagyások és összeomlások. (Jó sommásan ennyit csak a 
cikluspontosságunk  követelményeiről.) 

Másik ilyen projekt meg a 64HDD. Ugyancsak egy DOS-os alkalmazás, azonban ez 
jelentősen szerényebben közelít a témához: mindössze az alapvető, sztenderd, általános 
szabvány IEC soros buszprotokollt implementálja. Más szóval itt gyorstöltőkről, 
pufferelésről, floppy-programozásról, s más efféle nyalánkságról szó sincs: gyakorlatilag a 
kutyaközönséges beépített LOAD/SAVE utasításokat kapjuk, alapsebességen járatva. Csak az 
X vagy XE kábelt tudja használni (pontosabban vannak hozzá szintén saját fejlesztésű, 
speciális parhuzamos kábelek, amelyekkel egy bizonyos saját gyorstöltővel lehet felgyorsítani 
az átvitelt), viszont legalább a hardverkövetelménye is szerényebb (állítólag már egy 386-
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oson elindul). Stabilabb is, megbízhatóbb is a másiknál (a tapasztalataim szerint azért ez sem 
éppen 100%-os…). Tulajdonképpen tehát egyfájlos programokat tudunk vele egyesével 
elindítgatni (utántöltős, lemezkezeléses játék csaknem kizárva). Ami ugyanakkor komoly 
erőssége mégis, hogy a behelyezett képfájlokon kívül, gyakorlatilag a komplett PC-n lévő 
fájlrendszert is egy az egyben leképezi számunkra: elérhető akár még az optikai meghajtó, a 
hálózat, vagy bármi: minden, ami DOS alatt is látható, megjelenik itt is, ráadásul kiterjesztett, 
hosszú fájlneveket használva… Magához a PC-hez így nem szükséges se monitor, se 
billentyűzet, amennyiben gondoskodunk róla, hogy a DOS után a program bootoljon be rajta; 
elég csak a bekapcsológombot megnyomni, majd várni. Utána a Commodore-on böngésszük a 
teljes fájlrendszert. (A maga módján ez is érdekes egy élményt nyújt.) 

 
A pécés emulációnak ez a fajtája így végső soron inkább csak egy furcsa zsákutcának 

bizonyul (ehhez vegyük még hozzá, hogy egy telepített konfigurációnak kell zúgni-zakatolnia 
a háttérben, így teljes lesz az illúziórombolás). A legvégső kegyelemdöfést egy kétoldalú 
hóhérteszteléssel tudnánk megadni a számára: kössünk össze két PC-t, az egyiken egy C64 
emulátort futtatva, a másikon meg valamelyik 1541-es kaszkadőrt. (Technikailag a dolog 
megoldható, mindösszesen kettő darab X-adapter kell hozzá – mind a kettőn mama-féle, 
nagy-DIN aljzattal, s a kettő közé iktatni egy hagyományos szimpla összekötő kábelt –, avagy 
pedig helyette egy X-adapter és egy X-kábel – ez esetben nyilván utóbbi beledugható az 
elsőbe.) Majd próbáljuk meg floppy drive-ként használni az egyikkel a másikat… Bár 
kísérletünk (egyelőre) hipotetikus, egy kissé perverz, ráadásul értelmetlen is, a végeredménye 
már jóelőre borítékolható: összeomlás, világvége, dráma… „S a többi néma csend…” 

 
 

 
A C64 utódai és a kiegészítők 

 
 

Preservation project. Pontosabban: „C64 Preservation Project” – e név alatt szokás 
emlegetni a neten mindazokat a próbálkozásokat és fejlesztéseket, amelyek a világszerte 
szétszórt hatalmas mennyiségű eredeti Commodore-os szoftveranyag összegyűjtése, 
archiválása, rendszerezése és megőrzése körül forognak. Ennek egyik komoly fejezete volt a 
fentebb tárgyalt X-kábeles téma, ami azért ennél lényegesen többmindent is tartalmaz, bár 
nekünk ide épp elég volt ennyi belőle. Mostanra a dolog fejleményei messze túllépték és 
túlhaladták ezeket a kábeleket és a pécéket. Sőt, magát az archiválást is: hosszú évek, 
évtizedek óta halmozódik már az anyag egymástól függetlenül mindenütt, és tele van a 
világháló gyűjteményekkel – alighanem leggyakrabban alkalmazott eszköz itt is már az 
internetes böngészőkben használt kereső. Jelen pillanatban sokkal érdekesebb az, hogy 
miként kerül vissza valami a 64-esre. Szegény öreg nem akarja többé maga után hurcolni – 
koloncként vagy hozzáláncolt vasgolyóként – azokat a döher floppy drive-okat. Igen, most 
már úgy néz ki, hogy tényleg nem. Változatos hardverkütyük PC-hez és 64-eshez (meg 
máshoz): 

 
 
Catweasel. Érdekes és sokoldalú állatfajta (a név angolul macskamenyétet jelent), a 

sok év alatt négy különböző inkarnációt ért meg. (Az utolsó az MK4, illetve miután az 
elfogyott, még gyártottak egy enyhén módosított MK4Plus verziót is; jelenleg is ez kapható 
belőle.) Mi is ez? Az Individual Computers német retrokomputeres cég terméke, elsősorban 
amigásoknak, de mindenféle egyéb ilyen prehistorikus géprajongó hasznát veheti. (A szintén 
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német Vesalia online boltban lehet megrendelni sok további retrofuturisztikus és elmebeteg 
találmánnyal karöltve.) Elsődleges célját tekintve egy univerzális floppyvezérlő kártya, ami 
PCI-os csatolófelületű PC számítógépekkel üzemeltethető (a legrégebbi változatok eredetileg 
még Amigához készültek). Kettő darab sztenderd, normál PC floppy drive-ot lehet rákötni 
(kisfloppykat, nagyfloppykat egyaránt). Miután a pécék lemezegységei „buta” eszközök, így 
nem rendelkeznek önálló vezérléssel, hanem többnyire az alaplapi bedrótozott vezérlőchip 
irányítja őket: ennek a szerepét veszi át a kártyán lévő mikrokontroller, ami sokkal fejlettebb 
és okosabb, rugalmasabb – saját szoftver révén programozott – vezérlőeszköz. Mindez pedig 
arra jó, hogy lényegében minden, legalábbis fizikailag a 3.5 és 5.25 collos méreteknek 
megfelelő, azon belül szinte minden elképzelhető, a ’70-es, ’80-as, ’90-es évek során 
alkalmazott floppy lemezformátumot képes legyen írni-olvasni (ide számítva az Amiga, az 
Atari, az Apple és a Commodore gépek különféle lemezformátumait). Habár ilyen 5.25-ös ős-
PC-hez való nagyfloppy lemezegységet (működőképes állapotban) manapság már igen nehéz 
beszerezni melléje, amennyiben mégis sikerül, ez újabb lehetőségeket nyit meg számunkra a 
C64 lemezeink használatára. Sajnos van egy apró bökkenő: alapállapotban ezekkel a 
készülékekkel (melyek ugye kezdetektől fogva kétoldalasak, így a lemez „megfordítása” az 
esetükben nem igazán értelmezhető, mint művelet) a Commodore-hoz való lemezeknek csak 
az A. oldalát tudjuk elérni, ugyanis az ilyen lemezekről hiányzik egy bizonyos kis apró lyuk, 
amelyet egy nyíláson át megvilágítva ellenőrzi a masina a korong forgását. Tehát ha a lemezt 
meg akarjuk tudni fordítani benne, akkor ahhoz a meghajtó készüléket némi forrasztással 
fizikai úton módosítani kell (kiiktatni benne ezeket az ellenőrző áramköröket). 

Nemcsak erre képes azonban a kis menyét. Akad rajta két foglalat két originál SID 
chip részére; lehet hozzá Amiga billentyűzeteket csatlakoztatni (szintén lehet PS/2-es PC 
egeret és billentyűt, ha a gépünkön már nincs ilyen, vagy csupán egy másodikra vágyunk 
melléje); szerepel még rajta két digitális joystick port, azaz tudjuk vele használni a pécénken 
a régi Commodore-os (vagy akár az Atari vagy Amiga stb.) botkormányainkat és egereinket. 
Mindez valóságos főnyeremény emulátorozók számára, ugyanis így lehetővé válik, hogy az 
emulálva futó program valódi SID-en szólaljon meg és eredeti joystickokat használjon. 
(Kicsit azért letöri a lelkesedést a kártya borsos ára, valamint a körülmény, hogy a legfrissebb 
árlistákat nézve úgy tűnik, hogy kiárusították; talán lesz még utánpótlás belőle.) 

 
Egerek és billentyűzetek. (No és tegyük hozzá: joystickok.) Amennyiben pusztán 

ezekből van hiányunk, vehetünk pár olcsóbb eszközt is a fent említett boltban. Roppant 
szimpatikus darabka a Keyrah, ami nem más, mint egy USB felületű csatolóeszköz PC-hez. 
Megjelenését tekintve egy nyomtatott áramköri lapka, melyet szándékosan olyan alakúra 
terveztek, hogy éppen bele lehet helyezni egy kiürített C64 műanyag házába. A belül található 
tűsorokra többféle különböző (pl. C64, C128 vagy Plus/4) Commodore billentyűzet 
valamelyike ráköthető, ami ennélfogva általános célú (ún. HID) humán beviteli eszközként 
funcionálhat a Windows-ban – másként mondva, tüstént lehet rajta elkezdeni gépelni. Van 
rajta egy kapcsológomb (ha a házba helyezzük, ez pontosan a 64-es régi bekapcsológombja 
helyére fog kerülni), melynek révén kétféle billentyűzetkiosztás közt tudunk átkapcsolni 
bármikor; egyik állásban a fent említett sztenderd Windows-használatra marad alkalmas, míg 
másik állásában pedig kimondottan emulátorokhoz optimalizált kiosztást kapunk – ezáltal az 
emulált program ténylegesen valós klaviatúrát tud használni. Kitűnő hír, hogy van még rajta 
ugyancsak két digitális joystick port, így ide pedig oly örömmel bedughatjuk maradi és ósdi 
élvpálcikáinkat. (Ezek is a régi joystick portok helyeire kerülnek.) 

Egy másik eszköz viszont nem az emulátorosok, hanem a „nyócbitbuzik” (bocsánat… 
a régi motorosok) szívét dobogtatja meg. Pillanatnyilag ez a Micromys V3 névre hallgat, és 
egy egéradapter. Mindenféle szabvány régi joystick-csatlakozó helyére lehet illeszteni 
segítségével egy PS/2-egeret (sőt, amennyiben olyan az egerünk, egy USB-PS/2 adapterrel 
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akár még a legmodernebb optikai USB-egeret is bele lehet dugni); így lesz szuper és új 
egerünk az öreg gépünkhöz (C64, Atari, vagy Amiga, vagy bármi más, mely ugyanazt a 
szabványt használja). Akár görgős is. 

 
Turbo Chameleon 64. Az abszolút netovább, a zseniális non-plus-ultra; sajnos árban 

is, de tudásban és eleganciában meg még inkább. (Utóbbit most nem a ronda sárga küllemére 
értem, hanem arra, milyen kicsi, milyen erős egyszerre, és milyen praktikus.) Összegezve úgy 
is mondhatjuk, hogy ez egy hardveres C64 emulátor, ami mindazt tudja, mint az összes 
szoftver, csak még jobban, és még többet, és számítógép nélkül is. Ránézésre viszont úgy fest, 
mint egy C64 cartridge – minthogy az is, egyúttal és többek közt. Tartalmaz egy 
programozható és fullos, FPGA mikrokontrollert (cserélhető, frissíthető firmware 
programmal), mely mind a C64 alapgép, és mind a 1541-es lemezegység teljes emulációjára 
képes, vagy-vagy, illetőleg akár mindkettőre együtt, ahogy akarjuk (sőt, még másra is). Van 
rajta egy VGA-kimenet, mellyel közvetlenül, tetszőleges monitorra köthető (az analóg 
video/TV-kimenet egy digitális utánzata jelenik meg rajta vele párhuzamosan egy emulált 
VIC-II „chip” segítségével). Van rajta egy kombó PS/2-es egér/billentyűzet csatlakozó 
(többek között például a fentebb ismertetett Micromys beépített emulációjával is bír). 
Opcionálisan egy IEC buszos nagy-DIN (!), hogyha pusztán, önállóan csak egy lemezegység 
gyanánt használnánk. USB-csatlakozó (vagy a tápellátás, vagy egy PC felé nyitott 
adatkapcsolati csatlakozás végett). Egy SD-kártya foglalat (hogy ez mitől jó és „forradalmi”, 
arra nemsokára külön rátérünk). Még egy csomó extra nyalánkság (infravörös szenzor, elem, 
freezer-gombok törőcartridge-emulálással, hálózati csatlakozás stb.). Hajmeresztő lista, ami 
ráadásul egy az egyben elférhet a zsebünkben. 

Alapjában véve tehát kétféle üzemmódban képes működni: vagy csak szimplán 
beledugaszoljuk egy C64 hátuljába, mint bővítő cartridge-et; vagy pedig egy ún. stand-alone, 
azaz gép nélkül is önállóan használható módban megy (ilyenkor az USB-csatlakozón át kell 
neki adnunk áramot). Amennyiben cartridge gyanánt alkalmazzuk, megmarad az eredeti 
alapgépünk, amelyet egy egész sorozatnyi fantasztikus lehetőséggel bővít fel. Először is: 
helyettesíti a lemezegységet (lehet kidobni a kukába az ősi masinát!). A behelyezett 
memóriakártyán tárolt számtalan sok képfájl bármelyikét tudjuk írni-olvasni – mintha súlyos 
kartondobozokban álló, százával halmozódó (virtuális) floppy lemezgyűjteményünk lenne 
valahol (MMC64 kompatibilis a működési mód). Másodszor, a kártyát lehet 
memóriabővítésre használni (REU vagy GeoRAM, pontosabban ugye azoknak az emulációja 
nyilván, legfeljebb az annak megfelelő 16MB-ig terjedőleg, cikluspontosan). Harmadszor, 
egy sor klasszikusan ismert cartridge-et is emulál (mint pl. Action Replay, Final Cartridge, 
Simon’s Basic, Prophet64 (!!!) stb.). Negyedszer: egér, billentyűzet stb. (illesztés a 
gépünkhöz); mindennek a tetejébe pedig ott a VGA-monitorhoz való kimenet, és csomó 
plusz… Annak idején a Commodore-tulajdonosok egyike sem álmodhatott ehhez még csak 
hasonlóról sem.  

Tulajdonképpen a valós C64-gyel párhuzamosan és együtt fut egy másik, a kártya 
belsejében található, emulált, ál-64-es árnyékarchitektúra; ezáltal például az analóg 
képkimeneteken az eredeti kép, míg eközben a VGA-kimeneten pedig annak digitális 
replikációja jelenik meg egyszerre… Egyúttal az alapgépünk fizikai, belső, saját CPU-ja 
kiiktatható, hogy annak is az emulált 6510 vegye át a szerepét, ami egy „turbó” üzemmódban 
akár tízszer gyorsabban is„turbékol” az eredetinél. 

Az ún. stand-alone (azaz kb. „egyedülálló”, vagyis inkább egymagában álló) 
üzemmódban még radikálisabb a dolog, hiszen még magát a C64 alapgépet is levedli a 
hátáról. Ilyenkor a gépet is a kártyán futó szoftver-emulátor helyettesíti (az USB-kábellel pl. 
egy pécéről, vagy pusztán egy +5V-os DC-adapterről táplálva meg árammal), azaz 
önmagában véve betölt minden funkciót. Na, ez már egy kicsit elgondolkodtatóbb, mert nem 
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tudni, a VGA-monitoron megjelenő, szoftver útján leemulált kép- és hangminőség milyen 
lesz. (Én még nem láttam, és kipróbálni nem tudtam, így egyelőre nem nyilatkozom.) Egy 
hátrányát már látatlanban kiemelhetjük: ez esetben nem tudunk rá joystickokat csatlakoztatni. 
Igaz, hogyha opcionálisan megvesszük a „Docking-Station” nevű extra kiegészítőt, amelyet 
külön gyártanak hozzá, akkor egycsapásra megoldódik minden gondunk (még az is, ami nem 
is volt), ugyanis az inverz cartridge-felületre (ami ekkor szabad, mivel nincsen ott a 
Commodore) ráhúzva, nemcsak négy (!) db. joystick portot, hanem két további külsődleges 
billentyűzet-csatlakozót is még kapunk melléje (egy C64 és egy Amiga). És ami már tényleg 
elképesztő: nem csupán a C64 emulációját tartalmazhatja magában az eszköz, hanem más, 
további gépekét (opcionálisan, egy általunk letölthető, és az éppen benne lévő firmware-t 
felülíró formában). Jelen pillanatban például egy 48kB-os ZX Spectrum lehet belőle, vagy 
pedig egy Minimig. A firmware frissítését az USB-kapcsolaton keresztül, egy PC útján tudjuk 
végezni (egyelőre béta verziójú még a szoftvere); ilyenkor a VGA-kimeneten maximálisan 
akár 1024x768x256 színű felbontásig lehet majd az emulációkkal felmenni. Akármilyen 
drága is, az extrém kütyü kétségkívül megér minden eurót… (Most már ugye értjük, miért 
nevezték el kaméleonnak.) 

 
1541 Ultimate I-II. Hasonló (két) termék, mint az előző, bár valamelyest kisebb 

tudású. Szintén cartridge gyanánt lehet használni, és hasonlóképp helyettesíti a 
lemezegységet. (Ez a kütyü – legalábbis újabb változata – immár MicroSD memóriakártyát 
alkalmaz, és érdekessége, hogy emellett még USB-felületű külső egységről is képes 
szolgáltatni, mint pl. egy pendrive, vagy akár egy HDD.) Elméletben ugyancsak van (vagy 
lesz, illetőleg volt…) stand-alone működési módja neki is (csak jelen pillanatban nem 
támogatja ezt az aktuális firmware-e, de ígérik, hogy hamarosan frissítik). Szintén emulál egy 
csomó régi cartridge-et és memóriabővítést (ezeknek itt valamivel rövidebb a listája). Vannak 
rajta freeze-gombok, meg IEC soros busz. (Itt még ezenkívül kazettás magnó emulálása is 
van!) Néhány extra dolog ugyan egyáltalán nincs (mint pl. VGA-kimenet, meg egér, 
billentyűzet, ilyesmik), de talán a nagy többségnek ezek nem is hiányoznak annyira. Igaz, 
hogy a tudás szerényebb, azonban az ár is alacsonyabb kábé ezzel összhangban, így akinek 
nincs szüksége tényleg annyi mindenre, az bizonyosan jól jár ezzel is. (A cserélhető 
szoftvertámogatás fejlődése, bővítése, és a hosszú távú tapasztalat pedig elég sokmindent még 
eldönthet, hisz ne feledjük, mind a Chameleon, mind az Ultimate még friss termék e cikk 
írása idején!) 

 
IDE64, MMC és társaik. Természetesen a fentebb tárgyalt, sorozatgyártott, 

multifunkciós, és félprofesszionális kivitelezésűnek is tekinthető eszközök nem maguktól 
pattantak ki egyik napról a másikra a semmiből. A megelőző évek során számos barkácsolós, 
otthoni, sufnituning projekt indult meg, s a Chameleon és a 1541 Ultimate is ezeknek az 
ötleteit hasznosítva jöhetett létre. Az IDE64 egy olyan (mostanra már sok verzióváltást 
megélt, egyébiránt szintúgy jelenleg is kapható) csatolókártya a C64-hez, amelyen egy IDE-
csatlakozó és egy CF-kártya foglalat kap helyet, és lehet rajta keresztül az IDE-felületű 
eszközöket (merevlemez, optikai meghajtó) vagy a CompactFlash kártyán lévő rendszert 
böngészni. Az MMC64 is hasonló volt, de SD-kártyát használt. A Retro Replay pedig 
voltaképp a jó öreg, klasszik Action Replay cartridge modern reinkarnációja; s e kettő 
egyesüléséből származott az az MMC Replay, amelynek a Chameleon lett azután a méltó 
utóda (a nagy testvér). 

 
Ethernet és LAN. Commodore a hálózatban? Commodore az interneten? A régi 

időkből még olyan hívószavak ugranának elő rá, mint: modem, BBS… De ma már ez 
másként megy. Logikusan felmerül a kérdés: mai környezetben vajon miképpen tud – feltéve, 
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hogy egyáltalán tud – kapcsolódni 64-esünk a hálózat felé? A válasz – persze meglepő, de – 
éppen ilyen logikus: saját hálózati adapterével. Ilyenekből többféle is akad. Egyik 
legismertebb közülük, az ETH64 egy újabb, egyszerű kis bővítőkártya, ami a gép hátoldalába 
dugható, s egy Ethernet csatlakozó portot ad hozzá. Gyakorlatilag egy 10Mbit-es hálózati 
kártya (saját belső RAM-mal, DMA-val, IRQ-val stb.). A készítője ugyanaz, aki az IDE64-é, 
és azzal együtt lehet használni (fizikailag az IDE64-en van kiképezve speciális 
csatlakozófelület a számára – gyakorlatilag így azt bővíti fel, mint utólagos kiegészítő). 
Mindkettőből kapható már továbbfejlesztett és megújított változat: az ETH64II sokkal kisebb, 
elegánsabb, mint a régi (de már csak az IDE64 új 4.1-es verziójával megy). 

Hasonló típusú megoldás az RR-Net. Megintcsak a sokszor emlegetett Schönfeld bácsi 
fejlesztése 2003-ban: ez is egy 10Mbit-es TCP/IP szabványhoz igazodó Ethernet hálózati 
kártya, melynek szintén speciális, saját kialakítású felülete van – a Retro Replay, MMC 
Replay és MMC64 kártyákon lévő kiépített tűsorra kell ráhúzni, és azokat bővíti fel plusz 
hálózati szolgáltatással. (Ebből kifolyólag – természetesen – a legmodernebb Turbo 
Chameleon kártyával is használható ugyanilyen módon együtt.) Ennek révén pedig jó úton 
van az irányban, hogy afféle 64-es házi (kvázi) szabvány legyen belőle. (A 
szoftvertámogatása is ezeken a felületeken át biztosított.) 

Rajtuk kívül létezik egy Flyer Internet Modem fantázianevű holmi, ami noha részint 
hasonló, de nagyobb és önálló, talán komolyabb, és külső működésű egység – nem 
bővítőkártya, hanem egy független drive. Mind a párhuzamos IEEE-488-as, mind az IEC 
soros buszon képes kommunikálni a gép felé a megfelelő kábeleken át, s a másik végén 
rácsatlakoztatott teljes hálózatot leképezi számára. Konkrétan ez úgy néz ki a felhasználó 
szintjéről: egy, a lemezegységekhez hasonló (csak ez esetben 7-es egységszámú) 
környezetben tudjuk elérni a szabvány protokollnak megfelelő utasításokkal a hálózati 
fájlokat (tehát nem igényli semmiféle szoftver elindítását vagy telepítését a számítógépen). 
Egyúttal egy beépített 1541-es meghajtót is emulál még mellette (4MB saját memóriával). 

Egy negyedik, bár amolyan szegénylegény módozat a korábban már ismertetett 
64HDD nevű, MS-DOS-on futó, IEC soros portot emuláló program segítségével: amennyiben 
az őt hordozó pécén DOS-alapú hálózati szolgáltatást telepítettünk (és be is állítottuk 
természetesen), azt – akárcsak a teljes fájlrendszer összes többi részét – szintén elérjük a 
Commodore-unkról. 

 
DTV és C-One. A C64 Direct-to-TV, vagy rövidítve egyszerűen C64DTV néven 

piacra dobott retrókütyü ugyanakkor alkalmasint semmiféle közvetlen fizikai kontaktusba 
sem hozható a 64-essel, hanem ismételten emulátorokkal állunk szemben. Egy aprócska ASIC 
integrált áramkörben egyesítve újraimplementálták a hajdani CBM gép saját áramköreit, 
amely a korszerű technológiának köszönhetően egy joystick talapzatában is elfért. Ezt a 
joystickot a szép emlékezetű Competition Pro mintájára formálták, és egy-két olyan 
kezelőgombbal látták el, amivel a szintén beleépített kicsiny memóriából pár tucatnyi 
klasszikus és világhírű játékprogram indítható el. Mindez egy szem audio/video kimenettel 
például egy televízió készülékre csatlakoztatható. (Külön NTSC és PAL változatban létezik; 
az elsőt 2004-ben, a másikat meg 2005-ben dobták piacra.) Ez egy szórakoztatóipari 
kommersz, kompakt termék, ami ezenkívül semmiféle más további csatlakoztatási, bővítési 
lehetőséggel nem szolgál. Huncut, lelkes, barkácsolós kedvű rajongói viszont utóbb 
szétszedték, majd mindenféle forrasztással billentyűzet, egér, joystick stb. bemeneteket is 
fabribáltak hozzá; átmoddolták fadobozba stb. 

Érdekesség, hogy a DTV áramkörét ugyanaz a Jeri Ellsworth tervezte, aki néhány 
évvel korábban a C-One, vagy teljes nevén Commodore One nevű furcsa, hibrid számítógépet 
alkotta. Másik ismertebben hangzó név pedig a projektben ugyanaz a Jens Schönfeld az 
Individual Computerstől, akinek a Catweasel is a lelkén szárad (a gyártási oldalt intézte). Ezt 
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a C-One nevű csodát 2002-ben hozták létre, mint a C64 architektúrája egyfajta kiterjesztését. 
Az alapkártya sok tekintetben hasonló a korabeli Amiga és PC alaplapokhoz (van rajta 
memóriafoglalat, meg IDE-busz és PCI-csatoló, és hátlapi kivezetései, párhuzamos porttal, 
VGA-kimenettel stb.); szabvány PC tápegységről működtethető, szabvány ATX házban 
elhelyezhető. Ami viszont különleges benne, az a processzor: alapesetben ez egy ún. 65816 
jelű CPU, mely a 6502-vel kompatibilis (emennek a 6510 változata volt a 64-esben), csak 
még kapott néhány kibővített, újabb funkciót (24-bites címzésmód és új utasítások), 
sebességben pedig közel százszorosát nyújthatja az eredetinek. Az alaplapon ezenkívül más 
processzorfoglalatok is találhatóak (pl. egy eredeti MOS 6502 vagy egy Zilog Z80 részére). A 
gép többi jellemzője is ehhez hasonlóképp alakul, azaz kivétel nélkül beállíthatóak olyanra, 
mely megfelel az alap C64 uralkodó belső viszonyainak (ezáltal túlnyomórészt felülről 
kompatibilis bír maradni az ősével), míg más beállítás mellett jelentősen többet tudnak 
nyújtani (pl. a grafikai felbontásban eléri az 1280x1024x256 színűt). Természetesen a régi 
hardvereket is képes kezelni (van például IEC csatlakozója a 1541-es lemezegységhez, vagy 
belső floppy csatlakozó PC-kisfloppyhoz, ami pedig történetesen egy 1581-est emulál), 
melyek köre számos újítással bővülhet (merevlemez stb.). 

Amitől még ennél is különlegesebbé és érdekesebbé válik pedig, nem más, mint hogy 
tetszőleges módon át lehet programozni benne az FPGA mikrokontrollerét további 
géptípusok, akár szingli processzorok, akár komplett futtatási környezetek helyettesítésére (pl. 
Sinclair ZX Spectrum, Amstrad CPC, vagy Amiga… illetőleg Minimig), sőt, alkalmasint 
teljességgel új és ismeretlen hardverarchitektúrákat megalkotni belőle. Mind a mai napig 
folynak fejlesztések rajta, egyre több és újabb meglepetésekkel tarkítva. A közeljövőben 
azonban várhatóan igen erős vetélytársa lesz a Chameleon; jóllehet az ennél azért láthatóan 
kevesebbet tud, ám ugyanakkor olcsóbb is, és – mint láttuk – könnyebben használható, 
jelentősen kisebb, takarékosabb, kompaktabb és hordozható megoldás. (Nagyon durva, 
elnagyolt, s tán nem is helyes szóhasználattal élve azt is mondhatnánk, hogy koncepcionálisan 
a Chameleon egy afféle modern „laptop verzió” a C-One-ból…) Egy érdekes és lehetséges 
átjárás a két rendszer között, hogy a Chameleon rendszermagja letölthető ún. C-One „mag” 
vagy „firmware” (pontosabban: VHDL leíró kód) formájában (esetünkben ez az ún. FPGA-64 
mag továbbfejlesztése), így ezen keresztül a Chameleon rendszer nagy része (a fokozottan 
hardverspecifikus részek kivételével) átültethető a C-One-ba. Ennek fényében itt mindjárt 
korrigálhatjuk is magunkat a Chameleon mellé fűzött „non-plus-ultra” jelző túlzásával 
kapcsolatosan: valójában ez a C-One-t illeti meg, hiszen ő az aki (csaknem) mindenkivel 
felülről kompatibilis bír lenni… Ugyanakkor, egyúttal a legdrágább és legkörülményesebb, a 
legtöbb szerelést és telepítést igénylő rendszer. 

 
SuperCPU. Ez megintcsak egy bővítő cartridge volt, amelyet egy Creative Micro 

Designs (CMD) nevű cég adott ki a C64/128 gépekhez 1996-ban. Ugyanazt a 65816 CPU-t 
tartalmazza, amelyet a C-One (ez esetben kisebb, „csak” 20MHz órajelen járatva), plusz egy 
16MB-ig növelhető memóriabővítést (korabeli szabvány PC alaplapok mellé gyártott SIMM 
modulokat használva). Ennélfogva gyakorlatban megfelel annak az esetnek, mintha az 
alapgépben található CPU-t és RAM-ot cserélnénk ki sokkal fejlettebbekre – azzal a 
különbséggel, hogy a gépet nem kell hozzá szétszerelni, sem felnyitni, hanem pusztán 
beleilleszteni ezt a bővítőkártyát kívülről (mely ezután tetszés szerint kiiktatható vagy 
engedélyezhető marad, akár futásidőben). A 16-bites utasításkódokat és 24-bites címzésmódot 
alkalmazó mikroprocesszor visszafelé kompatibilis a 65xx családdal (kivéve a nem 
dokumentált operanduskódokat, amelyekről le kell mondani), miközben a megmaradó 
rendszer többi eleme (a VIC-II, a SID, a CIA chipek és a külső csatlakozók stb.) változatlan 
módon üzemel tovább (végső soron így egy felpörgetett, „turbó” Commodore marad). 
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C65. Teljes nevén: Commodore 65, vagy C64DX (nemhivatalosan). Nem tévedés, 
igen, tényleg volt – azaz inkább lett volna – ilyen. A Commodore cég eredetileg a C64 
utódjának szánta (miután a C128, a Plus/4 és hasonló kísérletek elbuktak); nevezhetnénk akár 
„nyolcbites Amigának” is. Kb. 1990-91-ig fejlesztették „titokban”, ám végül nem fejezték be. 
Kereskedelmi forgalomba nem került, csupán félkész állapotú prototípusai léteznek, a 
becslések szerint világszerte néhány száz darab (egyesek szerint talán egy-két ezer körüli). 
Visszafelé kompatibilis a C64-gyel, legalábbis annak szánták (gyakorlatban sajnos nem 
teljesen igaz ez), miközben egy rakás új lehetőség bővíti a platformot. A CSG 4510 CPU 
3.54MHz-en ketyeg (vagy 1MHz-en C64 módban); szöveges felbontásban 80x25 karakterre 
képes (akárcsak a C128 – ez volt nemdebár az egyik legbosszantóbb korlátja a C64-nek az 
olyan, professzionálisabbnak számító felhasználások terén, mint pl. szövegszerkesztés); a 
grafikai felbontások pedig egészen akár az 1280x400x256 színűig felmennek. 
Alapkiépítésben 128kB RAM (mely bővíthető 8MB-ig); felturbózott BASIC 10.0 (ugyanez a 
C128-ban pl. még 7.0 volt, a C64-ben pedig 2.0, amit rengetegen szidtak kezdettől); kettő 
darab SID (hogy sztereóban szóljon); beépített 3.5 collos 1581-es floppy drive. Mint látható, a 
C-One sok szempontból hasonló koncepciót valósított meg (csak még többet, és még jobban). 

 
 
Néhány bekezdéssel fentebb bátorkodtam leírni a „forradalmi” szót (nem kevéssé 

önironikusan persze – mint az idézőjel mutatja); ez még egyelőre némi kifejtést és 
magyarázatot igényel. Már a maga idején is léteztek a C64/128 mellé különféle 
memóriabővítési lehetőségek (pl. a REU vagy a GeoRAM, vagy újabban az EasyFlash). Csak 
akkor még nem ismerte – még inkább: nem használta – ezeket a kutya sem, mert méregdrágák 
voltak, és ritka, mint a fehér holló. Láthattuk, hogy mind a Chameleon, mind a 1541 Ultimate 
(a legfrissebb update leírása alapján) tartalmazza ezeknek az emulációját is. A C64 
alapkiépítésű 64kB memóriája sajnos hosszabb távon rettentően pici lett (persze, jól tudjuk, 
az azt megelőző években még ez is soknak számított…), és a programozástechnikai 
fejlődésben ez a korlát vetette vissza a rajta futó szoftver-hegyek lehetőségeit a leginkább. 
Ennek átlépése egyszerűen felbecsülhetetlen mértékű előnyökkel járt volna. A REU által 
elérhető maximális korlát 16MB például (ami – lévén ugye épp 24-bit – a 256-szorosa a 
64kB-nak). Ez manapság már semmi, a kis gépnek azonban ég és föld. Aki nem hiszi, vagy 
nem tudja elképzelni, mekkora a különbség, és nincs türelme megvárni a cikkünk legvégét, 
ahol erre újból visszatérünk majd, az lapozzon most oda, és nézze meg, hogy milyen 
lehetőségeket szabadít(ott volna) fel. (Az aktuális szoftverfejlesztésekkel foglalkozó részt!) 

 
 

 
A SID-ek bosszúja 

 
 

A SID (Sound Interface Device) chip kevéssel előbb fogantatott meg a C64-nél (és 
nem is csupán abba szerelték bele, hanem néhány egyéb, kevésbé ismert géptípusba is), 
mindazonáltal legalább az egyik szülőjük közös, és méghozzá nem is akárki: Bob Yannes. 
Már mielőtt tervezőmérnökké vált volna, elektronikus hobbizenész múltja volt (mint ő maga 
is elmeséli, éppen ennek révén keveredett bele a MOS technológiába és a VLSI chipek 
fejlesztésébe), majd a későbbiek során pedig olyan nevek száradnak a lelkén, mint az 
Ensoniq. A chip tervezésekor egy polifonikus szintetizátor kialakítása volt a szándéka, mely 
egy IC-ben integrálható: eredetileg ez 32 hangot jelentett volna egy multiplexált, közös 
oszcillátorral, ámde nem volt elegendő rendelkezésre álló ideje a teljes tervezési munkára 
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(részben ezeket a félbemaradt ötleteit valósította meg az Ensoniq-kal később), ezért végül 
három hang lett belőle, és három különálló oszcillátorral – mert a gyakorlatban kivihető 
technológiával ennyi fért csak rá a felületére. Eredetileg a chipet nem is számítógépben való 
felhasználásra, hanem kimondottan szintetizátorokhoz tervezte. Soha azelőtt még ilyen tudású 
és minőségű hangkeltő eszköz nem épült be személyi számítógépbe, az azt megelőző 
mikrokomputerek ehhez képest kezdetleges csipogásra, cincogásra, retardált és silány 
sípolásra voltak csupán képesek: a C64 sikerének egyik titka itt rejlett. Szerencsétlent aztán – 
Marvin robotként – éveken át belekényszerítették ugyanebbe a szerepbe a gazdái: addig, amíg 
rá nem találtak a tehetséges, ifjú zenészek, és föl nem fedezték a képességeit. 

Puszta, merő egocentrizmusból – hogy magam is fölhasználhassam őket – ide másolok 
most néhány ilyen nagy nevet: Chris Hülsbeck, Martin Galway, Rob Hubbard, Reyn 
Ouwehand, Jeroen Tel – és személyesen első számú kedvenc szerzőm, David Whittaker. A 
zenészek történetét persze millióan elmesélték ezerféleképpen már (vagy fordítva), ezért itt 
ezt kihagyjuk, és ugrunk helyette a Commodore cég csődje után elkezdődő – jelenlegi 
témánkba  is vágó – újabb kori szakaszhoz. Amikor már látszott, hogy e nagy és nemes 
platform haldoklik, és vége, s nemsokára – lassan, de biztosan – a fogyatkozó gépparkkal 
együtt majd a rajtuk lévő alkotások is a sírba szállnak lassanként, sokan úgy érezték, hogy ez 
lehetetlen, elviselhetetlen, tűrhetetlen gondolat, és mindent meg kell tenni ellene. Alapjában 
kétféle csoportba sorolhatjuk az ezirányú erőfeszítéseket: az egyik az eszközök, a másik meg 
a művek megmentését célozta. Az elsőnek az eredménye sorozatnyi furcsa, extrém 
hangkártya vagy afféle hardver/szoftver retroszintetizátor lett; a másiknak meg – manapság 
már több tízezerre rúgó – valamennyi elképzelhető és elképzelhetetlen zugból, sarokból és 
adathordozóról összeszedett mindenféle zenegyűjtemény (hasonlóképpen a játékokból álló 
gyűjteményekhez). És ami a legszebb, hogy az elsőnek az eredményeivel többek között 
kitűnően tudjuk visszajátszani a másodikéit (ami kicsit talán olyan, mintha kinek-kinek 
lehetne egy saját, posztmodern viaszhenger-lejátszója otthonában eredeti Bartók-népdal 
hallgatásához). 

 
 
Innovation SSI 2001. Alighanem ez lehetett a legelső – és úgy tűnik, hogy eléggé kis 

hamvába holt – próbálkozás a SID chip fizikai PC környezetbe ültetésére. Még jócskán a 
maga fénykorában, kb. 1988-89 körül kezdte gyártani valószínűleg egy Innovation Computer 
Corporation nevű cég. Ennél többet nem is nagyon tudunk róla, mindössze egy kanadai privát 
internetes oldal hangkártya-múzemként üzemelő részén találtam egy fotót és egy rövid leírást 
az ISA buszos kártyáról, ami egy 6581-es chipet tartalmaz. Mivel akkortájt a pécéknek még 
nemigen volt számottevő hangja (mint ahogyan számottevő egyéb tulajdonságai sem), így 
bizonnyal egy ambiciózusan hiánypótló törekvésnek szánták, ami aztán nem jött be. 

 
MIDIbox SID. Egy kiterjedt és általános gyűjtőfogalom, amelyet világszerte azoknak 

az ún. „non-commercial” (azaz nem kereskedelmi, hanem magáncélú, amatőr) és „DIY” (Do 
It Yourself, azaz csináld magad jellegű), otthoni, barkácsolós projekteknek az 
összefoglalására alkalmaznak, ahol hardver SID chip(ek)et tartalmazó, szabvány MIDI 
felületen csatlakozó hangmodulok, szintetizátorféleségek készülnek. Ezt szem előtt tartva 
aztán bármi belefér. Azaz: nem hangkártya, hanem hangszer – önálló eszköz, számítógép 
nélkül. Neten rákeresve ilyen néven a legvadabb moddolásokat is lehet látni, melyet különös 
előszeretettel építenek bele szétszedett és kibelezett Commodore 64-es gépek műanyag 
házába; pl. a burkolatot átfúrva, vagy másféleképpen kiképezve, mindenféle retrofuturisztikus 
kinézetű kapcsolókat, gombokat és tekerőket helyeznek el rajtuk; világító LED-eket, vagy 
kijelzőket stb. 
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Elektron SidStation. A – ma már világhírű – svéd Elektron cég első terméke, mely 
először 1997-ben jelent meg. Előzőleg felvásároltak egy csomó (több száz, avagy több ezer, 
nem tudni pontosan, hogy mikor és hogy mennyi, mivel utólag ezt mindig újra és újra 
megtoldották „véletlenül” „felfedezett” újabb és újabb garnitúrákról szóló hírekkel az évek 
folyamán) gyártásból visszamaradt, azaz érintetlen, előzőleg használatlan SID chipet, melyek 
különféle elfekvőben lévő raktárakból előkerültek; majd erre alapozva terveztek és készítettek 
belőle egy MIDI vezérlésű, professzionális kivitelezésű szintetizátort. (Ma már vintage darab, 
mivel hosszú évek óta nem gyártják – végül tényleg kifogytak a készletek.) Alighanem ők 
kerestek legtöbbet az egész mezőnyben a kezdetben még relatíve olcsón, majd az egyre 
jobban felnövekvő kereslethez igazítva egyre drágábban – s végül immár kimondottan 
pofátlanul drágán – árusított termékkel. A szolid retró kinézetű kütyü egy szögletes kis 
fémdobozka, LCD kijelzővel, és egy pár nyomógombbal programozható; van rajta egy MIDI 
bemenet a vezérléshez, meg persze egy monó audiokimenet a megvezérelt SID chip 
hangjával. Alapjában egyszerű, és nem túl sokban több a MIDIbox-oknál. Viszont ez volt az 
első ilyen termék, ami kereskedelemben kapható, és néhány sikeressé váló zenész 
felhasználta, melyen keresztül a márka még ismertebbé válhatott. Legismertebb közülük a 
Machinae Supremacy nevű (ugyancsak svéd) metálzenekar, akik voltaképp az egész zenei 
stílusukat erre építették „SID Metál” néven (ma is aktívak). A később egyre tekintélyesebbé 
terebélyesedő listában már állítólag Trent Reznor és a Depeche Mode is felbukkan (olyan, 
inkább rosszemlékezetű nevek társaságában, mint Timbaland). 

 
HardSID. Minőségben, kivitelben, tudásban a SID termékek királya, és jó érzéssel 

tölthet el, hogy világklasszis magyar gyártmányról van szó (ugyanakkor némi keserűséggel, 
hogy ehhez képest mégis oly kevesen ismerik). Több különböző eszköz létezik e név alatt, és 
valamennyi közülük a PC számítógépekhez kötődik (azaz nem egy különálló hangszer 
magában, hanem szoftvervezérlésű hardver szintetizátor és félig-meddig hangkártya). A két 
főből álló, valójában inkább otthoni és manufakturális hobbi szinten üzemelő (ámde 
minőségileg a professzionális készterméket kiadó) „cég” e kettősségnek megfelelő Hard 
Software nevet vette fel; név szerint Felker Farkas (ő a hardverfejlesztő) és Téli Sándor (a 
programozó és a szoftveres, a „frontember”). A legelső egy ISA buszos kártya volt egyetlen 
darab chip foglalattal 1999-ben. Ezt hamarosan továbbfejlesztették egy négychipes változattá 
Quattro néven; majd mindkettőből készült modern, PCI-os verzió. A legnagyobb dobásukra 
2008-ban került sor, amikor a kifutóban lévő kártyáikat lecserélték egy teljesen újratervezett 
és új, minden addiginál többet tudó, USB csatolójú, külső kártyára, ez a HardSID 4U 
(szójáték, egyfelől a 4 db. chip és az USB rövidítése, másfelől meg úgy is olvasható angolul, 
hogy „for you” – neked), kétféle kiszerelésben (Standard és Studio Edition, az utóbbinál 
fejlettebb a szeparáció az analóg és digitális áramkörök között, ezért zajvédettebb környezetet 
biztosít). 2010-ben pedig kibővült a kínálat két olcsóbb, kisebb testvérrel: a Uno és a UPlay 
csupán egy- illetve két chipet tud működtetni egyszerre, így kisebbek, és egyúttal kisebb 
tudásúak (nincsen benne profi VST integráció, „csak” „fogyasztói” zenelejátszásra jók) és 
fogyasztásúak (nincs szükségük külső tápegységre, USB-ről mennek). Első ránézésre 
korlátozó tényező és hátrány, hogy stand-alone szinti helyett hangkártyákat látunk; valójában 
mindez felhasználási és programozási lehetőségek széles körét nyitja meg (a kezdetleges 
MIDI csatoláson messze túllépve); jóllehet ezt inkább otthoni vagy stúdiókörnyezetben lehet 
kiaknázni teljesen; élő zenélésre, fellépésre picit talán kényelmetlenek és kényesek. 

Amikor a HardSID 4U megjelent, én igyekeztem lehetőleg haladéktalanul szert tenni 
egy példányra – ezt mindmáig (és örökké) a kincseim közt őrzöm. Annyit mondhatok, hogy 
gyönyörű, és tényleg nagyon meggyőzően összeszerelt eszköz. Némi nehézség, hogy – mivel 
a SID chipekből nincsen utánpótlás – a négy üres foglalatot sajátkezűleg kell betölteni benne; 
szabályosan vadászni kell bolhapiacokon keresztül a használt gépekre és alkatrészekre, majd 
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egyesével tesztelgetni, próbálgatni őket, amíg megfelelőeket találhat az ember. Tüzetes 
válogatás útján azért némi kitartással össze lehet szedni annyit, amennyiből akár sztereó 
párokat is tudunk képezni (minthogy minden egyes chip egy kicsit másként szól), mondjuk 
ideális esetben egy 2 x 8580 és 2 x 6581 felállást. Kevés ügyeskedéssel a kártya támogatja ezt 
a felhasználási módot, egyrészt mivel valamennyi foglalatban tetszőleges típust lehet 
elhelyezni, másrészt ezek függetlenül, individuálisan vezérelhetők és programozhatók a 
szoftver segítségével. A két sztereó kisjack kimeneten két-két chippár hangja jön elő (egy-egy 
jobb- és baloldalt), plusz egy párhuzamos monó kimeneten kapjuk mind a négyet 
összekeverve. Ezenkívül két-két sztereó bemeneti jack is található rajta, hasonló bontásban, 
melyeket az egyes chipek audio-input csatlakozótűjéhez vezet be a rendszer, így ezáltal végső 
soron akár dupla sztereó hardver effektprocesszorként is lehetséges bekötni a kártyát (csak 
analóg rezonáns filter gyanánt használni). A vezérlőszoftvere egy szabvány VSTi (virtuális) 
hangszer formájában telepíthető a PC-re, és behívható tetszőleges, modern zeneszerkesztőben 
(mint pl. a Cubase), ahol minden chiphez egy-egy példányt elindítva tudjuk programozni 
annak minden paraméterét. A regiszterek frissítését 8000Hz-es mintavételezés mellett végzi el 
a kártya (azaz egy másodpercen belül max. ennyiszer változhat egy érték), ami igen 
figyelemreméltó felturbózása a C64 eredetileg csak 50Hz-es (NTSC 60Hz-es) frissítési 
értékéhez képest. (Ráadásul minden regiszterhez odairányítható ugyanilyen sűrűséggel 
tetszőleges másik VSTi szoftverhangszer hangja, ami akár teszemazt a SID-en megszólaló 
digitalizált hanghatások megjelenéséhez is vezethet.) Természetesen a VSTi felületen – mint 
megannyi korszerű környezetben szokás – minden paraméter automatizálható, és előre 
elkészített, beállított preset-csomagok is segítséget nyújtanak a gyorsabb kiválasztáshoz. 
Nemcsak marketing, de szilárd tény, hogy nem létezik még egy ilyen sokoldalú, ennyi 
lehetőséggel bíró (hardver) SID szinti a világon. 

Ugyanakkor a szoftver alapjában véve nem csinál mást, mint pontosan és 
folyamatosan továbbítja a beállított paramétereket a kártyának (miután a SID-nek alig néhány 
8-bites regisztere van e célra, ez nem olyan nagy adatmennyiség, és akármilyen 1.1-es USB 
protokollon vígan elkommunikál minimális CPU-terhelés mellett); az pusztán egy grafikai 
felület; a valós események mind a kártyán történnek. A kártya pedig két saját CPU-t is 
tartalmaz és valamennyi (pár kB) memóriapuffert, melynek révén gyakorlatban maga 
tevékenykedik. (A régebbi PCI-os kártyákon még nem volt semmi ilyesmi, ez kizárólagosan a 
4U sajátja!) Az egyik processzor a VSTi üzemmódhoz dedikált, a másik pedig minden mást 
kezel. (A kisebbik és olcsóbb típusokról immár szintén hiányzik az előbbi, ezért azok nem 
alkalmasak a VSTi módra így.) A másik üzemmód az általános felhasználásokhoz tartozik, 
azaz lehet vele SID zenéket lejátszani, pl. a SidPlay vagy az ACID64 lejátszóprogramokkal, 
sőt akár még a WinAmp-pal is, melyhez pedig Sándor egy kiváló plug-int programozott, ami 
akár előre-hátra beletekerni is enged bennünket az aktuális játszás alatt álló zenébe, 
ismételten egyedülálló módon. (Hogy ez mitől olyan nehéz, arra az a magyarázat, hogy egy 
SID zene nemcsak puszta adatformátum, hanem végrehajtás alatt álló 6510 gépi kódot 
tartalmaz, melynek futattásához a Commodore hardvernek egy jelentősebb százalékát 
emulálni kell, és ebben csak úgy ide-oda ugrálni, az egyáltalán nem egy könnyű feladat.) Az 
egész lejátszás a kártyán történik, a pécé csupán átküldi neki a kódot, ezért mindez szintén 
nem terheli meg a processzort (márminthogy a pécén lévő processzort), és garantáltan 
zavarmentes, cikluspontos módon történhet. (Erre már a kis kártyák is képesek.) A C64 
emulátorproggik friss verziói beépített módon támogatják valamennyi HardSID kártyát; azok 
hangja kivezérelhető az egyes chipekre (sőt, az emulátor felületen belül pedig nyilván 
realtime – már amennyire ugye realtime az a realtime – programozható a chip). Ugyancsak 
egy tracker képes natív módon használni (ez konkrétan a Goat Tracker); ezzel picit 
körülményesebben még a kisebb kártyákon is lehetőség nyílik zene szerkesztésére (vagy akár 
a kártyák nélkül gyakorolhatunk vele, minthogy emulációt is tartalmaz). 
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Catweasel. Korábban már tárgyaltuk, csak emlékeztetek, hogy emezen is akad kettő 

üres (betölthető) SID foglalat használt chipek részére. Igaz, e szempontból elég gyenge 
konkurrencia a HardSID számára, miután a teljes tudása a néhány legegyszerűbb, alapvető 
zenelejátszási szoftver támogatásában merül ki. (És bizonyosan hangminőség tekintetében is 
jelentősen gyengébb: sokkal kevesebb az alkalmazott zajcsökkentés, zajszűrés.) De ha más 
okból már szert tettünk egy ilyenre, úgy használhatjuk ezt a lehetőséget is rajta. 

 
HyperSID. Újabb trónkövetelő – vagyis inkább olcsóbb alternatíva. Aki drágállja a 

HardSID által nyújtott professzionális és „királyi” (stúdiószínvonalú) megfejtést, és 
(kevesebb pénzért) kevesebbel beéri, annak ez is számos vidám percet szerezhet. Mármint 
amennyiben zenélni szándékozik vele, ugyanis ez kizárólag szinti, azaz egyéb célra 
(lejátszásra, emulátorozásra stb.) nem használható. Szintinek is kevesebb, mert első ránézésre 
olyan, mint a SidStation, vagy akárcsak egy MIDIbox: egy közönséges MIDI csatlakozós 
külső hangmodul, egyetlen szem SID chippel. Az utóbbiaknál azért mégis többet tud, ugyanis 
– ezek után meglepőnek tűnhet – őhozzá is tartozik egy VSTi vezérlőszoftver-felület. (Hogy 
technikailag ezt az adatkapcsolatot hogyan oldják meg a MIDI-kábelezésen keresztül, az nem 
teljesen világos a számomra. Talán speciális CC üzenetekkel.) A járulékos plug-in egész 
tetszetős: egyetlen nagy grafikai felületen áttekinthetjük a SID valamennyi regiszterét, 
illetőleg változtatjuk azok tartalmát tetszés szerint valós időben. (Ámbár feltételezem, a 
HardSID-éhez mérhetően turbósított adatfrissítési mintavételezési gyakoriságnak itt halvány 
nyoma sincs a háttérben, elvégre egy MIDI-kábel még a legjobb esetben is nagyságrenddel 
kisebb sávszélességre lehet képes akármelyik legszerényebb USB-protokollhoz képest.) Még 
egy rossz hír annak, aki netán megvenné: a weboldalon olvasható aktuális tájékoztatás közli, 
hogy a hardvereszköz máris „discontinued” lett (azaz kiárusították és megszűnt, nem lesz 
utánpótlás belőle); igaz, sufnituning barkácsmegoldással bárki megépíthet magának egy 
hasonlót a kapcsolási rajzok alapján… Avagy pedig ajánlják a szoftver-helyettesítőjét 
megvételre helyette. Ez egy SIDizer nevű (valamivel olcsóbb) VSTi plug-in, ami kábé 
ugyanezt a kezelői felületet nyújtja, viszont hardver helyett már egy szoftveresen emulált 
„SID” fut mögötte. (Van belőle letölthető demó, melynek útján tesztelhető, kipróbálható.) 

 
Szoftver-emulációk. Témánál vagyunk tehát itt is. A legújabb (és ránézésre legjobb!) 

a fent említett SIDizer. (A megjelenés óta számos újabb fukcióval kibővítették azt minden 
verzióváltáskor.) Ugyanakkor létezik egy másik, QuadraSID néven futó VSTi alkalmazás is 
az reFX cég fejlesztésében, amelyet állítólag nagyon sokan szeretnek (bizonyára azért, mivel 
mindannyian legálisan megvették…), jóllehet az sokkal áttekinthetetlenebb és 
nyakatekertebb, mivel – nevéből is sejthetően – négy darab chipet emulál. (Bár, hogy ennek 
mi az értelme, az megint kérdéses, hisz semmi sem gátolhat meg benne, hogy akármelyik 
plug-in tetszőleges számban elindítható legyen.) Leírása szerint ugyanazt a „reSID” engine-t 
tartalmazza, amellyel a C64 emulátoroknál találkozhattunk (és ott pedig nem győz meg a 
hangzása). Funkcionálisan viszont számos extra dolgot tud, így amennyiben nem a 
tökéletesen autentikus SID hangzás a célunk, hanem elsősorban kiterjesztett kreativitásra 
vágyunk, akkor az sem tűnik túl rossznak a maga istállójában. Egy harmadik – lehetséges – 
versenyző a Plogue Chipsounds, mely tizenöt különböző régi chipet emulál (és természetes 
módon köztük van a SID). Rajtuk kívül mindenféle ingyenmegoldások vannak még (amelyek 
már elég szedett-vedettek, de bohóckodásra persze jók). 

 
HVSC és SOASC. A HVSC (azaz: „High Voltage SID Collection” – 

magasfeszültségű SID-gyűjtemény) egy hosszú évek óta futó archiválós projekt: kitűzött 
célja, hogy a világ összes SID zenéjét egy helyre gyűjtve, megőrzött és nyilvánosan 
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letölthető, elérhető legyen bárki számára. Igen dicséretes törekvés: jelenleg már jócskán 
40.000 db. fölött tart. A SOASC („Stone Oakvalley’s Authentic SID Collection”) pedig egy 
kissé bohókás – és alkalmazott eszközeit látva pedig kimondottan elmeháborodott – 
próbálkozás e gigantikus fájlmennyiség automatizált átültetésére WAV- és MP3-felvételekbe 
egy ún. Commodroid segítségével… 

 
„Revival”. (Vagy mi…) A SID zenék, a chiptune slágerek, a régi és az újabb 

játékprogramokhoz, demók mellé készült muzsikák és hangok különféle feldolgozása, átírása, 
újrajátszása, vagy remixelése már évek óta egyre nagyobb divatokat hódít. Egy jeles 
képviselőjét a műfajnak már említettük fentebb, ez a svéd metál formáció Machinae 
Supremacy: ők nemcsak játékzene-feldolgozásokat játszanak, de saját szerzeményeikben is 
szervesen és kitartóan alkalmazzák a SID hangzást. Egy másik együttes a dán Press Play On 
Tape: részint hasonló, ők kimondottan játékslágerekre specializálódtak, és rockos 
környezetbe ültetik át azokat (nem az originál hangzást, hanem inkább mindent hagyományos 
hangszerekre visznek át). Vannak, akik pedig mindenféle más kütyükkel, GameBoy-okkal 
bíbelődnek, nemcsak SID-del (mint pl. az 8-Bit Weapon vagy ComputeHer), sőt még acapella 
énekegyüttes is van… (az ugyancsak svéd Visa Röster). Örömünkre szolgálhat, hogy néhány 
éve magyar képviselője is tevékenykedik a színpadon a témának, az Árok Party „hivatalos” 
házizenekara gyanánt elinduló SIDrip Alliance. 

 
MSSIAH és Prophet64. Teljesen más projekt, minden eddigitől gyökeresen eltérő. 

Ugyanis ez nem más, mint egy C64 cartridge, ami szintetizátort varázsol az öreg gépünkből. 
Nem is akármilyet: egy egérrel vezérelhető, teljes értékű szekvenszer alkalmazás mellett (egér 
gyanánt lehet hozzá venni például egy Micromyst, és arra pedig rákötni egy kényelmes és 
görgős, optikai egeret) tartalmaz egy halom egyéb programot: úgymint monoszinti, 
basszusszinti (ez utóbbi egy Roland TB-303-at emulál a SID-del!), dobgép, és egy egyszerű 
kis hangminta-lejátszó. A Prophet64 esetén ez pusztán szoftver futtatását jelenti a cartridge-
ről (ami amúgy letölthető emulátor alá is, illetőleg például a Turbo Chameleon beépítve 
tartalmazza őt), míg az újabb, továbbfejlesztett változat, a MSSIAH (rövidítve: „MIDI SID 
Software Integrated Applications and Hardware”) emellett egy MIDI bemeneti portot ad 
hozzá a 64-esünkhöz. Más szóval: egy külsődleges MIDI kapcsolattal vezérelt, komplett (!) 
szintetizátort csinál belőle. Ezt a változatot 2008 óta lehet kapni, a másikat egy néhány évig 
forgalmazták előtte. Tényleg lenyűgöző. (Bár a legszebb nyilván akkor lenne, hogyha 
kimenet is volna rajt’… Azért így is érdemes egy megtekintésre.) 

 
 

 
Szoftverfejlesztések 

 
 

GEOS. A C64 beépített operációs rendszere egy 8kB-os KERNAL ROM-ból és egy 
másik, szintén ugyanakkora BASIC ROM-ból állt, mely utóbbi a Microsoft BASIC 2.0 
interpretert futtatta. Ez a BASIC szörnyű volt, és primitív, nem sok értelmes feladatot tudott 
ellátni a programok kazettáról vagy lemezről való betöltésén, majd elindításán kívül (amivel a 
maga idejében mégis korszerűnek számított, az a szerkesztőrendszere, egy teljes kérpernyőre 
kiterjedő felületű, full-screen editor – ebben még az MS-DOS-t is pipálta). Alapjában nem is 
szánták túl sok egyébre; a nagyobb, komolyabb, s a hardver képességeit is kiaknázni 
szándékozó alkalmazásokat szinte kivétel nélkül Assembly-ben (avagy néha közvetlenül, 
manuális gépi kódban) írták meg. (Ugyan akadt néhány magas szintű fordítóprogram rá, mint 
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pl. FORTH vagy C, sőt esetleg még valamilyen Pascal is, ám ezek sem álltak épp a helyzet 
magaslatán – nem is nagyon alkalmazta őket senki sem.) Az igazán fejlett technikával 
dolgozó, ellátottabb, magasabb költségvetésű szoftver-stúdióknak tellett rá, hogy a C64 
mellett más, erősebb (16- vagy 32-bites) gépeket és fejlesztőkörnyezeteket is tartsanak, és a 
fejlesztői munkát inkább azon végezzék – magára a célgépre csupán már a lefordított, kész 
tárgykód került át, hogy teszteljék, majd pedig a végső produktumot összegyúrják belőle. (Az 
esetek többségében azért ez sem volt túl jellemző, hisz nem volt elég pénz…) De azért az 
alaprendszerrel is el lehetett lenni valahogy. 

Amikor a grafikus környezetű oprendszerek divathulláma felcsapott, mégis kicsit 
változott a helyzet: megjelent egy ilyesmi a 64-re is: az ún. GEOS (Graphic Environment 
Operating System, 1986). Nyilván erősen hajazott a Mac OS-re, beépített szövegszerkesztővel 
(GeoWrite), rajzolóprogrammal (GeoPaint), egérkezeléssel (a Commodore-nak is volt már 
egere, a 1351), gyorstöltővel (DiskTurbo), sőt – virtuális memóriakezeléssel (1541-en!) stb. 
Attól kezdve mellécsomagolták a legtöbb forgalomba kerülő új géphez (igaz, csak egy floppy 
diszken, arról kellett elindítani – én hülye meg leformattáltam az enyémet), sőt, készítettek 
C128-ra egy továbbfejlesztett (és Plus/4-re egy átdolgozott) változatot, illetőleg portolást is 
más gépekre (pl. az Apple II) belőle. Kitűnően demonstrálta ezeknek a kis gépeknek a 
képességeit; valahogy a gyakorlatban mégsem terjedt el. 2003-2004 óta mindezeket a 
verziókat – kizárólag magáncélra – hivatalosan és legálisan ingyenesen letölthetővé tették. 
(Lehet tesztelni vagy játszani vele… Még 64HDD-hez optimalizált változat is van!) 
Minthogy azonban a nyolcbites platformokat világéletében túlnyomórészt játékgépként 
használta a jónép, ennek túlzott gyakorlati jelentősége még akkor közvetlenül nem volt. Ami 
viszont számít: megmutatta, lehet bizony készíteni komoly alkalmazásokat is rájuk. 

 
Contiki. Thor Heyerdahl maga által barkácsolt kis lélekvesztőjére még az iskolából 

emlékezhetnek a szerencsésebbek, amivel átszelte a Csendes-óceánt, és nyolcezer kilométert 
hajózott, pusztán avégett, hogy bebizonyítsa: lehetséges megtenni. (Érdemes a kalandos 
életmódot választó norvég felfedező egyéb utazásainak is egy kicsit utánaolvasni, mint 
például Odin keresése Azerbajdzsánban… Sajnos ez most nem tartozik itt és most a 
tárgyunkhoz.) Az eredetileg még Kon-Tiki helyesírású név egy idő óta bevonult az 
informatikába is, jóllehet úgy, mint Contiki. Mi is ez? Ugyancsak egy (virtuális) kis hajó, egy 
modern – nyílt fejlesztésű, hordozható, hálózati alapokon álló – általános multitaszking 
operációs rendszer kis teljesítményű és kis memóriájú hardver környezetekre (ez nemcsak a 
nyolcbites mikroszámítógépeket jelenti, hanem például a beágyazott mikrokontrollereket és 
további csöppségeket is). Most kapaszkodjunk meg: a teljes, alapvető rendszermag az 
implementált TCP/IP hálózati protokollal együtt (!) alig néhány kilobájtot igényel (plusz 
néhány száz bájt operatív RAM a változóterületeknek); egy tipikusabb, komplett rendszer, 
mindenestül (az ablakkezelő, grafikus felhasználói felülettel együtt) pedig akár 30-40kB-ból 
kijön már. Ezen még a GEOS fejlesztői, akik amúgy előzőleg Atari 2600-ason edződtek – az 
a rendszer pedig többek között arról hírhedt, hogy mindösszesen 128 bájt (igen, BYTE!) RAM 
memóriája van, és minden rajta futó játékprogram ki kellett, hogy jöjjön ennyivel –, is 
felvonnák a szemöldöküket… A C64-tulajdonosok meg még inkább, hiszen ehhez képest az ő 
gépük valóságos erőmű. (A PC-tulajdonosok meg sírva fakadnak.) 

A Contiki szülőatyja Adam Dunkels, a Svéd Számítógéptudományi Intézet kutatója 
volt; majd pedig a 8-bites Commodore, Atari és Apple platformokra Oliver Schmidt portolta 
át. Természetesen egy ilyen szinten lecsupaszított rendszer már a napi gyakorlatban elég 
kevés hasznos szolgáltatást képes nyújtani a felhasználóknak; de – mint említettük – az 
elsődleges cél a képességek demonstrálása. Utóbbi szándékukat pedig mi sem testesíti meg 
jobban, mint egy (tetszőleges hálózati kapcsolattal) C64-ről működtetett webszájt! Igen, 
tényleg, van ilyen: kellemes kis bemutatkozó oldalt lehet róla megnyitni és böngészni. A 
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szerver gép – a saját leírása alapján – már 2007 óta folytonosan működésben van, és nem 
mást, mint a legkorábbi modellek egy díszpéldányát választották e célra: egy ’82-es évjáratú 
alapgépet, módosítás nélkül, ugyancsak egy korabeli lemezegységgel. (Jelenleg a Contiki 
szoftver 2011 februári, legutóbbi 2.5-ös verzióját futtatja. Egyik saját fotóján az üzem alatt 
álló webszerver gép megtekinthető.) Gondoljunk bele, mikor megnyitjuk az oldalt: valahol a 
világban, egy csendes szobában épp most felkerreg egy (harminc éves) floppy drive… 

 
Prince of Persia. Mind a mai napig készülnek még játékprogramok a 64-esre. Jelen 

pillanatban kettőt emelnék ki közülük. Mind a kettő egy-egy több évvel (khm, évtizeddel…) 
ezelőtti, úgymond „klasszikus” név újra-felelevenítése. Az első közülük a Prince of Persia, 
mely először még 1989-ben született meg Apple II számítógépen, majd hamar átírták és 
átportolták különféle fejlettebb képességgel bíró játékgépekre, így Atarira, Amigára, Amstrad 
CPC-re, végül pedig IBM PC-re is, amelyeken keresztül az évek alatt minden idők egyik 
legsikeresebb és legismertebb alapjátékává vált. Ennél tovább fölösleges mesélni a sztorit 
(hisz jó eséllyel mindenki már kitűnően ismeri, hacsak messze nem a legfiatalabb 
korosztályba tartozik, vagy eleve nem érdeklik a játékok); olyan „kis” gépekre, mint a C64, 
azonban sosem adták ki. Ennek több különböző oka volt, amelyek közt – mint mindjárt 
meglátjuk – az elsők között szerepel a játék mérete. Annyi hosszú esztendő után egy szent 
őrült most nemrégiben végül mégis nekiállt, és egy az egyben átkódolta 64-esre az egészet 
(bitről bitre teljesen az eredeti pályákat, a csorbítatlan játékmenetet és grafikát). Mindez oly 
friss és ropogós, hogy még alig néhány hónapos e cikk írása idején (2011 végén jelent meg!); 
s a késlekedés egyik magyarázata is kiderül: az – ingyenesen letölthető – játékprogram 
ugyanis egy mintegy fél megabájtos, egybefüggő cartridge formátumban van jelen (vagyis 
lehetetlen floppy lemezekre kiírni). A futtatáshoz tehát vagy egy emulátor szükséges (a CRT 
kiterjesztést ma már minden valamirevaló, modern emulátor ismeri és betölti), vagy pedig egy 
speciális hordozó cartridge, melybe magunk bele tudunk írni ilyen méretet. Történetesen ez az 
ún. EasyFlash formátumot jelenti (egy 1MB-os flash EPROM memóriát tartalmazó cartridge, 
ami tetszés szerint feltölthető, törölhető, újraírható), avagy pedig annak valamilyen 
utángyártását vagy emulációját. (Ennek megfelelő emuláció található többek közt a Turbo 
Chameleon és a 1541 Ultimate kártyákon, így ezek szerint azokkal is lefuttatható a kód.) 
Másik szokatlan aspektusa még a jelenségnek, hogy a portolást végző delikvens az Apple II 
verziójú kész, kiadott, lefordított tárgykódból fejtette vissza utólag az egész játékot 
(disassembler révén – erre mondják azt a tudálékosok és az okosok, hogy „reverse 
engineering” – megfordított tervezés), tekintettel rá, hogy az eredeti terv és forráskód már 
réges-régen elveszett… (Illetőleg most a legutóbbi hírek szerint újra megkerült.) Név szerint 
az úriember: Andreas Varga, Ausztriában (amúgy Mr. SID néven a HVSC gyűjteményben 
egyik közreműködő). Az eredeti játékszerző Jordan Mechner volt (ő ebben a fejlesztésben 
nem vett részt, de nyilván tud róla – a hivatalos blogban elsők között személyesen gratulált). 

 
Newcomer. Ez a másik, és a maga módján nemcsak ugyanolyan áll-leesős, mint 

fejlesztés, de – határozottan, és – még jobban… Ráadásul ez egy magyar játék, ha valaki nem 
tudná, a valaha készült egyik legóriásibb szerepjáték, azaz RPG a 8-bites platformokon 
bárhol. Eredeti változatát 1994-ben adta ki a Valhalla Páholy könyvkiadó (akkortájban volt 
egy kisebbfajta, kissé talán meg is késett „robbanás” a magyar C64 játékpiacon); nem 
kevesebb, mint négy éven át tartó fejlesztés után a készítők – a C. I. D. Stúdió – részéről. 
Akkor ez egy magyar nyelvű játék volt; azonban a fejlesztéssel nem álltak le, évek múlva 
átdolgozták, kibővítették, javítottak benne hibákat, és lefordították angolra. 2001-ben újra 
kiadták azt Enhanced Newcomer néven, ám ekkor már a Protovision cég, és nemzetközi 
vizeken. Ezt követően a fejlesztés még mindig tovább folytatódott… Egy bő évtizedig, 
nagyjából. A régi programozó gárda (Lay András, Gonda Zoltán, Fóris Csaba) időközben 
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teljes egészében lecserélődött más, újabb nevekre (Belánszky István, Szemeti Mihály, Kajtár 
Zsolt), akik a korábbi játékot nemcsak szimplán folytatták, de nekikezdtek újraírni nulláról az 
egészet. Tehát végül lett egy új játék, az Ultimate Newcomer – ami megint sokkal nagyobb, 
sokkal bővebb, dramaturgiailag is hibátlanul átgondolva felépített, „újravágott” cselekményű, 
mindkét nyelven külön-külön futtatható, támogatva mindenféle újkeletű hardver ketyeréket 
stb. Elméletileg ez 2011-ben már egyszer „elkészült”, sőt be is is mutatták a 2011-es Árok 
Party rendezvényen Ajkarendeken (majd beneveztek vele a 2012-es nemzetközi IGF 
független játékfejlesztői versenyre); gyakorlatilag jelen pillanatban még mindig csiszolják az 
alkotók, mert kizárólag tökéletes munkát hajlandóak kiadni a kezükből… Talán, így bő két 
évtized távlatában gondolkodva, az a plusz/mínusz egy-két év már ide vagy oda, nem 
számít… Tényleg nem; de remélhetőleg idén azért most már ténylegesen végre kézbe 
kaphatják a rajongók. Akárcsak a fentiekben ismertetett PoP, ez is ingyen letölthető lesz az 
emulátorozók számára a netről (a teljes játékméret olyan 2MB körül van, és többféleképpen 
optimalizálva szerkesztik az eltérő futtatási környezetek részére; különböző csomagokba 
kiszerkesztve válogathatunk); cserébe – bár nem kötelező, de – kimondottan illik 
megtámogatni az alkotókat tetszőleges pénzösszeggel: kinek mennyit ér ez meg. (Hogy 
legyen miből új gépeket venni majd a nyugdíjas otthonnak a következő ötven évig tartó végső 
fejlesztésekhez…) Ugyanakkor külföldön a Protovision kiadó – sajnos csak az angol nyelvű 
programból – egy extra díszdobozos (borítós és nyomtatott kézikönyves stb.) verziót is 
forgalmazni szándékozik hivatalos formában. 

 
Videolejátszás a 64-esen. Talán ez a leglátványosabb és legdöbbenetesebb az összes 

újabbkori fejlemény közül – emiatt is hagytam legvégére, zárásként, amolyan slusszpoén 
gyanánt. (Igen, igen, jól olvasta, kedves Olvasó: videolejátszás…) Ami pedig egyáltalán 
lehetővé tette ezt: a (relatíve nagykapacitású és olcsó) memóriabővítések egyre könnyebb 
hozzáférhetősége a legutóbbi néhány év során. Mint írtam, a maga idején is létezett a 
Commodore-hoz (a C64-hez és a C128-hoz) hivatalos, gyári memóriabővítő, a REU – csak 
hát ugye nem igazán terjedt el. (Azonkívül az is inkább pár száz kilobájt volt többnyire.) 
Ennek elméleti, maximális korlátja ama bizonyos 16MB RAM (mely az alkalmazott 24-bites 
címzésmódból fakadólag épp ennyi); annak idején ez elérhetetlen álom volt csupán: egy 
csillagászati és mindennapos értelemmel felfoghatatlan mennyiségnek tűnt. Ma azonban 
elérhető, ráadásul nem is nehezen: fillérekért kapunk CF, SD, MicroSD memóriakártyákat, és 
ezeket a Turbo Chameleon vagy a 1541 Ultimate (s más további kártyák) be is fogadják, és 
szabvány REU emulációhoz tudják használni. (A Commodore cég saját gyártmánya, a REU, 
azaz RAM Expansion Unit, egy sokoldalúan rugalmas, ún. DMA technológiával dolgozik, ami 
azt jelenti: teljességgel tetszőleges helyzetű és méretű memóriablokkokat lehet villámgyorsan 
ide-oda átmásoltatni vagy megcseréltetni a C64 belső, saját RAM-ja és a külsődleges 
tárbővítő közt. Léteznek még ezenkívül másfajta elven alapuló bővítések is, amelyek pedig az 
ún. „bank switching”, lapozási technikákkal élnek – például a fent említett EasyFlash.) 

Hogy egy ilyen módon 16MB-ra felbőszített (egyébiránt érintetlen) puszta, 
közönséges C64 alapgép milyen hihetetlen módon megtáltosodik egy, azt kellőképpen 
kiaknázó szoftver segítségével, a legkitűnőbben a legutóbbi egy-két évben felbukkanó 
videolejátszók demonstrálják előttünk. Amire érdemes a világhálón rákeresni, az a NUVIE, 
vagy más összefüggésben a NUFLI video kodek. Nyilván nem mindenki képes otthonában 
reprodukálni az eredményt (hisz nincsen hozzá gépe és plusz bővítőkártyája), de a jutyúbon is 
föllelhető számos – a legszebb és a legjobb esetekben ténylegesen lélegzetelállító! – felvétel a 
lejátszásokról. A legjobbakban ezenkívül közrejátszik még egy másik tényező: a gyári 
grafikai felbontások és/vagy színkészletbeli korlátok meghaladása hardver/szoftver trükkök 
segítségével. (Természetesen – mint oly sok más hasonló esetben – a videochip bugjainak, 
hibáinak a fölfedezéséről és szemfüles kihasználásáról van szó.) Az FLI (Flexible Line 
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Interpolation) néven emlegetett grafikai formátum és társai (AFLI, IFLI stb.) már elvezetnek 
bennünket a demóprogramozás világába, ahová most nem szeretnék külön kitérni… A lényeg 
nagyjából, hogy kifinomult, különleges programozási módszerekkel lehetővé válik például a 
C64 teljes 320x200 pixel felbontású képernyőjén mind a 16 szín alkalmazása (ezt már a ’90-
es években is láttuk, nemcsak demókban, hanem többek közt a Soul Crystal című kommersz 
játékprogramban); mint ahogyan más, változatos grafikai „kiterjesztések” és (látszólagos) 
képi hatások (mint például a nevezetes „256 szín”, ami valóságban persze nem annyi, csak 
ügyes kombinációk a 16 szín „keverésével”). Ami viszont végzetesen komoly hátulütője e 
módszereknek egyfelől, hogy tetemesen rabolják a gépidőt a CPU elől (egész halom 
mindenféle raszteridőzített IRQ-nak kell folyton futnia az egyes pixelsorokban a háttérben), 
másrészt pikkpakk fölfalják a tárat (egy-egy ilyen grafika már önmagában több tíz kB). Azaz, 
végül, mindezek után, egy-egy gyönyörűszép, kidolgozott állókép szemlélésén kívül nem sok 
gyakorlati hasznuk van. És itt kerül a képbe (szó szerint!) a memóriabővítés: 16MB-ban 
immár rengetegen elférnek – s néminemű, még további technikai bűvészkedés útján pedig 
kellő gyorsasággal lehet őket visszajátszani… Jó szórakozást! 

 
 

Olessák Róbert (2012) 
 
 

(A cikk a világhálón: http://istennyila.hu/hun/program/0005/0000.htm) 
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